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Banhmarking cu legile-cadru ale
ESS

Banhmarking cu legile-cadru ale ESS din: Franța, Canada (Quebec), Maroc, Senegal,
Lituania;
O privire generală asupra acestor legi-cadru ale ESS evidențiază o serie de similitudini și
alte puncte de divergență între ele :
În ceea ce privește denumirea, aceasta este fie economia socială, fie economia solidară,
fie economia socială și solidară,
Denumirea "Economia socială și solidară" este preferată de multe ţari mai ales pentru a
avea un impact asupra conținutului proiectului de lege-cadru:
-

"economie" (activitate economică),

-

"socială" (distinctă de securitate socială, asistență socială, caritate ...)

-

și "solidaritate" (diferită de asistența familială și comunitară ...).

Acceptiunea ESS (Franta, Maroc,Senegal) :
Economia socială și solidară este alcătuită din toate activitățile economice, de piață sau
necomerciale, creând valoare, venituri și locuri de muncă, furnizate de persoane juridice
de drept privat care urmăresc interesul colectiv al membrilor, beneficiarilor și/sau
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contribuie la interesul general. Aceste activități se referă, în special, la producția,
prelucrarea, distribuția, comercializarea, finanțarea și consumul de bunuri sau servicii.
Legea Marocului – în discuție
Legea economiei sociale şi solidare (ESS)

Context:
Marocul a pus in aplicare diverse programe de dezvoltare ce au impulsionat, direct sau
indirect, ESS:
- Inițiativa Națională pentru Dezvoltare Umană (INDH),
- strategii sectoriale (agricultura solidară, meșteșugurile...),
- planurile de dezvoltare regională...
Au fost dezvoltate multe organizații ESS: peste 20.000 de cooperative (Office for the
Development of Cooperation, 2018); peste 117.000 de asociații (care acoperă, printre
altele, domeniul ESS); mișcarea mutualistă care are peste 50 de companii (MAESS,
2016).
Pe lângă aceste forme de organizare, există forme ancestrale de ajutor și solidaritate
reciprocă religioasă și/sau comunitară, precum și noi inițiative care funcționează în
conformitate cu valorile și principiile SSH și, în general, cunoscute sub numele de
întreprinderi sociale.
Toate aceste organizații formale și informale animă dinamica actuală a SSS
Acest impuls și diversitatea organizațiilor ESS au fost însoțite de o legislație specifică
fiecărui tip de structură : o lege privind asociațiile a fost adoptată din 1958, urmată de o
altă organizare a activităților societăților mutuale în 1963. Pentru cooperative, legislația
sectorială a fost unificată într-o lege a cooperativelor în 1984.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: ,, SPER - Sustenabilitate, Performanta, Educatie, Responsabilitate pt dezvoltarea comunitatilor”
Contract: POCU/449/4/16/128488

Legea-cadru privind SSE în Maroc ca instrument de accelerare
Constituția din 2011
Chiar dacă constituția marocană din 29 iulie 2011 nu menționează în mod clar conceptul
de ES, aceasta își evocă principiile și valorile prin importanța acordată cetățenilor ca actor
și ca obiectiv de dezvoltare. Aceasta acordă o importanță capitală organizațiilor ESS și
oferă, în articolul 71, posibilitatea de a adopta legi-cadru în legătură cu activitatea
economică, socială, de mediu și culturală a statului (Secretariatul General al Guvernului,
2011).
Organizațiile care au fost selectate, în cadrul proiectului de lege-cadru a ESS din Maroc,
ca parte a domeniului de aplicare al SSE sunt împărțite în două categorii: - Organizații
ale ESS de drept, - Organizații eligibile ESS
Organizațiile care au fost selectate, în cadrul proiectului de lege-cadru a ESS din Maroc,
ca parte a domeniului de aplicare al SSE sunt împărțite în două categorii: - Organizații
ale ESS de drept, - Organizații eligibile

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: ,, SPER - Sustenabilitate, Performanta, Educatie, Responsabilitate pt dezvoltarea comunitatilor”
Contract: POCU/449/4/16/128488

Întreprinderea socială – categoria economică şi juridică
centrală a legislațiilor privind economia socială
Demers comparativ : Romania, Franța, Canada
Draft

Franţa
Perimetrul ESS este înțeles în sensul definiției din Legea din 31 iulie 2014. Companii
SSS se referă la un mod de dezvoltare economică și de antreprenoriat, adaptat tuturor
domeniilor de activitate umană care reunește asociații, cooperative, societăți mutuale,
fundații, precum și societăți comerciale, care integrează în Statutul lor principiile ESS: un
alt scop pe lângă cel al obținerii de profi; guvernanța democratică; lucrativitate limitată.

România
Întreprinderea - categoria economică şi juridică centrală a Legii economiei sociale.
Din punct de vedre juridic, întreprinderea ca entitate este asociată oricărui tip de activitate
economică.
Potrivit Codului civil (Art.3),

întreprinderea este în esență o activitate organizată,

indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ și indiferent de forma juridică a profesionistului
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care o exploatează (persoană fizică, entitate fără personalitate juridică sau persoană
juridică).
Întreprinderea comercială (economică) este întreprinderea caracterizată de tipul aparte
al activităților (producerea și intermedierea de bunuri și servicii în cel mai larg sens), de
scopul său lucrativ (obținerea de profit) și de asumarea riscului economic de către titularul
său
Întreprinderea a fost sintetic definită ca „afacere organizată”
În doctrina juridică de lege lata, întreprinderea este o activitate organizată, în timp ce
numai întreprinderea comercială este o afacere (activitate economică) organizată.
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii definește întreprinderea din perspectiva formei juridice de organizare a unei
activități economice, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane
fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile
familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi
economice. Mai mult, dispozițiile acestei legi sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor,
cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice (art. 2
din Legea nr. 346/2004).
Legea nr. 219/2015 privind economia socială1 are ca obiect reglementarea domeniului
economiei sociale și stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale.
Legea reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a
întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie. Economia socială
reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop
este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele

1

M.Of. nr. 561 din 28 iulie 2015.
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personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând
grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau
execuţia de lucrări. Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară,
cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a
profitului către asociaţi (art. 2 din Legea nr. 219/2015).
Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de
muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, în activităţi cu caracter
social2 şi/sau activităţi economice3, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile
comunităţii. Economia socială are următoarele obiective: a) consolidarea coeziunii
economice şi sociale; b) ocuparea forţei de muncă; c) dezvoltarea serviciilor sociale.
Îndeplinirea acestor obiective se realizează, în principal, prin următoarele activităţi de
interes general4: a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de
lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; b)
promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă
pentru

încadrarea

persoanelor

aparţinând

grupului

vulnerabil;

c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul
vulnerabil; d) dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa
muncii a persoanelor din grupul vulnerabil (art. 5 din Legea nr. 219/2015).
Principiile economiei sociale sunt: a) prioritate acordată individului şi obiectivelor
sociale faţă de creşterea profitului; b) solidaritate şi responsabilitate colectivă; c)
convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei
Activitate cu caracter social – activitate care urmăreşte interesul general, în realizarea nevoilor sociale ale grupurilor
vulnerabile, a prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială şi a promovării incluziunii sociale.
3
Activitate economică – orice activitate generatoare de venit.
4
Activitate de interes general – orice activitate din domeniul economic, cultural-artistic, social, educaţional, ştiinţific, al
sănătăţii, sportului, locuirii, protecţiei mediului, menţinerii tradiţiilor, al cărei scop final este îndeplinirea obiectivelor
economiei sociale.
2
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colectivităţi; d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului
economiei sociale; f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi
independenţă faţă de autorităţile publice; g) alocarea celei mai mari părţi a
profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei
colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor (art. 4 din Legea
nr. 219/2015).
Art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 219/2015 definește întreprinderea socială ca fiind
orice persoană juridică de drept privat care: desfăşoară activităţi în domeniul economiei
sociale; deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile economiei
sociale.
Persoanele juridice care au vocația de a deveni întreprinderi sociale
Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin acordarea unui atestat de
întreprindere socială. Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin
actele de înființare și funcționare respectarea următoarelor criterii (conform art. 8 alin. (4)
din Legea nr. 219/2015 privind economia socială):
a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;
b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe
întreprinderi sociale;
d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare
echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.
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Conform legii nr. 219/2015 privind economia socială (actualizat 2018), articolul 3,
întreprinderile sociale pot fi:
a) societățile cooperative de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005
privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
b) cooperativele de credit, care funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
c) asociațiile și fundațiile, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaților, care funcționează în baza Legii nr. 122/1996
privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora,
republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înființate și funcționează în baza
Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și
completările ulterioare;
f) societățile agricole, care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile
agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de
înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute în
prezenta lege.
Între întreprinderea civilă și cea comercială sunt câteva asemănări, precum și câteva
deosebiri.
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Tipuri de proiecte APL

