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Perspective de creștere 
cantitativă și calitativă (1)

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) / Prioritatea 7 – Antreprenoriat și economie socială

1. Dezvoltarea unor instrumente și structuri colaborative/participative, cu rol în:     
- sensibilizarea și promovarea economiei sociale și a antreprenoriatului, inclusiv cel social, (de ex.: promovarea de 
politici publice nationale și locale favorabile dezvoltarii economiei sociale, bazate pe „dovezi” rezultate din 
monitorizare, organizarea de conferințe, forumuri,  reuniuni și de evenimente de recunoaștere publică a modelelor 
de antreprenoriat social de succes, la nivel național, regional sau local, generice sau specific), inclusiv prin acordarea 
de premii;   
− monitorizarea și evaluarea evolutiei economiei sociale în România pentru o mai bună cunoaștere a sectorului si 
îmbunătățirea vizibilității economiei sociale (colectarea periodică de date cu privire la potențialul de dezvoltare sau la 
impactul economic și social pe care îl au întreprinderile sociale, realizarea de studii, analize – „Observator național al 
economiei sociale”);  
− sprijinirea entităților de economie socială, inclusiv prin sprijin reciproc/cooperare, schimb de  bune practici și suport 
în relaționarea cu celelalte sectoare – public și privat (de ex.: rețele de „ambasadori” ai antreprenoriatului social, 
spații și servicii de tip co-working, inclusiv incubatoare sociale, „centre de cunoștințe online”, portaluri care să susțină 
interacțiunea și sinergia dintre actorii din țară sau din SM, interesați de ecosistemul de economie socială din 
România, portaluri de evenimente cu newsletter-uri dedicate, piețe virtuale (platforme) de produse și servicii/lucrări 
produse/executate de întreprinderile sociale etc.);  



Perspective de creștere 
cantitativă și calitativă (2)

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) / Prioritatea 7 – Antreprenoriat și economie socială

2. Programe de sprijin antreprenorial (formare în competențe antreprenoriale, tutorat/mentorat, asistență/consiliere, 
role models, programe de formare în management de proiect, programe de formare pentru administratorii 
schemelor de antreprenoriat etc), inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al unor persoane aparținând 
grupurilor dezavantajate.  
3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) și incubatoare de afaceri  
4. Asistență și consultanță în afaceri post-înființare pentru depășirea dificultăților economice, inclusiv prin programe 
de pregătire a managerilor și sprijin pentru inovare  
5. Sprijin prin granturi și instrumente de microcreditare cu partajarea riscului pentru înființare/dezvoltare/ 
inovare/scalare /extindere/de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de 
servicii sociale și prin promovarea patrimoniului cultural și a sectoarelor culturale și creative ca domenii cu potențial 
pentru dezvoltarea economiei sociale. 
6. Asistență și consultanță post-înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, inclusiv 
programe de pregătire a resurselor umane din cadrul acestor entități și sprijin pentru digitalizarea activității. 
7. Sprijinirea angajatorilor/ocupării în întreprinderi sociale de inserție pentru insertia socio-profesională a lucrătorilor 
defavorizați, prin acoperirea costurilor de calificare la locul de muncă – contracte de muncă subvenționate pe 
perioade cuprinse între 6 și 24 luni cu plasarea pe piața muncii la finalul perioadei.



Perspective de creștere 
cantitativă și calitativă (3) - buget

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) / Prioritatea 7 – Antreprenoriat și economie socială

Buget total alocat - 330.000.000 euro

Sprijin pentru activitățile independente și start-up-uri - 161.700.000 euro
Sprijin pentru economia socială și întreprinderile sociale - 168.300.000 euro

Sursa: https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/11/2849fedad130dd1ac76b7769ee5bf1fe.pdf

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/2849fedad130dd1ac76b7769ee5bf1fe.pdf


Perspective de creștere 
cantitativă și calitativă (4)

Alte oportunități

Măsuri cu privire la economia socială se regăsesc și în Programul Operațional Incluziune și Demnitate 
Socială (POIDS) - https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/10/aba9633890e56323fad041a44babef26.pdf, 
precum și indirect în Programele Operaționale Regionale (POR).

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
”Prin POEO, în Prioritatea privind Antreprenoriatul și economie socială – sunt prevăzute programe de 
sprijin antreprenorial (formare competențe, sprijin pre-post înființare, granturi înființare/ dezvoltare) cu 
scopul creșterii ocupării, fără a avea ca o condiție ca acestea să fie inovative. Prin PNRR este creat cadrul 
instituțional în vederea încurajării și dezvoltării start-up-urilor inovative prin oferirea instrumentelor 
necesare astfel încât să se asigure tranziția de la idee către proof-of-concept și minimum viable product, 
acestea reprezentând domenii de nișă, specializate.”

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/aba9633890e56323fad041a44babef26.pdf


Concluzii

1. Legea 219/2015 privind economia socială trebuie îmbunătățită și, mai 
important, trebuie respectată;

2. Oportunitățile oferite de POEO, POIDS, POR și PNRR trebuie valorificate și 
utilizate în cadrul unui plan strategic pe termen lung;

3. Inițiativele private de dezvoltare a sectorului economiei sociale trebuie 
sprijinite și asumate în sistemul public.
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