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FIȘĂ DE REFORME ȘI NVESTIȚII 
Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

 

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR 

1. Problema identificată 

1.1 
Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie  
și situaţia la momentul curent 

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și 
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor? Ce 
recomandări se pot face? 
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2.  Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului 
European 

2.1  Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201 
 
Da                                           Nu            

Detalii despre probleme identificate. 

 

2.2 Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202 
 
Da                                           Nu 

Detalii despre probleme identificate. 

 

2.3 Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat3 

Fără sărăcie Inegalităţi reduse 

Foamete “zero” Orașe și comunităţi durabile 

Sănătate și bunăstare Consum și producţie responsabile 

Educaţie de calitate Acţiune climatică 

Egalitate de gen Viaţa acvatică 

Apă curată și sanitaţie Viaţa terestră 

Energie curată și la preţuri accesibile Pace, justiţie și instituţii eficiente 

                                                            
1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐
european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf 
2	Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
10176‐2019‐INIT/ro/pdf iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf 	
3 https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable‐development‐goals.html 



Muncă decentă și creștere economică Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Industrie, inovaţie și infrastructură  

3  Descrierea reformei și a investiţiilor aferente 

3.1  Instituţia responsabilă de reformă 

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea 
targets/milestones. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entitati 

 

3.2 Beneficiarii finali ai intervenţiei 

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa și 
eventualii parteneri ai acestor entitati 

 

3.3 
Costul total al intervenţiei, perioada de implementare 
/raportare și metodologia de estimare a costurilor 

Costuri (euro) 

2021   

2022  

2023  

2024  

2025  

2026  

TOTAL  

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor. 

 



 
 

3.4  Descrierea intervenţiei în detaliu 

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

3.5  Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se 
asigură implementarea integrală până în 2026 

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite 
  



3.6 Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea  
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici 

 

3.7 Contribuţia la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice  
descrise de UE4 

 DA NU 

Accelerarea   

Renovarea   

Reîncărcarea și realimentarea   

Conectarea   

Modernizarea   

Dezvoltarea   

Recalificarea și 
perfecţionarea 

  

3.8 Contribuţia la componenta verde a PNRR 

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5 
Codul tipului de intervenţie:   

0% 40% 100% 

     

3.9  Contribuţia la componenta digitală a PNRR 

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament 
Codul tipului de intervenţie:   

0% 40% 100% 

     

3.10  Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat 
Fără implicaţii Acoperit de 

Regulamentul de 
exceptare (GBER) 

Schemă actuală 
aprobată 

Notificare către 
Comisia Europeană 
necesară 

    

 
 

                                                            
4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en 
5 Forma intermediară a Regulamentului Facilitatea de Redresare și Reziliență este disponibilă aici: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐14310‐2020‐INIT/en/pdf urmând ca forma finală să fie publicată 
în perioada următoare 



 
 

3.11  Modul de respectare al principiului ‘Do Not Significant Harm’  
în cadrul intervenţiei propuse 

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE 
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6 
 

3.12 Targets (indicatori cantitativi) 

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7 

 

 
 
 
 

                                                            
6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, 
numărul de metri pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea 
acestor indicatori ar trebui să reflecte implementarea reformelor și investiții și, prin urmare, să fie operaționali. 
 



 
 
 
 
 

3.13  Milestones (indicatori calitativi) 

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8 
 

3.14 Contribuţia la alte documente programatice ale UE 

 

 
Lb{¢L¢¦¤L!κ hwD!bL½!¤L!κ t9w{h!b! 