Tranziția Verde - Sectorul de apă și apă uzată
I.1 Extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori
echivalenți (Alocare 600 mil. euro)
Investițiile vor fi implementate de către autoritățile publice locale în parteneriat cu operatorul sistemului
existent.
Beneficiarii de finanțare vor fi autorități locale iar infrastructura construită se va afla în proprietatea acestora.
Operarea infrastructurii se va realiza exclusiv de către un operator regional de apă și canalizare, o
companie constituită conform prevederilor Legii nr. 51/2006, deținută în proporție de 100% de către
autorități locale și care are ca unic scop furnizarea de servicii de apă și canalizare într-o zonă geografică
bine delimitată, la tarife aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice.
Nu se va finanța construirea de stații de epurare.
I.2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări
bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate (Alocare 200 mil. euro)
Beneficiarii de finanțare vor fi autorități locale iar infrastructura construită se va afla în proprietatea acestora.
Operarea infrastructurii se va realiza exclusiv de către un operator regional de apă și canalizare, o
companie constituită conform prevederilor Legii nr. 51/2006, deținută în proporție de 100% de către
autorități locale și care are ca unic scop furnizarea de servicii de apă și canalizare într-o zonă geografică
bine delimitată, la tarife aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice.
Nu se va finanța construirea de stații de tratare.
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Tranziția Verde - Managementul deșeurilor
I.1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale
la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune.

Măsura de investiții vizează dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de
management integrat al deșeurilor, precum și a infrastructurii de gestionare a deșeurilor provenite
de la populație la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, următoarele tipuri de investiții
sunt eligibile:


centre de colectare cu aport voluntar, centre de pregătire pentru reutilizare pentru
includerea în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele
recuperate de la populație sub formă de deșeuri;



insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local; Insula
ecologică este un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deșeurilor, fiecare
dintre ele fiind dotat cu cântar electronic, accesul fiind asigurat pe bază de cartelă
electronică. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de
monitorizare și raportare. Cele 12.800 “insule” de colectare separată a deșeurilor
reciclabile de la populație, pe fracțiile tradiționale: hârtie-carton, plastic-metal, sticlă,
compostabil, rezidual (în fapt, un set de containere sub- sau supra-terane, protejate
antivandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru
persoanele fizice arondate, cântar electronic la fiecare container, conectat online, modul
GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață
facturare pentru toate UAT-urile beneficiare.



alte investiții, conform PJGD / PMGD, privind colectarea separată, inclusiv a fluxurilor
speciale de deșeuri (textile, baterii, deșeuri din construcții și demolări etc), transportul și
transferul deșeurilor;



instalații de tratare / reciclare deșeuri colectate separat în vederea atingerii țintelor de
reciclare din pachetul economiei circulare. Instalațiile vor fi de ultimă generație, digitalizate
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prin propriul design de operare, monitorizare și intervenție, ceea ce va minimiza
consumurile tehnologice inutile (inclusiv de energie, transport tehnologic, mentenanță
întârziată).

I.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole
compostabile.
Vizează în principal dezvoltarea de sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd: compostare
sau valorificare energetică.

Tranziția Verde - Fondul pentru Valul Renovării
I1. Instituirea unui fond ”renovation wave”
Axa 1 Reziliența și eficiența energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale: renovarea energetică
moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - 1 mld euro disponibil
din 2022
Intervențiile în clădiri rezidențiale vor asigura, în mod obligatoriu, o reducere cu minim 30% a consumului
de energie prin lucrările de renovare realizate.
Autoritățile administrației publice locale vor avea responsabilitatea gestionării relației cu asociațiile de
proprietari și îndeplinirea formalităților legale de realizarea investițiilor, fiind în mod solidar responsabile de
calitatea lucrărilor și atingerea indicatorilor. Se vor avea în vedere abordări care să conducă la eficientizarea
implementării. Se vor realiza achiziții centralizate, lotizate pe zonele identificate, acolo unde este posibil.
Prin abordarea măsurilor de renovare pe zone, care cuprind mai multe blocuri ce vor fi renovate prin
prezentul program, autoritățile locale pot avea în vedere complementaritatea cu alte investiții publice pentru
tranziția către cartiere verzi care se finanțează din alte programe/componente (reabilitarea sistemului de
termoficare, sistemul de gestiunea deșeurilor, iluminat public din surse regenerabile).
Axa 2 Reziliența și eficiența energetică a clădirilor publice (sedii ale administrației publice centrale și locale,
clădiri publice care deservesc diferite servicii publice): renovarea moderată - 1,17 mld euro disponibil din
2022
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Conditii:



anul de construcție înainte de anul 2000 (durata de viață mai mare de 20 de ani de la data
construcției);



consumul final specific de energie peste 300 kWh/m2an;



consumul final specific de energie pentru încălzire peste 200 kWh/m2an;

Beneficiarii eligibili se încadrează într-una din următoarele situații:
1. dețin (în proprietate publică sau administrare) și ocupă (își desfășoară activitatea) o clădire publică
(inclusiv în cadrul parteneriatelor)
sau
2.a. dețin (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este ocupată (în care își
desfășoară activitatea) de aceștia și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale,
autorităților și instituțiilor publice locale (descrise mai sus);
2.b. în cazul parteneriatelor, dețin (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este
ocupată (în care își desfășoară activitatea) de cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și/sau de alte
entități publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise
mai sus).

Transformarea digitală –Cloud guvernamental și sisteme publice digitale
B.2 - Furnizarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite
tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe (2022-2025)
Acoperirea cu servicii de acces la internet de mare viteză, la punct fix a aproximativ 790 de
localități rurale (sate) în care, conform datelor ANCOM, piața nu poate livra astfel de servicii
prin forțe proprii, în limita a 80 milioane de Euro (100.000 euro/localitate)


Prioritate absolută (P1), localități rurale complet albe, nedeservite cu rețele fixe, dar
în care există cerere latentă și/sau inductori socio-economici (școală, grădiniăa,
dispensar, instituție publică etc.). Este vorba în principal de localități rurale de mici
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dimensiuni (min. 50 locuitori/20 gospodării), în condiții geografice deosebite (de
exemplu, rural îndepărtat, enclavizat, geografie atipică etc.).


Prioritate subiacentă (P2), localități rurale insuficient deservite cu rețele fixe, în care
vitezele nu pot fi îmbunătățite prin forțele piețelor.

D2. Program de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii publici
Calendar: 2022-2026
Dezvoltarea competențelor digitale se va realiza pentru un număr de 30.000 persoane
(reprezentând aprox.20% din corpul funcționarilor publici), asumate de ANFP de tip ICDL și
specializări IT&C (administrator baze de date (SQL, MySQL etc); Administrator de sistem;
Analiști de business; Data analist; Programatori pe diverse platforme).
Totodată, vor fi derulate programe de formare de leadership și talent management în
contextul digitalizării pentru 2.500 funcționari publici de conducere, reprezentând aproximativ
25% din totalul acestora.
Programele de formare vor fi livrate de furnizori specializați și acreditați ale căror servicii vor
fi contractate în conformitate cu legislația de achiziții publice în vigoare.
D4. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale.
Crearea unei rețele sustenabile și scalabile, cu acoperire națională care să devină HUB-uri de dezvoltare
de competențe digitale în comunitățile locale orientate pe dezvoltarea competențelor de bază și asigurarea
unor servicii accesibile de formare unor categorii marginalizate prin transformarea rețelei de biblioteci, în
prezent sub-utilizate.
4 linii de finanțare
1. Pachet consorțiu județean – Adresat APL
2. Pachet training – Adresat ONG-urilor
3. Pachet consorții atipice ( din anul 3) formate din: Biblioteci rurale sau municipale prin primării din aceeași
regiune, un ONG cu experiență de lucru cu bibliotecile publice, instruiri și dezvoltarea comunităților și
dezvoltarea de servicii noi de bibliotecă.
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4. Pachet monitorizare și măsurare impact – Adresat ONG-urilor
Tipuri de proiecte:


Modernizarea și extinderea de biblioteci;



Actualizarea/realizarea parcului de calculatoare și echipamente tehnice în biblioteci;



Deschiderea de MakerSpace-uri în biblioteci județene sau municipale precum și spații pentru
Biblioteci de lucruri în biblioteci municipale, orășenești sau rurale. Dezvoltarea de sesiuni de
instruire pentru utilizarea echipementelor aferente.



