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CE ESTE ECONOMIA SOCIALĂ?

Proiectele de economie socială reprezintă acele
activităŃi care folosesc mecanisme economice
pentru atingerea unor scopuri sociale.

Dezvoltarea domeniului de economie socială
reprezintă o prioritate în sectorul non-
guvernamental, ca urmare a evoluŃiei nevoilor

beneficiarilor. Economia socială reprezintă o
nouă perspectivă de dezvoltare a serviciilor ]n
domeniul asistenŃei sociale.



ECONOMIE SOCIALĂ
OBIECTIVE:

• Scopul programelor de terapie ocupaŃională este 
identificarea potenŃialului fiecărui beneficiar şi 
orientarea acestuia către un domeniu în care poate 
activa ca şi loc de muncă

• Locul de muncă oferă beneficiarului un nou statut, o 
nouă perspectivă asupra propriei persoane, fiind parte a 
unei comunităŃi care-l acceptă şi-l apreciază

• În economia socială, angajaŃii beneficiază de locuri de 
muncă adaptate nevoilor

• Economia socială are ca obiectiv finanŃarea programelor 
sociale, astfel că fondurile rezultate din aceste activităŃi 
generatoare de venit sunt reinvestite în sfera socială



ECONOMIE CLASICĂ VERSUS ECONOMIE SOCIALĂ

Economie clasică Economie Socială

Orientată către profit Orientată către protecŃie socială

Angajatul se adaptează condiŃiilor
locului de muncă

Locul de muncă este adaptat 
nevoilor angajatului

Automatizare 
(echipamente performante)

Manufactură

Volum mare al comenzilor Volum mic



DE CE UN PROIECT DE ECONOMIE SOCIALĂ?
Oferă BENEFICIARILOR: 

� Integrare pe piaŃa muncii în forme de muncă protejate
� Integrare în comunitate
� Consiliere, susŃinere în procesul de identificare, accesare şi 

menŃinere loc de muncă

COMUNITATEA BENEFICIAZĂ DE: 
� AutorităŃile locale vor avea un sprijin în rezolvarea problemei de 

integrare pe piaŃa muncii a persoanelor aflate în dificultate
� Oamenii de afaceri: vor beneficia de informare corectă asupra 

aspectelor privind integrarea pe piaŃa muncii a persoanelor cu 
dizabilităŃi, inclusiv persoane infectate cu HIV, şi a altor 
categorii de persoane aflate în dificultate, precum şi sprijin în 
identificarea unităŃilor protejate autorizate pe care le pot accesa 
în baza legii 448/2006



STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE

�Ateliere de terapie 
vocaŃională/ocupaŃională

�Ateliere protejate
�UnităŃi protejate autorizate
�ActivităŃi generatoare de venit, venit 

care este destinat unor scopuri sociale



UNITĂłI PROTEJATE

� Unitate protejată autorizată - operatorul

economic de drept public sau privat, cu gestiune

proprie, în cadrul căruia cel puŃin 30% din

numărul total de angajaŃi cu contract individual

de muncă sunt persoane cu handicap.

Reprezintă singura structură de economie socială
reglementată şi susŃinută legislativ în România
(Legea 448/2006 modificată prin OU86/2008,
Ordinul 60/2007 şi completată de legea 207/2009)



DE CE UNITĂłI PROTEJATE?

1. Reprezintă o formă activă de integrare pe piaŃa muncii a tinerilor cu

dizabilităŃi, inclusiv tineri infectaŃi cu HIV, cu rol de susŃinere a

acestora în procesul de trecere de la statutul de beneficiar la cel de

angajat.

2. Pentru o parte din persoanele din publicul Ńintă, angajarea într-o

unitate protejată este singură variantă de integrare profesională din

cauza capacităŃii reduse de lucru.

3. Unitatea protejată are rol de pregătire şi adaptare a beneficiarilor

angajaŃi pentru integrarea pe piaŃa liberă a muncii în funcŃie de

calificare şi aptitudini, la alte locuri de muncă.



DEZVOLTAREA UNITĂłILOR PROTEJATE ... 
... este promovată şi susŃinută de Legea 448/2006 pentru situaŃiile în care 

angajatorii cu mai mult de 50 de angajaŃi nu doresc să angajeze persoane cu 

dizabilităŃi.