                                                            
8 Un “milestone” nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv (legislație 
adoptată, operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite. 
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	Titlul Interventiei: Economia sociala - ocupare incluziva, economie rezilienta si inovativa
	Descriere: România se confruntă cu probleme majore pe piața muncii. Rata de inactivitate rămâne ridicată,  de 31,6 % (2019) din totalul populației. Chiar când ocuparea forței de muncă s-a aflat în creștere, și exista deficit de forță de muncă pe fondul expansiunii economice, INS  estima că în rândul populaţiei inactive există  238 mii persoane  forţa de muncă potenţială adiţională, disponibilă să înceapă lucrul, dar care nu caută activ un loc de muncă. Unul din trei români este în continuare expus riscului de sărăcie,  categoriile cele mai expuse fiind familiile cu copii, șomerii, persoanele inactive, lucrătorii atipici, persoanele cu dizabilități - rata de ocupare a acestora este mult sub media UE,  43,7 % față de 50,6 %. Cadrul juridic nu stimulează în mod eficace capacitatea acestora de inserție profesională, iar serviciile publice de sprijinire a ocupării forței de muncă sunt limitate. Accesul la piața forței de muncă rămâne limitat pentru aceste grupuri. În 2018, ponderea șomajului de lungă durată în rata totală a șomajului a crescut la 44%. În prezent, aproximativ 100 000 de șomeri de lungă durată sunt înregistrați la serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Persoanele cu dizabilități au un acces limitat la serviciile de sprijin. Economia socială se confruntă cu provocări semnificative, impactul economic al acsteia rămânand marginal. Se estimează că pe piață sunt active 6,000 de întreprinderi sociale de facto (CE, 2019), doar 133 dintre acestea au acreditare oficială. Aproape 9 din 10 întreprinderi sociale sunt asociații sau fundații, numărul de cooperative, unitati protejate și întreprinderi de inserție socială fiind redus.Impactul crizei cf. CE  este foarte mare asupra intreprinderilor care furnizează servicii ce presupun contact fizic - turismul, economia socială și ecosistemele creative. Politicile active, subvențiile pentru ocuparea forței de muncă, au un impact scăzut asupra reducerii inactivității. Serviciile publice de ocupare nu sunt adaptate / personalizate la nevoile individuale și nu sunt integrate cu serviciile sociale. Reformele necesare în materie de abordare a gestionării cazurilor continuă să stagneze, în pofida faptului că FSE oferă finanțare. Politicile din domeniul economiei sociale nu sunt integrate cu politicile active din domeniul pieței forței de muncă ce vizează grupurile vulnerabile. Actualele cadre juridice și de politică nu valorifică potențialul întreprinderilor sociale de a inova și de a contribui la obiectivele de mediu.
	Group3: Choice1
	ProblRT: Rata de inactivitate rămâne ridicată, iar politicile active pentru piața muncii au un impact scăzut asupra reducerii acesteia. Grupurile vulnerabile și economia socială se confruntă cu provocări semnificative. Politicile din domeniul economiei sociale nu sunt integrate cu politicile active din domeniul pieței forței de muncă pentru grupurile vulnerabile. Actualele cadre de politică publică nu valorifică potențialul întreprinderilor sociale de a inova și de a contribui la obiectivele de mediu.
	Group1: Choice3
	ProblST: Să extindă măsurile de protecție socială și accesul la serviciile esențiale pentru toți. Să atenueze impactul crizei asupra ocupării forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare.Să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, precum și previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr-o implicare adecvată a partenerilor sociali.
	Check Box6: Yes
	Check Box7: Yes
	InstResp: Min. Muncii si Protectiei Sociale - Com. Nationala a Ec. Sociale org.mixt, ANOFM, Ministerul Economiei, RISE Reteaua Intreprinderilor Sociale de Insertie prin Activitate Economica, 
	Beneficiari: Organizații ale economiei sociale - întreprinderi sociale, ONG (asociații, fundații) cu activitate economică - furnizorii de servicii sociale,  unitati protejate, cooperative, case de ajutor reciproc 
	2021: 2500000
	2022: 17500000
	2023: 18500000
	2024: 18500000
	2025: 17000000
	2026: 4000000
	Total: 78000000
	MetCost: Costurile sunt evaluate pe baza experientei unor programe similare, veniturilor / cheltuielilor intreprinderilor sociale de insertie membre RISE - esantion de 10 intreprinderi cu numar total de 197 de lucratori dintre care 100 defavorizati in anual 2019