Instruirea bibliotecari



Dezvoltarea de curricule pentru competențe digitale de bază: alfabetizare digitală, comunicare și
colaborare, alfabetizare media, creare de conținuturi digitale (inclusiv programare, proiectare și
imprimare 3D), siguranță digitală (inclusiv combaterea bullyingului); educație educație financiară și
antreprenorială



Instruirea comunităților deservite de bibliotecile aplicante



Realizarea unei platforme de e-learning care să cuprindă și un repository pentru curriculele
dezvoltate în cadrul programului, exemple de bune practici din bibliotecile aplicante, rezultatele de
impact ale programului pentru a fi utilizate liber de biblioteci și alte entități interesate.



Activarea unei aplicații de raportare automată care să ajute echipa care va realiza monitorizarea,
evaluarea regională și națională precum și măsurarea impactului

Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii - Reforme fiscale și reforma
sistemului de pensii
Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare
Acordarea de instrumente financiare în suma de cca 300 mil. Euro anual – S1 2026
Segmentele țintă ale BND și produsele financiare care au fost prenotificate CE acopera toate categoriile
de IMM-uri (inclusiv micro-companii, companii start-up și companii cu avantaj competitiv (companii
inovatoare și companiile care activează în domeniul IT), agricultura, Cercetare Dezvoltare Inovare, unități
administrativ teritoriale, proiecte mari de infrastructură și eficiență energetică.
Printre beneficiarii țintă se vor afla și exploatații agricole și fermieri individuali și UAT-uri.
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Banca va sprijini finanțarea pentru cercetare, dezvoltare și inovare, cu o concentrare pe universități, unități
de CDI și alte instituții, va asigura finanțări pentru infrastructura de transport (exclusiv pentru entități din
sectorul public cu activitate în infrastructura de transport) și infrastructura serviciilor de sănătate. Eligibile
pentru finanțare vor fi și investițiile legate de eficiență energetică.
De asemenea, banca va acționa ca administrator de Fond al Fondurilor pentru instrumente financiare ale
ESIF (prin produse de creditare, garantare și equity și cvasi-equity).

Coeziune socială și teritorială - Fondul local pentru tranziția verde și digitală

I1.1. Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe
pentru specialiști din sănătate și învățământ – măsură pentru reședințe de județ
(I2.1 – măsură pentru municipii, altele decât cele reședință de județ, I3.1. – Alte orașe, I4.1.
pentru mediul rural)
Tipuri de proiecte eligibile:


Construcția de locuințe sociale;



Construcția de locuințe pentru tineri;



Construcția de locuințe de necesitate;



Construcția de locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Bugetul asigurat pentru construcția de locuințe este de 50 milioane euro pentru reședințe de
județ, 75 milioane euro pentru municipii, altele decât cele reședință de județ, 50 milioane de
euro pentru alte orașe, 110 milioane euro pentru mediul rural.
Noile clădiri vor respecta cererea de energie primară de 20% sub pragul nZEB. Pe lângă
elementele de eficiență energetică, trebuie avut în vedere că sistemul de management al
clădirii reprezintă o soluţie automatizată complexă care integrează şi gestionează toate subsistemele şi echipamentele aferente unei clădiri: iluminatul interior și exterior, încălzirea,
ventilarea și aerul condiționat, sistemele de securitate ale clădirii (control acces, protecție la
incendiu, supraveghere și sonorizare), centrală termică şi auxiliare, sistemul de alimentare
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cu energie electrică (tablouri electrice, grupuri electrogene, UPS-uri), lifturi şi alte
echipamente conexe ale clădirii. Prin urmare, aceste intervenții vor fi eligibile.
I1.2. Mobilitatea urbană verde – schimbarea parcului de vehicule destinate transportului
public – măsură pentru reședințe de județ
(I2.2 – măsură pentru municipii, altele decât cele reședință de județ, I3.1. – Alte orașe)
Proiecte pentru achiziția de material rulant: tramvaie, troleibuze cu baterii, autobuze curate
(electrice sau cele pe hidrogen), stații de încărcare pentru autobuzele electrice (stații de
încărcare rapidă - pe traseu - și stații de încărcare lentă - la autobază) sau cele pe hidrogen
– proiectele finanțate vor fi condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul
public.
Bugetul pentru schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public este de 310
milioane euro–pentru reședințe de județ, 70 milioane euro –pentru municipii, altele decât cele
reședință de județ,
I1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii inteligente pentru transportul public
– măsură pentru reședințe de județ
(I2.3 – măsură pentru municipii, altele decât cele reședință de județ)
Exemple de proiecte:


Dezvoltarea de sisteme de transport inteligente și alte sisteme inteligente de
management urban: Managementul inteligent al traficului, Soluții de taxare, Soluții
integrate de parcare inteligentă, Centre de control al traficului;



Dezvoltarea de sisteme inovative de mobilitate urbană - mobilitate conectată și
automată;



Crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători - „ebilete” sau „e-ticketing”; stații de monitorizare a calității aerului).
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Bugetul asigurat este 50 milioane euro - pentru reședințe de județ, 25 milioane euro pentru
municipii, altele decât cele reședință de județ. Astfel încât, să se asigure că în va fi
implementat sistemul de e-ticketing, respectiv un sistem inteligent de transport.
Sistemele inteligente aferente acestei investiții pot fi dezvoltate la nivel de zonă urbană
funcțională, în parteneriat cu UAT.
I1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - stații de
încărcare pentru vehiculele electrice – măsură pentru reședințe de județ
(I2.4 – măsură pentru municipii, altele decât cele reședință de județ, I3.5. pentru alte orașe,
I4.5. pentru mediul rural)
Exemplu de proiect este dezvoltarea infrastructurii alternative de încărcare a vehiculelor
electrice. Bugetul asigurat este de 20 milioane euro pentru reședințe de județ, 15 milioane
euro pentru municipii, altele decât cele reședință de județ, 15 milioane euro pentru alte orase,
15 milioane euro pentru mediul rural.

I1.5. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru biciclete și alte vehicule
electrice ușoare – măsură pentru reședințe de județ
(I2.5 – măsură pentru municipii, altele decât cele reședință de județ , I3.6. pentru alte orașe,
I4.6 pentru mediul rural)
Exemplu de proiect este realizarea/modernizarea de tipuri de infrastructură pentru
biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri).
Bugetul asigurat este de 40 milioane euro –pentru reședințe de județ, 30 milioane euro
pentru municipii, altele decât cele reședință de județ, 60 milioane euro pentru alte orașe, 50
milioane euro pentru mediul rural.
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I3.2. Reabilitare moderată/modernizare/extindere/construire clădiri publice nZEB (pentru
orașe și I4.2. pentru mediul rural)
Tipuri de proiecte:


lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;



lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei
calde de consum;



instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice
pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;



lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;



lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;



sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;



modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor
pentru soluții inteligente;



lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice;



extinderi în plan orizontal sau vertical a clădirilor existente în marja de maxim 20% din
suprafața construită actuală, în vederea conformării la exigențele de funcționare
privind siguranța la incendiu, siguranța și accesibilitate în exploatare;



asigurarea cu echipamente ce sprijină digitalizarea semnificativă a activităților
desfășurate în cadrul clădirilor;



lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și
circuitelor medicale.

Bugetul alocat pentru această intervenție în mediul rural este 375 milioane euro.
I3.3. Mobilitate urbană verde - achiziție autobuze și/sau microbuze curate (electric sau
hidrogen), inclusiv stații de încărcare (pentru orașe și I4.3 în mediul rural)
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Bugetul pentru achiziția sau schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public
este de 120 milioane euro, 80 milioane euro pentru mediul rural. Prin această măsură se
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în orașe.
I3.4. Mobilitate urbană verde - sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC
Dezvoltarea de sisteme inovative de mobilitate urbană - mobilitate conectată și automată;
crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători - „e-bilete”
sau „e-ticketing”; stații de monitorizare a calității aerului.
De asemenea, vor fi eligibile și alte tipuri de infrastructuri TIC care pot contribui la
implementarea conceptului de Smart city.
Bugetul asigurat este 100 milioane euro, astfel încât să se asigure că în cel puțin 100 de
orașe va fi implementat un sistem inteligent de management urban.
I.6. Intervenții pentru implementarea la nivel național a traseelor cicloturistice
Intervențiile aferente obiectivului privind crearea unei rețele naționale velo.
Rețeaua velo va include piste locale, trasee naționale și trasee Eurovelo (Traseul EuroVelo
6 - paralel cu Dunărea, între Baziaș și Călărași, care apoi se bifurcă spre Tulcea și Constanţa;
Traseul EuroVelo 13 - paralel cu graniţa Romȃnia-Serbia). Din această rețea, care va fi
documentată virtual în Platforma E-velo, vor fi amenajate și/sau marcate sectoare cu lungime
totală cumulată de 3.000 km.
Beneficiarii investiției sunt Consiliile județene
Buget: 120.000.000 euro
Coeziune socială și teritorială - Turism și Cultură
Investiția 1. Dezvoltarea a 12 rute (trasee) turistice
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Finanțarea Rutei castelelor - Valoare estimată: 13,650 mil EUR, 30 obiective
turistice/castele cuprinse în rută;



