
REŢ EAUA SOCIALA  ROMA NA  DE DAŢE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desktop research   

  



LISTĂ DE ABREVIERI: 

ANOFM = Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

ES = Economie socială  

EC = European Commission (Comisia Europeană) 

INS = Institutul Național de Statistică  

MMFPSPV = Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice  

ONG = Organizaţie neguvernamentală  

ONU = Organizația Națiunilor Unite  

UNICEF = United Nations International Children’s Education Fund (Fondul Internațional pentru 

Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite) 

UE = Uniunea Europeană 

 

  



1. Date Statistice – INS, Ministerul Muncii, Comisia Europeană, Banca Mondială 

 

Potrivit ultimelor date disponibile furnizate de Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, rata șomajului1 ȋn România pe trimestrul III 2014 este de 6,5% conform definiţiei 

internaţionale a Biroului Internaţional al Muncii (BIM). Astfel, se observă o scădere cu 0,2% a 

ratei șomajului față de trimestrul anterior.  

De asemenea, ȋn trimestrul III al anului 2014, populaţia activă a României era de 9.437 mii 

persoane, din care, 8.822 mii persoane erau ocupate şi 615 mii persoane erau şomeri. Mai mult, 

in trimestrul III 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) de 62,6% a 

crescut faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior (1,4 puncte procentuale). Gradul de 

ocupare era mai mare pentru bărbaţi (70,2%, faţă de 54,9% pentru femei) şi pentru persoanele 

rezidente în mediul rural (63,9% faţă de 61,6% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor 

(15-24 ani) a fost de 25,0%.   

Ȋn ceea ce privește situația tinerilor pe piața muncii, cel mai recent raport2 emis de Comisia 

Europeană (decembrie 2014), menționează că 16% dintre românii cu vârste cuprinse ȋntre 18 și 

24 de ani nici nu ȋnvață și nici nu lucrează, ȋn timp ce media Uniunii Europene este de 13%.  

Situația din raportul „Employment and Social Developments in Europe 2014” (Evolutiile Sociale 

si ale Ocuparii  Fortei de Munca) este analizată pentru anul 2013 și poziționează țara noastră pe 

locul al șaptelea ȋn UE ȋn acest domeniul al tinerilor, cele mai mari procente ȋnregistrându-se ȋn: 

Italia (22,2%), Bulgaria (21,6%), Grecia (20,4%), Croația (19,6%), Spania (19,4%) și Cipru (18,2%). 

Raportul mai precizează că, ȋn anul 2013, 40,4% dintre romani erau ȋn risc de sărăcie sau 

exclusiune socială, iar 28,5% din populatia Romaniei sufereau de lipsuri materiale severe. De 

asemenea, din raport aflăm că țara noastră are un somaj pe termen lung relativ redus 

(aproximativ 3,5% ȋn anul 2013), sub media UE (circa 5%), ȋnsă ȋn anul 2013, aproape 18% dintre 

lucrătorii români trăiau ȋn sărăcie, România fiind prima ȋn UE la acest capitol.  

Tot la capitolul sărăcie, un raport3 al Băncii Mondiale, ȋn care se realizează o cartografiere a 

sărăciei ȋn România,  menționează că 41,7% din populaţia țării noastre este afectată de acest 

fenomen. Astfel, raportul precizează că în regiunea de Nord-Est se înregistrează cea mai mare 

rată a sărăciei. Regiunea Sud este eterogenă, cuprinzând judeţe cu rate foarte ridicate ale 

sărăciei, cum ar fi Călăraşi şi Teleorman, precum şi judeţe cu rate relativ scăzute, cum ar fi 

Prahova. De asemenea, judeţul Cluj se situează pe locul doi după Bucureşti din punctul de 

vedere al valorii ratei sărăciei din România, iar judeţele învecinate Clujului în regiunea Nord-
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Vest (Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare) prezintă un nivel de sărăcie mai mare 

decât media din România. 

De asemenea, Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a crescut ȋn România cu mai mult de 

10% din 2007 până ȋn prezent, ajungând ȋn trimestru III din 2014 la 167,070 miliarde de lei 

prețuri curente. Totodată, un alt aspect pozitiv menționat ȋn raport este că țara noastră a avut 

o politică de ridicare sau protecție a plafonului minim de salarizare, ce a condus la reducerea 

discrepanțelor salariale.   

Și INS confirmă4 că PIB în trimestrul III 2014 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,8%, 

comparativ cu trimestrul II 2014. Iar față de acelaşi trimestru din anul 2013, PIB a înregistrat o 

creştere cu 3,2% pe seria brută şi cu 3,0% pe seria ajustată sezonier.  

Evoluția economiei românești se previzionează a fi una stabilă și în creștere. Banca Mondială 

estimează5 pentru 2015 o creștere de 2,9% a economiei României, indicatorul urmând să 

accelereze anul viitor la 3,2,%. FMI şi Comisia Europeană anticipează că România va înregistra în 

acest an o creştere economică de 2,5%. 