	DescriereDetaliu: 1.1 Obiectiv 1.1: Cresterea capacitatii si impactului social a  intreprinderilor sociale - Integrarea in munca a  lucratorilor defavorizati, Furnizarea de servicii sociale pentru persoane aflate in extrema dificultateSchema de granturi pentru creșterea /up-scaling a întreprinderilor sociale de succes 50 (Meuro)  urmează să fie administrată regional de administratori de granturi selectati - pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale existente și o schemă națională pentru finanțarea rețelelor- integrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați in  întreprinderi sociale cu  servicii de insertie si posibilitati de recalificare inclusiv ferme sociale rurale, întreprinderi sociale ecologice de reciclare, etc- servicii sociale  / de îngrijire oferite de întreprinderi sociale, inclusiv pentru persoanele cu handicap, în vârstă, de asemenea, de către întreprinderile sociale tradiționale, bazate pe membri, auto-si intrajutorare, incluziune financiară și micro-finanțare pentru ocuparea/ auto-ocuparea forței de muncă, case de ajutor reciproc CAR  - valorificarea potențialului întreprinderilor sociale de a inova și de a contribui la renovare, obiective de mediu - economie circulara și colaborativă - de platformă - digitală- consolidarea rețelelor sectoriale naționale - 5 granturi de rețea Selectia va avea in vedere rezultatele deja obtinute de solicitanti in activitatea din anul anterior aplicatiei - Results basedObiective 1.2 -1.4 : Dezvoltarea instrumentelor financiare private și publice destinate intreprinderilor sociale, ONG cu activitate economica si furnizoare de servicii sociale,  cooperative, întreprinderilor sociale inovatoare, verzi  din  economia circulara și colaborativă - de platformă - digitală pentru a asigura sustenabilitatea acestora1.2 Credite & Garantii pentru intreprinderi sociale și verzi - administrat de către o instituție de finanțare socială dedicată selectată printr-o procedură deschisă - 5 MEuro 1.3 Fond de inovare – matching fund 50-50 cu platformă crowd-funding on-line 10 MEuro1.4 Implementarea componentei de economie sociala a Programului de finantare IMM prevazut de Legea cadru a economiei sociale 219/2015 art. 21. (3) Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție pot beneficia anual de programul pentru stimularea înființării și dezvoltării  microîntreprinderilor din sfera economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 251 lit. d) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la Programele naționale destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, conform procedurilor de implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia: programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale. 10MEuro2. Reforma politicilor active care vizează  integrarea pe piața muncii a persoanelor inactive / lucrătorilor defavorizați prin valorificarea și dezvoltarea potențialului întreprinderilor sociale - Ministerul Muncii ANOFM 3MEuro2.1 Modificarea Legii 76 / 2002 privind stimularea ocupării forţei de muncă prin concentarea măsurilor de sprijin asupra lucrătorilor defavorizați și  integrarea eficientă a întreprinderilor sociale de inserție – principalul instrument de realizare a politicilor de insertie socio-profesionale a persoanelor inactive pe piața muncii2.2 Implementarea eficienta a Legii economiei sociale si revizuirea acesteia pentru a corecta disfunctiile constate in cei 6 ani de la adoptare- Digitalizarea Registrului intreprinderilor si a procedurii de atestare - simplificare- Instituirea Comisiei naţionale  pentru economie socială, organism de colaborare, coordonare şi monitorizare în domeniul economiei sociale, cu rolul de a promova şi sprijini economia socială, singurul organism de dialog cu actorii economiei sociale   cooperative, cooperativele de credit,  asociaţii şi fundaţii,  casele de ajutor reciproc ale salariaţilor (care grupează aproximativ 1 mil. membri) și ale pensionarilor (care grupează aproximativ 1,5 mil. de membri vârstnici în mare parte pensionari săraci),  întreprinderi sociale de inserție - prevazuta de Legea 219/2015  art. 26) neinstituita niciodata si a unui Observator al economiei sociale cu rol de monitorizare. Se vor urma modele europene din Franta, Belgia, Spania, Portugalia. - Evaluarea disfunctiilor si modificarea Legii 219/2015 a economiei sociale și a normelor de aplicare a acestie, legislatie secundara 
	DescriereMatur: Măsura 1.4 propune implementarea componentei de economie sociala  a Programului de finantare IMM prevazuta deja de Legea cadru a economiei sociale 219/2015 și Legea cadru pentru întreprinderi mici si mijlocii  nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii  pentru care exista mecanism de implementare eficient la nivel national.Cu incepere din 2022 conform legislatiei nationale (lege art. 25 – 1)  Programele naționale destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii Ministerul Economiei va include componenta deja prevazuta - programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale. Pentru obiectivele 1.2 si 1.3 Ministerul Economiei impreuna cu Ministerul Muncii vor lansa licitatii nationale de selectare a institutiilor private responsabile inst. financiara non-bancara dedicata intreprinderilor sociale AFIN.Masura 1.2 se va derula pe mecanismul dezvoltat pe fonduri FSE de selectare a administratorilor de grant - Toate procedurile de achizitii si grant vor fi consultate inainte de lansare cu retelele de intreprinderi din sectorul economiei sociale sau avizat de Comisia Nationala de Economie Sociala dupa instituirea acesteia. 