Finanțarea Rutei curiilor din zona Transilvaniei - Valoare estimată: 6,7 mil EUR, 20
obiectiv;



Finanțarea Rutei culelor - Valoare estimată: 4,65 mil EUR, 15 obiective cuprinse în
rută;



Finanțarea Traseului gastronomiei tradiționale românești - Valoare estimată: 3 mil
EUR, de obiective cu specific gastronomic tradițional românesc din toate zonele
României;



Drumul vinului - Valoare estimată: 3 mil EUR, 30 de obiective cu specific viticol din
toate zonele României;



Finanțarea Rutei bisericilor fortificate - Valoare estimată: 0,75 mil EUR, 15 biserici
fortificate cuprinse în rută;



Finanțarea Rutei bisericilor de lemn - Valoare estimată: 9,25 mil EUR, obiective
turistice/ biserici de lemn cuprinse în rută;



Finanțarea Rutei mănăstirilor din zona Moldovei - Valoare estimată: 9,750 mil, 30
obiective cuprinse în rută;



Finanțarea Rutei Sfântul Ladislau pe teritoriul României - Valoare estimată: 7,750 mil
EUR, 20 de obiective monumente istorice și naturale cuprinse în rută;



Finanțarea Traseului Castrelor Romane - Valoare estimată: 12,775 mil EUR, 20 de
obiective;



Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei,
Valoare estimată: 2,25 mil EUR, 15 de obiective de peisaj cultural din Delta Dunării;
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Finanțarea rutei satelor cu arhitectură tradițională, Valoare estimată: 11 mil EUR, 100
de obiective restaurate și o rută culturală cuprinzând sate tradiționale din România (20
obiective).

Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională – Sănătate
Investiția 1: Investiții în infrastructura medicală prespitalicească, cu scopul creșterii
accesului la servicii medicale de bază
1.1 Construcția de centre comunitare integrate sau reabilitarea/modernizarea/extinderea
infrastructurii existente și/sau dotarea acestora – 200 de centre comunitare integrate
Prioritizarea UAT-urile la accesarea fondurilor pentru investiții va ține cont de :
•

îndeplinirea criteriului: număr vulnerabili /comunitate (minim 500 persoane vulnerabile
din punct de vedere medical, social sau economic)

•

Disponibilitatea la asociere cu alte localități vulnerabile

•

Existența la nivelul comunității a unui asistent medical comunitar și a unui asistent
social

•

UAT fără medic de familie sau cu număr insuficient de medici de familie raportat la
populație

•

Existența unei hotărâri de consiliu local pentru înființarea CCI

•

Identificarea localității ca zona rurala marginalizata (cf criteriilor din Atlasul zonelor
rurale marginalizate, WB) dar și conform bazei de date privind rețeaua de AMC și MF

•

Existența unui protocol de colaborare cu un medicul de familie

1.2 Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență
medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și
monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urban (inclusiv
zone marginalizate/defavorizate). Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator ”point of care”,
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echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar
medical; vor fi alocate de asemenea fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării
la normele igienico-sanitare și a creșterii eficienței energetice.
Finanțarea va fi acordată cu prioritate cabinetelor medicale astfel :
•

Vor avea prioritate cabinetele din mediul rural

•

Pentru cabinetele din mediul urban, vor fi prioritizate cele din orașele de rang III (cf.
legii 351/2001, actualizată), urmate de cele de rang II și de cele de rang I.

•

Pentru cabinetele din mediul urban (rang II și I) vor putea accesa finanțare medicii de
familie organizați într-o formă asociativă ( cabinete medicale grupate; cabinete
medicale asociate; societate civila medicala), care au sediul în aceeași clădire.

Politici pentru noua generație - România Educată

I1. Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a
unui număr de 140 de creșe pentru îmbunătățirea accesului și a participării copiilor
antepreșcolari la servicii standard de educație timpurie, cu scopul favorizării revenirii părinților
în câmpul muncii
Demersurile privind investițiile în infrastructură (construirea și dotarea celor 140 de creșe) vor
fi făcute de operatorii publici (primării) care vor fi interesați de schema de granturi și care se
încadrează în criteriile stabilité de Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei.
I2. Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii
complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București
Beneficiarii sunt operatori publici și privați care îndeplinesc criteriile stabilite și primesc grantul
vor avea responsabilitatea înființării și operaționalizării (dotării) serviciului/serviciilor
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complementar/-e, respectiv a încheierii contractelor cu furnizorii care vor livra mobilierul și
echipamentele necesare.
412 granturi x 10.622,30 euro/buc. (serviciu complementar din educația timpurie, cu 2 grupe
de copii) = 4.376.387,6 euro, sumă prevăzută la Măsura I2.2.
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Tipuri de proiecte - Entități private
Tranziția Verde - Managementul deșeurilor
I.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole
compostabile.
Tipuri de proiecte:



Investiții în platformele pentru fermierii mici și mijlocii, cu o valoare estimată de aprox.
20.000 euro / platformă.



Investiții în capacitățile de producție de biogaz și de compostare, costurile suplimentare de investiții
necesare promovării producției de energie din surse regenerabile, intensitatea ajutorului 30/45%
din costurile eligibile + bonus pentru IMM si zona ”a”/zone ”c”, valoare maximă ajutor exceptat de
la notificare 15 milioane per întreprindere per/ per proiect de investiții), respectiv art. 56 Ajutoarele
pentru investiții în infrastructurile locale (valoarea ajutorului nu trebuie să depășească diferența
dintre costurile de investiții și profitul din exploatare aferent investiției, valoare ajutorului 10 milioane
EUR sau costurile totale care depășesc 20 de milioane EUR pentru aceeași infrastructură).

Tranziția Verde - Fondul pentru Valul Renovării
I3. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor pentru
realizarea de construcții cu performanțe energetice sporite - dezvoltarea de centre regionale de pregătire
și formare profesională și organizarea de sesiuni de instruire – lansare 2023, buget 0,01 mld Euro
Programe de specializare și instruire pentru profesii și discipline cheie pentru renovarea energetică a
clădirilor:


Dezvoltarea de concepte de formare pentru instruiri în domeniul performanței energetice a clădirilor
și al auditului energetic, pentru proiectanți - ingineri, arhitecți, verificatori de proiecte, experți tehnici
și auditori energetici pentru clădiri;
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Dezvoltarea de concepte de formare pentru instruiri în domeniul activității de supervizare lucrări de
construcții- diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția;



Asigurarea cooperării cu universitățile de construcții și arhitectură, precum și cu instituții sau
asociații de profil, cu scopul de a furniza cursuri de formare;



Programe de instruire, pentru formarea și calificarea lucrătorilor în domeniul construcțiilor.

Au fost identificate în piață, o serie de subdomenii - aparținând domeniului complex „eficiență energetică
în clădiri - clădiri nZEB: etanșeitatea la aer a anvelopei și sisteme de ventilare mecanică cu recuperarea
căldurii, etanșeitate la aer - testul cu ușa suflantă, calculul punților termice, rezistențe termice corectate,
fațade cortină, sistemele tehnice ale clădirii, instalatori sisteme fotovoltaice, investigarea clădirii în infraroșu,
reabilitarea energetică a clădirilor la standarde nZEB, principii de casă pasivă.

În cadrul investiției vor fi avute în vedere următoarele:


realizarea parteneriatelor cu universitățile, instituțiile și asociațiile de profil relevante;



identificarea și cooptarea formatorilor;



realizarea suportului de curs;



susținerea cursurilor și monitorizarea rezultatelor.

Tranziția Verde – Energie
Investiția 1: Schemă de susținere de instalare a centralelor de productie energie electrica din surse RES Apel deschis de proiecte 2021 – 2023, buget 200.000.000
- Schema I - se poate acorda ajutor în valoare de maxim 15 milioane de euro pe întreprindere, pe proiect
de investiţii; intensitatea ajutorului poate ajunge la 100% din costurile.
- Schema II - ajutoare mai mari de 15 milioane de euro pe întreprindere.
Obiective:
•

Stimularea competivivă, la cele mai mici costuri, a producției de energie din surse regenerabile,
printr-o schemă concurențială deschisă de instalare de noi capacități. Aceasta schemă ar urma,
conform estimărilor noastre să ducă la o capacitate instalată de 235 MW.