ART. 78 (modificat prin OU 86/2008)

(3) AutorităŃile şi instituŃiile publice, persoanele juridice, publice sau private, 

care nu angajează persoane cu handicap în condiŃiile prevăzute la alin. (2), pot 

opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaŃii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din 

salariul de bază minim brut pe tara înmulŃit cu numărul de locuri de muncă în 

care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziŃioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a 

persoanelor cu handicap angajate în unităŃi protejate autorizate, pe bază de 

parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în 

condiŃiile prevăzute la lit. a).



În România ...



ÎN ROMÂNIA ...

� Sunt autorizate 403 unităŃi protejate dintre care:
� 46 sunt înfiinŃate de către organizaŃii neguvernamentale,
� 314 sunt înfiinŃate de către societăŃi comerciale sau au

forma juridică de societate comercială
� 20 sunt persoane fizice autorizate
� 23 sunt societăŃi/cooperative meşteşugăreşti (vechea formă

de angajare a persoanelor cu handicap, anterioară apariŃiei
legii 448/2006).

� UnităŃile protejate pot fi înfiinŃate de orice 
persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, 
care angajează persoane cu handicap



ADV ROMÂNIA

DEPARTAMENT DE ECONOMIE SOCIALĂ

� Ateliere de terapie vocaŃională în 6 domenii de activitate:

legătorie manuală, croitorie, lumânări decorative,

calculatoare, artă meşteşugărească şi pictură, în cele

3 centre din Iaşi, ConstanŃa şi Mureş

� 3 unităŃi protejate autorizate (27 locuri de muncă create

pentru persoane cu handicap inclusiv HIV/SIDA), în fiecare

centru ADV România

� Servicii pentru specialişti în domeniul economiei sociale:

cursuri de formare, vizite de studiu, schimburi de

experienŃă



PROIECTE DE INTEGRARE PROFESIONALĂ

2004 - PREZENT

Parteneri: DirecŃia de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia
Copilului Iaşi
Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu 
Handicap

FinanŃatori:
� COCI S.U.A.
� DirecŃia de AsistenŃă Comunitară Iaşi
� FundaŃia ECHO Marea Britania
� Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei 

şi Malariei
� Fondul Social European prin Programul OperaŃional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 



UUNITĂłINITĂłI PROTEJATEPROTEJATE ADVADV
Unitatea protejată UTIL DECO – Iaşi
(autorizaŃie de funcŃionare ca unitate protejată nr. 

323/18.06.2008):
��Centru de multiplicare;Centru de multiplicare;
��Legătorie manuală şi servicii arhivare;Legătorie manuală şi servicii arhivare;
��Produse personalizate Produse personalizate –– calendare, agende, pungi calendare, agende, pungi 

pentru cadouri etc;pentru cadouri etc;
��Obiecte decorative de artă meşteşugărească;Obiecte decorative de artă meşteşugărească;
��Produse decorative din polistiren;Produse decorative din polistiren;
��Obiecte pictate manual;Obiecte pictate manual;



UUNITĂłINITĂłI PROTEJATEPROTEJATE ADVADV

Unitatea protejată  – Tg. Mureş
� Lumânări decorative; 

� Lumânări personalizate;

� Produse personalizate – calendare, agende etc;

� Grafică materiale de promovare, felicitări, cărŃi 

de vizită, invitaŃii nuntă, botez



UUNITĂłINITĂłI PROTEJATEPROTEJATE ADVADV
Unitatea protejată – ConstanŃa

� Articole de îmbrăcăminte, accesorii, feŃe de masă, 

lenjerii, costume de carnaval;

� Broderii personalizate;

� Grafică materiale de promovare, felicitări, cărŃi de vizită, 

invitaŃii nuntă, botez;

� Produse personalizate – calendare, agende etc



www.utildeco.rowww.utildeco.ro

www.unitatiprotejate.rowww.unitatiprotejate.ro

www.alaturidevoi.rowww.alaturidevoi.ro

Veronica Vîlcu – director departament economie socială

Iaşi, str. Vovideniei nr.10 et.1

Tel:+ 40-232-313214, +40-757-110247

veronica.vilcu@alaturidevoi.ro
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