	ModSprijin: Intervenția 2.2 propune tocmai instituirea unui mecanism de dialog prevazut de lege din 2015 si nepus in aplicare. - Instituirea Comisiei naţionale  pentru economie socială, organism de colaborare, coordonare şi monitorizare în domeniul economiei sociale, care are rolul de a promova şi sprijini economia socială, singurul organism de dialog cu actorii economiei sociale   cooperative, cooperativele de credit,  asociaţii şi fundaţii,  casele de ajutor reciproc ale salariaţilor.
	Group2: Choice1
	Group4: Choice3
	Group5: Choice1
	Group6: Choice1
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice1
	Group11: Choice1
	Group12: Choice2
	DNSH: În cadrul obiectivului 1.1 și 1.4 Pornind de la experienta modelelor de afaceri verzi ale intreprinderilor membre RISE - Ateliere fara Frontire - reciclare DEE si meshuri, ferma bio care reutilizeaza deseuri organice, Viitor Plus Atelierul de  panza - reciclare hartie - se propune sprijinirea unor activitati economice - întreprinderi sociale verzi -  care pot contribui în mod substanțial la obiectivul de mediu privind tranziția către o economie circulară prin  reutilizarea produselor, prin dezvoltarea de modele de afaceri de tip „produs ca serviciu” și de lanțuri valorice circulare, cu scopul de a menține produsele, componentele și materialele la nivelul lor cel mai ridicat de utilitate și valoare pentru cât mai mult timp posibil. Obectivele 1.2 și 1.3  vizeaza direct dezvoltarea unor produse financiare care urmăresc obiective durabile din punctul de vedere al mediului, dar și social, o  modalitate eficientă de a orienta investițiile private înspre activități durabile. 
	Targhets: Cresterea capacitatii si impactului social a minim 200 intreprinderi sociale  - conform rapoartelor de impact social ale acestora;Integrarea in munca a  minim 1.000 lucratori defavorizati / anual; Furnizarea de servicii sociale pentru minim 50.000 de persoane aflate in extrema dificultate;Trei  instrumente financiare  destinate intreprinderilor sociale - ONG cu activitate economica si furnizoare de servicii sociale, cooperative, întreprinderilor sociale inovatoare, verzi  din  economia circulara și colaborativă - de platformă - digitală pentru a asigura sustenabilitatea acestora:- Două instrumente private: Instituție de finanțare socială operaționala si platformă de crowd-funding on-line dedicată întreprinderilor sociale - Un instrument financiar public - implementarea componentei de economie sociala a Programului de finantare IMM prevazut de Legea cadru a economiei sociale 219/2015 Art. 21. (3) și Legea cadru pentru întreprinderi mici si mijlocii  nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii  art. 251 lit. d);Asigurarea  măsurilor de sprijin pentru integrarea eficientă în muncă a lucrătorilor defavorizați - modificarea corespunzătoare a Legii 76 / 2002;Registrul intreprinderilor sociale digitalizat si procedura de atestare - simplificata;Comisia naţionala  pentru economie socială instituită și funcțională;Legea 219/2015 modificata pentru a răspunde eficient nevoilor de dezvoltare ale sectorului E.S.
	Milestones: Se va crea un cadru favorabil dezvoltării economiei sociale și fructificarea la maxim a potențialul pe care îl pot avea întreprinderile sociale în crearea de locuri de muncă incluzive, în dezvoltarea de produse și servicii prietenoase cu omul și mediu, dezvoltarea unei societăți în care ”nimeni nu este lăsat în spate”. Dezvoltarea și promovarea întreprinderilor sociale va avea ca rezultat câștiguri pe termen scurt și lung pentru bugetele publice prin reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor fiscale în comparație cu alte metode de abordare a problemelor sociale.Întreprinderile sociale pot fi mai eficiente în atingerea scopurilor publice decât întreprinderile clasice private din cauza rădăcinilor și cunoștințelor lor privind nevoile locale și a misiunii lor sociale.Prin dezvoltarea întreprinderilor sociale, se dezvoltă de fapt un instrument util în combaterea sărăciei și reducerea inechităților sociale! Mixul de finanțare propus (grant, credit, crowdfunding) se va plia pe nevoia locală și va aduce aport de capital privat din comunitate și mediu de afaceri.Achizițiile publice sociale de la întreprinderi sociale, va crea cerere și ofertă în piață și va dezvolta mediul antreprenorial local, care asigură locuri de muncă pentru persoane defavorizate, care sunt în atenția autorităților în programul de prestații sociale. Aceste persoane vor deveni din persoane asistate social în persoane contributoare la bugetul de stat și integrate în comunitate. 
	AlteUE: Contributia economiei sociale este recunoscuta in Comunicarea CE O Europa sociala puternica pentru tranzitie justa -  Planul de actiune al CE pentru Pilonul european al drepturilor sociale, Circular Economy Action Plan, Next Generation EU. Strategia UE  este de a asigura că tranzițiile către neutralitatea climatică si digitalizare sunt echitabile din punct de vedere social și juste. Printre altele se propune crearea mai multor locuri de muncă prin economia socială. Comisia va lansa în 2021 un plan de acțiune pentru economia socială, menit să consolideze investițiile si inovarea socială și să stimuleze potențialul întreprinderilor sociale. Masurile propuse pentru PNRR vor facilita participarea Romaniei la programu InvestEU pentru antreprenoriat social și microfinanțare. 
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