•

Proiecte strategice pentru companii mari care combină producția de energie electrică din surse
regenerabile cu stocarea
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•

Digitalizarea și eficientizarea operațiunilor operatorului de producție și de sistem în vederea
creșterii abilității preluării din rețea a fluxurilor ridicate de energie din surse regenerabile

•

Soluții punctuale pentru tranzitarea consumurilor tehnologice a operatorilor de transport și de
sistem către energie electrică din surse regenerabile

Transformarea digitală –Cloud guvernamental și sisteme publice digitale
A.11 Digitalizarea celui de al treilea sector (ONG)
Nivelul scăzut de digitalizare a sectorului ONG, existenta unor decalaje de performanta si profesionalizare
in domeniul digital dintre sectorul ONG si sectorul de afaceri, capacitatea scazuta de intervenție datorata
lipsei eficientizarii activității lor prin tehnologie.
Investitia are ca obiectiv transformarea digitala a sectorului ONG si cresterea nivelului de alfabetizare
digitala a lucratorilor din cadrul organizatiilor.
Aceasta investitie vizeaza 2 directii strategice:
•

crearea de strategii de digitalizare sustenabile pe termen lung organizationale si crearea de resurse
digitale pentru sectorul ONG.

•

accesibilizarea serviciilor catre beneficiari la distanta.

Tinta: 200 de granturi
Perioada de derulare: 2022-2026
Mecanism implementare: Apel de proiecte - cu depunere continuă și termene succesive de evaluare și
selectie a proiectelor, care să permită angajarea resurselor în țintele anuale planificate. Durata maximă de
implementare a unui proiect: 30 luni cu o valoare a grantului de maxim 70.000 Euro.
D3. Scheme de granturi dedicate upskilling /reskilling angajaților
Calendar : 2022-2026
Firmele de training vor primi voucher pe baza rezultatelor testele de absolvire a cursurilor (150 EUR/per
cursant care a absolvit cu succes programul in baza testarii in platforma cloud). Cursurile vor avea durata
de 2 zile și vor fi susținute pe baza curriculei de mai sus de firme acreditate de training.
Se estimează că vor beneficia de formare 248.000 de angajați livrate prin intermediul a 200 firme training.
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D4. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale.
Crearea unei rețele sustenabile și scalabile, cu acoperire națională care să devină HUB-uri de dezvoltare
de competențe digitale în comunitățile locale orientate pe dezvoltarea competențelor de bază și asigurarea
unor servicii accesibile de formare unor categorii marginalizate prin transformarea rețelei de biblioteci, în
prezent sub-utilizate.
4 linii de finanțare
1. Pachet consorțiu județean – Adresat APL
2. Pachet training – Adresat ONG-urilor
3. Pachet consorții atipice ( din anul 3) formate din: Biblioteci rurale sau municipale prin primării din aceeași
regiune, un ONG cu experiență de lucru cu bibliotecile publice, instruiri și dezvoltarea comunităților și
dezvoltarea de servicii noi de bibliotecă.
4. Pachet monitorizare și măsurare impact – Adresat ONG-urilor
Tipuri de proiecte:


Modernizarea și extinderea de biblioteci;



Actualizarea/realizarea parcului de calculatoare și echipamente tehnice în biblioteci;



Deschiderea de MakerSpace-uri în biblioteci județene sau municipale precum și spații pentru
Biblioteci de lucruri în biblioteci municipale, orășenești sau rurale. Dezvoltarea de sesiuni de
instruire pentru utilizarea echipementelor aferente.



Instruirea bibliotecari



Dezvoltarea de curricule pentru competențe digitale de bază: alfabetizare digitală, comunicare și
colaborare, alfabetizare media, creare de conținuturi digitale (inclusiv programare, proiectare și
imprimare 3D), siguranță digitală (inclusiv combaterea bullyingului); educație educație financiară și
antreprenorială

Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii - Reforme fiscale și reforma sistemului de
pensii
Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare
Acordarea de instrumente financiare în suma de cca 300 mil. Euro anual – S1 2026
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Segmentele țintă ale BND și produsele financiare care au fost prenotificate CE acopera toate categoriile
de IMM-uri (inclusiv micro-companii, companii start-up și companii cu avantaj competitiv (companii
inovatoare și companiile care activează în domeniul IT), agricultura, Cercetare Dezvoltare Inovare, unități
administrativ teritoriale, proiecte mari de infrastructură și eficiență energetică.
Printre beneficiarii țintă se vor afla și exploatații agricole și fermieri individuali și UAT-uri.
Banca va sprijini finanțarea pentru cercetare, dezvoltare și inovare, cu o concentrare pe universități, unități
de CDI și alte instituții, va asigura finanțări pentru infrastructura de transport (exclusiv pentru entități din
sectorul public cu activitate în infrastructura de transport) și infrastructura serviciilor de sănătate. Eligibile
pentru finanțare vor fi și investițiile legate de eficiență energetică.
De asemenea, banca va acționa ca administrator de Fond al Fondurilor pentru instrumente financiare ale
ESIF (prin produse de creditare, garantare și equity și cvasi-equity).
Dezvoltarea capacității instituționale pentru gestionarea unui Fond de capital de risc
Reforma vizează dezvoltarea capacității instituționale a FNGCIMM cu scopul înființării și operaționalizării
unui Fond de capital de risc, prin intermediul căruia se vor finanța participări directe la capitalul IMM-urilor
cu potențial mare de creștere, inclusiv start-up-uri și scale-up-uri, dintre care 50% inovatoare, în scopul
creșterii numărului de întreprinderi capitalizate și bancabile care implementează proiecte viabile pentru
utilizarea de tehnologii avansate și pentru internaționalizarea întreprinderilor din România.
la nivelul beneficiarilor finali - IMM-urile, sprijinul prin intermediul Fondului de Capital de Risc va fi
acordat în cadrul unei scheme de ajutor de minimis. Bugetul schemei de ajutor de minimis va fi acoperit din
suma care va majora capitalul social al FNGCIMM cu destinația acoperirii sumele ce urmează a fi investite
de Fondul de capital de risc în IMM-uri, stabilită de acționarul unic al FNGCMM, Statul Român reprezentat
de Ministerul Finanțelor și nu va fi asigurat din fonduri PNRR.
La momentul operaționalizării Fondului de capital de risc, sumele investite vor fi sub forma de participații la
capitalul social al IMM-urilor de până la maximum 30% din finanțarea necesară IMM-urilor (max. 200.000
euro/întreprindere cu respectarea legislației din domeniul ajutorului de stat), și în completare până la
atingerea a 100% din necesarul de finanțare al acestor IMM-uri prin garanții acordate.
Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii - Suport pentru sectorul privat, cercetare,
dezvoltare și inovare
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Investiția 2.1. Instrumente financiare pentru sectorul privat ( de produse de creditare, precum: capital de
lucru, linii de credit, credite de investiții, leasing, etc..)
Măsura 1 – Garanția de portofoliu pentru Reziliență - Alocare preliminară 300 (mil. euro)
Apel 015 - Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor, inclusiv investiții productive (IMM)
Apel 015a - Sprijinirea întreprinderilor mari prin instrumente financiare, inclusiv investiții productive
(Intreprinderi Mari)

Măsura 2: Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică - Alocare preliminară 200 (mil. euro)
Apel 024 - Eficiență energetică și proiecte demonstrative în IMM-uri și măsuri de sprijin
Apel 025 - Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte
demonstrative și măsuri de sprijin
Măsura 3 pentru IMM-uri si mid-caps: Fondul de fonduri de capital de risc pentru Redresare
Finanteaza crearea de fonduri de capital de risc pentru Redresare. Tipurile de fonduri și beneficiari finali
pot include, între altele:
•

Acceleratoare de antreprenoriat, platforme de crowdfunding sau fonduri de business angels

•

Fonduri de venture capital, private equity, mezzanine sau coinvestire, existente sau noi, naționale
sau regionale (cu obligația investirii contribuției primite din PNRR în România).

•

Fonduri de capital de risc axate pe tehnologie

•

Fonduri de tip pre-IPO (companii care doresc sa se listeze la bursa)

•

Fonduri de infrastructură care vor finanța proiecte de eficiența energetică sau energie regenerabilă

•

Fonduri de transfer tehnologic pentru comercializarea inovării

Acordarea finanțării către intermediarii financiari (fondurile) Începând cu 2022 și continuând până în iunie
2026
Numărul estimat de beneficiari finali este de 100. Sumele medii investite pe categorii de beneficiari finali
pot fi estimate (în mod ilustrativ), astfel:
•

50.000-200.000 euro pentru start-up-uri

•

200.000 – 3.000.000 euro pentru companii în stagii incipiente de creștere
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•

3.000.000 – 5.000.000 pentru întreprinderi în etape avansate de creștere

•

peste 5.000.000 pentru midcaps

•

5.000.000 – 20.000.000 pentru proiecte de tip energie regenerabilă sau biomasă

Măsura 4 - companii mari: Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes
Fondul de fonduri pentru finanțarea întreprinderilor mari (peste 500 de angajați)- Alocare preliminară 300
(mil. euro) intervenții principale pe temele: eficiență energetică, energie regenerabilă, infrastructură și
transport curat, digitalizare, transfer tehnologic, investiții productive.
Măsura 5 – Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor
Măsura propune renovarea fondului locativ existent, în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte
demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență energetică.
Garanția de portofoliu pentru investiții în eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul rezidențial
și al clădirilor va include o garanție de portofoliu neplafonată. Garanția trebuie completată cu servicii de
consultanţă in sprijinul intermediarilor financiari cât și al beneficiarilor finali, acestea fiind finanţate din
fonduri disponibile în compartimentul InvestEU pentru România.
Investiția 2.2. Scheme de ajutor pentru sectorul privat
Măsura 1: Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor
În acest context, se urmărește crearea a 2 instrumente:
a) Un instrument de grant care să sprijinie întreprinerile în crearea de tehnologii digitale avansate precum
- Alocare 100 (mil. euro):
•

inteligență atificială;

•

date și cloud computing;

•

blockchain;

•

High Performance Computing și Quantum Computing;

•

Internet of things (IOT) etc.
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Pentru proiectele de inteligență atificială, date și cloud computing, blockchain și internet of things, valorea
medie finanțată a unui proiect este de 1.200.000 euro și are un buget alocat de 80.000.000 euro.
Pentru proiectele de High Performance Computing and Quantum Computing valorea medie finanțată a unui
proiect este de 10.00.000 euro și are un buget alocat de 20.000.000 euro.
b) un instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijinite IMM-urile în adoptarea
tehnologiilor digitale precum Alocare 180 (mil. euro)::
•

achiziții de hardware TIC

•

dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare
software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

•

achiziții de tehnologii blockcain;

•

achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

•

achiziționare website de prezentare;

•

achiziția de servicii de tip cloud și IOT;

•

instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;

•

consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Ca un IMM să fie finanțat trebuie să fie evaluat din punct de vedere al maturității digitale. Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) împreună cu un administrator de schemă vor implementa un
sistem de evaluare care va recomanda soluțiile tehnice necesare acoperirii decalajului de digitalizare și
care va sta la baza finanțării IMM-urilor.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (furnizor al schemei de ajutor de minimis li al schemei de
ajutor de stat) și un administrator de schemă – instituție publică, vor lansa ghidurile aferente apelurilor de
proiecte în anii 2022 și 2023 cu un buget total de 300.000.000 euro.
Măsura 2. Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursa
Calendar estimativ - Selectare administrator de schemă și aprobare schema de minimis și lansare apel Q22022, Buget măsură: 35 mil. Euro
Schemă de sprijinire a costurilor pentru listarea la bursă, se va influența în mod direct motivarea acestora
pentru accesul pe piața de capital și, indirect, se va stimula crearea de lichiditate pe piață, cu efecte
benefice asupra atractivității acesteia.
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MIPE împreună cu un administrator de schemă care va fi selectat ulterior vor elabora schema de ajutor de
minimis, va lansa un apel de proiecte pentru intreprinderile beneficiare.
Măsura 3 Suplimentarea bugetului și orientarea schemei de ajutor de stat spre investiții semnificative, în
special în zona de inovare și noi tehnologii aplicate în zona de producție
Buget estimat: 100 milioane euro.
Ținând cont de faptul că schemele de ajutor de stat sunt multianuale, estimarea costurilor a fost
fundamentată având în vedere acordurile emise în perioada februarie 2020-2023, cu plată în perioada
2021-2026.
Beneficiarii finali sunt întreprinderi nou înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi
mari, cu personalitate juridică, care solicită/au primit acord pentru finanțare, după februarie 2020, în baza
schemei de ajutor de stat administrate de Ministerul Finanțelor, în baza Hotărârii Guvernului nr.807/2014
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în
economie.
Reforma presupune introducerea în cadrul schemei de ajutor de stat a unor condiții distincte, clare, care să
conducă la selectarea acelor proiecte de investiții care demonstrează existența unor soluții de asigurarea
a retehnologizării, automatizării și digitalizării companiilor, a protecției mediului înconjurător, avându-se în
vedere utilizarea unor tehnologii de eliminare a deșeurilor sau de reciclare a acestora, retehnologizarea în
scopul protejării mediului, achiziționarea activelor eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea energiei
regenerabile, utilizarea materiei prime reciclate etc.
În cadrul acestei scheme se finanțează cheltuieli eligibile precum costurile fără T.V.A. aferente realizării,
respectiv achiziționării, după caz, de active corporale (realizarea de construcţii, achiziția de instalaţii
tehnice, maşini şi echipamente noi) şi active necorporale (brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de
proprietate intelectuală).
Măsura 4 Schemă de ajutor de stat pentru investiții în digitalizare, tehnologii avansate și securitate
cibernetică
Buget estimat: 100 mil euro
Această măsură își propune să finanțeze activități în domeniul transformării digitale în baza unei scheme
de ajutor de stat.
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Investiția 3. Investiții inovative în microelectronică (consorțiu IPCEI)torul privat
În mod specific, facilitarea participării în IPCEI-ME prin:


Crearea unui centru național de tehnologii avansate, specializat în subiecte/etape tehnologice
specifice și micro-producție.



Patru centre Digital Innovation Hub’s în tehnologii avansate de componente și sisteme
microelectronice specializate în următoarele domenii:
1) Design, prototipare și validare de cipleți securizați cu protecția proprietății intelectuale;
2) Tehnologii avansate de integrare heterogenă și 3D, prototipuri securizate cu protecția
proprietății intelectuale;
3) “High Performance Computing” facilitând simularea predictivă, prototipare virtuala, validare
experimentală și certificare rapidă pentru condiții extreme de compatibilitate electromagnetică,
fiabilitate și ciber-securitate;
4) Arhitecturi pentru inteligență artificială incluzând stocarea datelor brute de tip “Big Data” si
calculul în Cloud, conectivitate 5G și 6G, Industrie 4.0&5.0, demonstratori de sisteme
autonome interconectate;


(Scale-up A.7) Dezvoltarea de programe de asistență pentru companiile active în dezvoltarea
sitemelor embedded eficiente din punct de vedere energetic;

Investia 4. Investiții în cercetare, dezvoltare și inovare
I.4.1. Program de mentorat Orizont Europa
Buget investiție: maxim 5 milioane EUR
Lansare apel Q3 – 2022
Sprijin financiar (voucher) prin care pot achita servicii:
a) de /scriere de propuneri de proiect Orizont Europa pentru persoane fizice autorizate sau firme de
consultanta din RO si UE; Voucher-ul este considerat plătibil dacă propunerea depusa in cadrul
competitiilor la Orizont Europa este eligibila, si trece cel putin un prag la unul din criteriile de evaluare din
programul Orizont Europa. Maxim 10000 EUR
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I.4.2. Susținerea unor centre de competenta in vederea consolidarii excelenței pentru o participare de
succes la misiunile din Orizont Europa
Buget investiție: 5 milioane EUR x 5 misiuni =25 milioane EUR
Lansare apel Q3 - 2022
Se finanțează crearea a 5 centre de competență la nivel național pentru domeniile de importanta strategica
adresate de misiunile Orizont Europa,
1) cancer;
2) adaptarea la schimbările climatice inclusiv transformarea societală;
3) oceane sănătoase, ape de interior si zona costiera;
4) orașe inteligente, climatic neutre;
5) sănătatea solului si a alimentelor.
Vor fi susținute activități CDI, upgrade al infrastructurilor de cercetare cu accent pe tehnologii digitale
inovative, dar si activități suport (studii etc.), inclusiv a unui roadmap national al infrastructurilor de cercetare
existente pe domeniul misiunii respective ,acestea din urma cu impact direct asupra îmbunătățirii percepției
societății cu privire la rezultatele cercetarii si inovarii care genereaza impactul misiunii.
Fiecare centru de competenta va beneficia de sprijinul si implicarea autorităților publice centrale și/sau
locale, ca subcontractori sau beneficiari dupa caz, dar si ONG-uri tematice, scoli, licee , cu rol in
diseminarea rezultatelor si/sau dezvoltarea de politici de valorificare a rezultatelor CDI obținute pentru
îmbunătățirea vieții cetățenilor.
I.4.6 Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de 8 centre regionale de orientare în carieră
ca parte a ERA TALENT PLATFORM
Lansare apel Q2 - 2022
Înființarea unei rețele naționale de 8 centre regionale orientare în carieră de cercetator si pentru
promovarea cercetarii si atragerea tinerilor spre cariera de cercetator si pentru valorificarea investitiilor in
atragerea de resurse umane de calitate ca parte a sustinerii participarii Romaniei la ERA TALENT
PLATFORM.
Investitia consta in acoperirea costurilor pentru:
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a) activitati de orientare in cariera de cercetator;
b) activitati de promovare a stiintei si cercetarii si atragerea tinerilor in cariera de cercetator;
c) activitati in retea bazate pe schimbul de bune practici si exploatarea in comun a materialelor
produse si activitatilor derulate.
Centrele vor fi cofinantate de universitatile gazda in proportie de 20% din valoarea grantului (plata pentru
cursurile sustinute de cadrele didactice din universitatea gazda vor fi considerate cofinantare). Centrele
regionale de orientare in cariera de cercetator, la finalul perioadei de implementare vor fi finantate integral
de catre universitati, pentru o perioada de minimum 5 ani, pentru asigurarea sustenabilitatii.
Buget investiție: 4 milioane EUR
Valoarea maxima a unui grant alocat unui centru regional este de 500 000 EUR.
Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională – Reforme sociale
I.5. Scheme de granturi pentru sprijinirea dezvoltării economiei sociale în special în zona rurală, orientate
pe integrarea în muncă a tinerilor (în special NEETS), precum și pe zona locurilor de muncă verzi și
prietenoase cu mediul și scalarea întreprinderilor sociale de succes:
•

Schema de granturi pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale în zona rurală (cu
integrare în muncă a tineriilor NEETS);

•

Schema de granturi pentru creșterea /up-scaling a întreprinderilor sociale de succes;

•

Schema de granturi pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale în zona economiei verzi
și/sau digitale.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va lansa apeluri de proiecte pentru cele 3 scheme de finanțare. La
nivelul structurii înființate se va desfășura procesul de evaluare/selecție/contractare a structurilor de
economie socială ce vor fi finanțate în cadrul programului.
Politici pentru noua generație - România Educată
I2. Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare
pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București
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Beneficiarii sunt operatori publici și privați care îndeplinesc criteriile stabilite și primesc grantul vor avea
responsabilitatea înființării și operaționalizării (dotării) serviciului/serviciilor complementar/-e, respectiv a
încheierii contractelor cu furnizorii care vor livra mobilierul și echipamentele necesare.
412 granturi x 10.622,30 euro/buc. (serviciu complementar din educația timpurie, cu 2 grupe de copii) =
4.376.387,6 euro, sumă prevăzută la Măsura I2.2.
I6. Scheme de sprijin pentru dezvoltarea a 10 consorții regionale (clustere de invatamant dual)
între unitățile administrative teritoriale, unitățile de învățământ - licee și universități, camere de comerț și/sau
agenți economici, alți parteneri relevanți, exclusiv pentru crearea condițiilor optime de pregatire a elevilor,
și pentru dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate, liceale și universitare (infrastructură
socială care să deservească învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic)
Fiecare structură partenerială este alcătuită din următoarele tipuri de entități: unități de învățământ
profesional și tehnic inclusiv dual, universități tehnologice, agenți economici și UAT-uri, alți parteneri
naționali/europeni relevanți care pot aduce plusvaloare consorțiului.
Cele 10 consorțiile profesionale regionale selectate vor fi sprijinite prin intermediul schemei de granturi,
direcționate exclusiv în vederea asigurării unor condiții optime de pregătire a cursanților și studenților.
Pentru a crește interesul angajatorilor și rata de angajabilitate a absolvenților de învățământ profesional se
vor finanta scheme de granturi pentru centrele de învățământ dual. Acestea vor deveni poli ai rutelor
profesionale complete, prin implicarea simultană a liceelor cât și a universităților tehnologice, dar în același
timp reprezenta oportunități pentru angajatori de a contribui la pregătirea programelor de studii pentru forța
de muncă proprie. Granturile prevăzute de prezenta schemă se acordă pentru susținerea învățământului
profesional în regim dual, de nivel preuniversitar și tertiar.
Cele 10 universități care vor fi implicate în structura partenerială aferentă clusterelor de învățământ dual
vor putea beneficia de granturi dedicate, în valoare max de 3.380.000 euro/ univ, pentru dezvoltarea de
centre digitale, modernizarea instrumentelor și metodelor virtuale de predare, optimizarea utilizării
resurselor educaționale online, încurajarea programelor noi de studiu în domenii emergente, în valoare
totală de 33,8 mil euro.
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RESURSE DOCUMENTARE



Economia socială - GHID pentru întreprinderile sociale (ÎS) & întreprinderile
sociale de inserție (ÎSI)*, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Compartimentul Economie Socială
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https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droiteconomique-2014-2-page157.htm


Les bonnes pratiques à la FAO : Une démarche de capitalisation d’expériences
pour un apprentissage continu,

Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO)


PACTES TERRITORIAUX POUR L’EMPLOI. GUIDE POUR L’ANALYSE DES
BONNES PRATIQUES



Guide_bonnes_pratiques_ess



Guide_pratiques_Québec



Analiza comparative a cadrului normativ al întreprinderilor sociale, USAID



CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN SECTORUL ECONOMIEI SOCIALE ÎN GRECIA
ŞI ÎN ALTE STATE ALE UNIUNII EUROPENE, Sorin CACE – coordinator, Victor
NICOLĂESCU, Andreia‐Nicoleta SCOICAN
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QUEL RÔLE POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LA
RELANCE POST-CRISE COVID-19?, UNITED NATIONS INTER-AGENCY TASK
FORCE ON SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY (UNTFSSE) Second
Technical Symposium21 – 22 NOVEMBER 2019TRENTO, ITALY GROUPE DE
TRAVAIL INTER-AGENCES
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Planul Național de Redresare și
Reziliență (PNRR)
Comisia Europeană a aprobat pachetul de reforme și investiții propus de România prin Planul Național de
Redresare și Reziliență (PNRR). Planul se implementează până 2026. Întregul pachet are o valoare de
29,2 miliarde de euro împărțit aproximativ egal între granturi nerambursabile și împrumuturi. Banii se
transferă către țara beneficiară în 9 tranșe bazate progresul pe reformele asumate în domeniile prioritare
și indicatorii realizați pe investițiile aferente reformelor.
PNRR are la bază 6 piloni principali: Tranziția spre o economie verde;Transformarea digitală; Creșterea
economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; Coeziunea socială și teritorială; Sănătate și reziliență
instituțională; Copii, tineri, educație și competențe.
41% din alocare reprezintă investiții și reforme ce au ca destinație adresarea schimbărilor climatice pe
fiecare dintre pilonii amintiți anterior, respectiv:


3,9 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii de cala ferată folosind tehnologii cu zero
emisii;



1,9 miliarde de euro pentru infrastructură urbană verde;



855 milioane de euro pentru tranziția către producția de energie regenerabilă;



2,7 miliarde pentru eficientizarea energetică a clădirilor;



1,1 miliarde pentru protecția biodiversității;

Am defalcat programul și pilonii acestuia în funcție de adresabilitatea programelor. În acest material ne vom
concentra pe cele peste 2 miliarde de euro adresate direct entităților private. Fie că sunt ele companii sau
ONG-uri. Acestea pot beneficia de programe ce vizează: digitalizarea mediului privat, dezvoltarea
industriilor avansate - susținerea transferului tehnologic și retehnologizarea industriei cu tehnologii verzi.
Instrumentele financiare pentru sectorul privat sunt împărțite după cum urmează:
1. Garanția de portofoliu pentru Reziliență
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PNRR prevede garanții publice de 80% la credite bancare destinate IMM-urilor. Un astfel de
instrument financiar este Garanția de portofoliu pentru Reziliență, pentru care au fost propuse 300
de milioane de euro prin PNRR.
2. Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică
Tot în cadrul instrumentelor financiare va fi și Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică, pentru
care se prevede un buget de 200 de milioane de euro din PNRR. Beneficiarii vor fi IMM-urile și
companiile mari cu maximum 500 de angajați, care vor putea obține astfel împrumuturi cu garanții
de 80% de tip capital de lucru, linii de credit, credite de investiții, leasing. Investițiile vor viza acțiuni
climatice, cum ar fi, de exemplu, sisteme de creștere a eficienței energetice.
Beneficiarii acestor garanții vor fi firmele mici și mijlocii și companiile mari cu maximum 500 de
angajați.
3. Fondul de fonduri de capital de risc pentru Redresare
Fondul de fonduri va primi va avea alocat un buget total de 400 de milioane de euro, pentru
investiții de capital de risc și va fi implementat cu sprijinul Fondului European de Investiții (FEI).
Acești bani vor fi distribuiți către 100 de manageri de fonduri, care vor acorda investiții firmelor
românești.
În funcție de mărimea firmelor, investițiile de capital de risc acordate de fondurile de investiții care
se vor crea vor fi următoarele:


50.000-200.000 euro pentru start-up-uri.



200.000 – 3.000.000 euro pentru companii în stadii incipiente de creștere.



3.000.000 – 5.000.000 pentru întreprinderi în etape avansate de creștere.



peste 5.000.000 pentru midcaps.



5.000.000 – 20.000.000 pentru proiecte de tip energie regenerabilă sau biomasă.



Fondurile de investiții vor opri părți sociale/pachete de acțiuni din firmele finanțate, iar
veniturile din vânzarea acestor participații se vor întoarce în Fondul fondurilor pentru noi
investiții.

4. Digitalizarea IMM-urilor - ajutoare de minimis
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Un buget de 315 de milioane de euro va fi folosit adoptarea unor tehnologii digitale (valoare minimă
a unui proiect este de 30.000 euro, iar valoarea maximă este 100.000 euro). Banii vor fi folosiți
pentru investiții precum: comerț electronic, activități economice electronice și procese economice
în rețea, centre de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web și start-up-uri în domeniul
TIC, B2B.
5. Ajutor pentru listarea firmelor la bursă
6. PNRR prevede și o schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare
la bursă. Va fi alocat un buget total de 35 de milioane de euro, din care statul vrea să acorde
ajutoare de minimis de câte 200.000 de euro pentru susținerea procedurilor de listare a companiilor
la bursă (Bursa de Valori București), precum și ajutoare de minimis de 25.000 de euro pentru
susținerea procedurilor de listare a IMM-urilor pe piața alternativă (AeRO).
280 de firme sprijinite pentru listare la bursă până în anul 2026.
7. Competențe digitale
Un buget de 20 milioane euro va fi folosit pentru servicii și aplicații TI dedicate competențelor
digitale și incluziunii digitale. Aici vor fi, probabil organizate cursuri de formare IT pentru angajați,
inclusiv cu efect în zona de egalitate de gen.
8. Un buget de 100 de milioane de euro va fi alocat pentru stimularea eficienței energetice în
industrie”, pentru firmele mici și mijlocii (IMM) și firmele mari din sectorul producției industriale.
Principalele investiții finanțabile vor fi:
-

Înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și modernizarea
sistemelor de producție, contorizarea si optimizarea consumului de energie al operatorilor
economici.

-

Achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/ reducerea
consumului/monitorizarea indicatorilor pentru fiecare echipament individual la nivelul
operatorilor/ ramurii de activitate/digitalizare și trasfer date la distanță. Raportare Auditori
energetici. Raportare Manageri energetici. Raportare operatori economici.

-

Asigurarea încălzirii – răcirii în cadrul operatorilor economici prin sisteme alternative de
producere a agentului termic și energiei electrice, inclusiv prin panouri solare instalate pe
acoperișuri sau prin alte măsuri de eficientizare propuse de auditorul energetic.

9. Digitalizarea sectorului neguvernamental
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Program de digitalizare a ONG-urilor. ONG-urile pot solicita până la 70.000 euro pentru
digitalizarea organizației și dezvoltarea de competențe digitale pentru angajați și voluntari;
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Rolul economiei sociale și solidare
în relansarea Post criza COVID
Punctul de vedere al ONU

"Aceasta este, mai presus de toate, o criză umană care face apel la solidaritate"
- António Guterres, Secretar General al Organizației Națiunilor Unite
Grupul de lucru inter-agenții al ONU privind economia socială și solidară (TFSSE)
urmărește să sporească vizibilitatea economiei sociale și solidare (SES) în cadrul
sistemului ONU și nu numai. Membrii și observatorii grupului de lucru s-au angajat să
colaboreze pentru:• consolidarea recunoașterii contribuției întreprinderilor și organizațiilor
SES la dezvoltarea durabilă;• promovarea cunoașterii SES și consolidarea rețelelor
SES;• sprijinirea creării unui mediu instituțional și politic favorabil SES;• asigurarea
coordonării eforturilor internaționale, precum și crearea și consolidarea parteneriatelor.

Pandemia a evidențiat multe fragilități în economiile noastre și a adâncit inegalitățile
existente, subliniind în același timp nevoia de reziliență, inovare și cooperare. Problemele
de dinainte de criză, inclusiv cantitatea și calitatea insuficientă a locurilor de muncă,
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inegalitatea în creștere, încălzirea globală și migrația, precum și nesustenabilitatea
actualului sistem alimentar industrial, se vor înrăutăți considerabil ca urmare a măsurilor
luate pentru a răspunde urgenței sanitare.
Această situație descrie în mod clar cea mai gravă criză umanitară, socială și economică
de după cel de-al Doilea Război Mondial. Este necesar să se abordeze cauzele profunde
ale excluderii și dezvoltării nesustenabile pentru a contura un viitor diferit. Va fi esențial
să regândim modul în care facem lucrurile pentru a asigura o recuperare "centrată pe
ființa umană și atentă la planetă". O planetă sănătoasă este esențială pentru a reveni de
la pandemia DE COVID-19 și pentru a preveni viitoarele zoonoze, care sunt transmise
prin interacțiuni om-animal. 8 Sistemele care asigură accesul la furnizarea universală de
servicii de calitate, ar fi asistența medicală, educația, salubritatea și protecția socială - în
centrul

reducerii inegalităților - sunt esențiale pentru construirea unor societăți mai

rezistente la crizele viitoare. Ajustarea modelelor de afaceri este esențială pentru
sprijinirea întreprinderilor agricole și a lanțurilor de aprovizionare în timpul și după Covid19. 9.

ECONOMIA SOCIALĂ ȘI SOLIDARĂ: UN ACTOR-CHEIE ÎN CONTURAREA UNEI REDRESĂRI
"CENTRATE PE OAMENI ȘI FAVORABILE PLANETEI"
În perioada post-Covid-19, va fi necesar să se promoveze cooperarea, oferind servicii de
bază într-un mod diferit, restabilind și creând locuri de muncă decente prin modele de
organizare a producției diverse și complementare. Întreprinderile și organizațiile
economiei sociale și solidare (EOESS)11, prin însăși natura lor, sunt deosebit de adecvate
pentru a contribui la producția de bunuri și servicii în cazul în care munca este factorul
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strategic cheie în producție. Acest lucru este cu atât mai mult cazul în serviciile personale
și sociale.
EOESS are o structură de proprietate care atribuie drepturi unei varietăți de părți
interesate și, prin urmare, are o structură de guvernanță mai favorabilă incluziunii și mai
democratică, oferind o voce tuturor părților interesate. O astfel de guvernanță
democratică funcționează atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Democrația se
exercită pe plan intern prin promovarea participării și implicării în dialogul social. În plus,
SES înflorește asigurându-se că o pluralitate de voci este auzită în sfera publică,
contribuind astfel la emanciparea grupurilor și comunităților. O astfel de cetățenie activă
și responsabilă este imperativă în situații precum cea generată de pandemie, deoarece
face posibilă neînceperea înființării unor state polițienești care sunt însoțite de un regres
al libertăților individuale în consecință. Multe EOESS răspund deja la pandemia de
COVID-19 într-o varietate de moduri. Aceste inițiative12 acoperă mai multe aspecte:
protecția socială și a sănătății, furnizarea de alimente și echipamente de prevenire, sprijin
financiar, educație și formare, sensibilizare, cultură și artă13,organizarea ajutorului
comunitar, conversia producției lor pentru a face față situațiilor de urgență, relocarea
lanțurilor

Generarea de soluții inovatoare la nivel local
Deoarece majoritatea EOESS sunt bazate pe membri, acestea sunt înrădăcinate în
comunitățile lor, unde joacă un rol esențial în dezvoltarea economică locală (LED) și în
guvernanța locală.
Ca parte a redresării, SES poate promova nu numai crearea de locuri de muncă decente,
ci și o dezvoltare mai centrată pe oameni la nivel local. În acest sens, EOESS au un mare
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potențial de inovare, deoarece sunt ancorate în teritoriu și sunt create ca răspuns la
nevoile sau oportunitățile comunităților. De exemplu, în ceea ce privește urgența sanitară,
cooperativele și întreprinderile sociale din multe țări au găsit soluții inovatoare în
cooperare cu autoritățile locale. SES, fără a încerca să înlocuiască unitățile sanitare
publice, joacă un rol complementar în furnizarea de servicii de sănătate, având în vedere
apropierea sa de membrii săi și de comunitățile pe care le deservește, în conformitate cu

Guvernele ar trebui să includă ESS în conceperea și punerea în aplicare a măsurilor de
răspuns și de reconstrucție
În contextul post-criză, pe măsură ce guvernele aprobă pachete de stimulare pentru a
sprijini crearea de locuri de muncă, reducerea sărăciei, dezvoltarea și creșterea
economică, este necesar să se profite de oportunitățile de a trece la economiile pluraliste,
care includ și promovează modele de afaceri alternative orientate către oameni și planetă.
Promovarea unei viziuni transformatoare, astfel sugerează Agenda 2030, și
necontinuarea activității obișnuite necesită adoptarea unei noi paradigme a producției și
consumului durabile. Această paradigmă trebuie să aprecieze aspecte precum economia
circulară, agroecologia29,inovarea socială, scurtcircuitele, securitatea alimentară30și
mecanismele financiareinovatoare31, ar fi monedele locale și sprijinul bunurilor comune.