 

1.2 Principalele date statistice analizate pe regiuni de dezvoltare – somaj, 

câștig salarial lunar brut, PIB/locuitori 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai jos, realizat pe baza datelor INS6, cei trei 

indicatori analizați - somaj, câștig salarial lunar brut, PIB/locuitori – s-au ȋmbunătățit constant 

la nivelul României, cu excepția ratei șomajului care este mai mare cu 0,1% ȋn 2013 față de 

2010 și cu 1,2% mai mare față de 2005. De asemenea, observăm că din 2005 până ȋn 2010 rata 

șomajului a crescut la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, cu excepția regiunii București-

Ilfov, unde acest indicator se situează la același nivel din 2005. Pentru anul 2013 nu avem date 

disponibile la nivelul regiunilor de dezvoltare.  

La nivelul anului 2013, PIB/locuitor, potrivit datelor Eurostat7, se situează la 7.200 de euro, 

aproape dublu față de 2005, atuci când era 3.800 de euro și cu 900 de euro mai mult față de 
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2010. Ȋn ceea ce privește situația pe regiuni observăm, de asemenea, o creștere la nivelul 

fiecărei regiuni de dezvoltare, cu mențiunea că ultimele date disponibile sunt din 20108. 

Și la indicatorul câștigul salarial lunar brut observăm o creștere ȋn 2013 cu aproximativ 260 de 

lei față de 2010 și cu aproximativ 1.200 de lei față de 2005. Aceeași observație o facem și 

pentru fiecare regiune ȋn parte.   
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România 

13320,84 lei 

(INS) 

3,700 Euro 

(Eurostat) 

968 5,9 

 

24192,64 

lei (INS) 

4,500 Euro 

(Eurostat) 

1902 7,0 

INS - nu 

sunt date 

disponibile  

7200 Euro  

(Eurostat)10 

 

2163 

 
7,1 

Bucureşti-Ilfov 25320,61 1291 2,4 58921,76 2684 2,4 
Nu sunt date 

disponibile 
3096 

INS - nu sunt 

date 

disponibile11 

Centru 13906,37 857 7,3 23694,74 1687 8,0 - 1913 - 

Nord - Est 9224,39 853 6,8 14715,50 1623 7,9 - 1808 - 

Nord-Vest 12940,56 871 4 22178,32 1576 6,0 - 1837 - 
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Sud-Est 12081,65 906 6,4 19268,27 1683 8,2 - 1897 - 

Sud 11151,59 924 7,3 20769,12 1781 8,5 - 2011 - 

Sud-Vest 11149,12 958 7,4 17547,81 1776 9,3 - 1973 - 

Vest 15317,4 926 5,1 27394,35 1762 6,0 - 2039 - 

 

 

2. Piata muncii din România 

 

„Strategia națională ȋn domeniul tineretului 2014-2020”, lansată de către Ministerul 

Tineretului și Sportului, arată12 că România are cel mai ridicat nivel de sărăcie a tinerilor între 

18-24 care lucrează: 30,7% dintre aceștia sunt săraci în 2011 (pe ansamblul populaţiei angajate 

nivelul este de 19%) deși au un loc de muncă, în timp ce în UE-28 valoarea este de 11,2%.  

La nivel regional cele mai reduse rate de ocupare pentru tinerii de 15-24 de ani se înregistrează 

în Regiunile Vest (27,9%) şi Nord‐Vest (27,6%), în timp alte regiuni au o situaţie semnificativ mai 

bună, precum Nord‐Est (36,4%) şi Sud‐Muntenia (34,5%).  

Tinerii români se confruntă cu o piaţă a muncii rigidă, fără forme flexibile de angajare 

disponibile, care să permită continuarea studiilor în paralel cu angajarea. Strategia propune o 

serie de obiective specifice și direcții de acțiune:   

 Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă tinere, cu focalizare pe grupele de vârsta 

15-24 ani şi 25-29 ani prin:  

o Elaborarea şi implementarea unor scheme de de stimulente financiare pentru 

angajare şi instruire; 

o Facilităţi fiscale pentru crearea de locuri de muncă; 

o O atenţie specială va fi acordată calităţii şi valorii adăugate a burselor de training 

oferite tinerilor. 

 Promovarea unor măsuri, inclusiv legislative, în favoarea tinerilor, prin care să fie 

asigurată tranziţia coerentă de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă. 

 Promovarea şi susţinerea echilibrului între viaţa profesională şi cea personală a tinerilor.  

 Stimularea mobilităţii tinerilor pe piaţa internă a muncii prin: 

o Subvenţii pentru chirie pentru cei care se mută în alt judeţ pentru primul loc de 

muncă; 

                                                           
12

 http://www.mts.ro/documente/diverse/Strategie%20Dezbatere%20Publica.pdf  
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o Încurajarea întreprinderilor să contracteze şi să includă în pachetul salarial 

pentru tineri angajaţi locuinţe de serviciu. 

 Sprijinirea mobilităţii tinerilor din România pe piaţa europeană a forţei de muncă, 

inclusiv prin programe de combinare a muncii cu pregătirea şi prin programe de 

integrare, în cadrul fazei post-pilot a programului "Primul tău job EURES". 

 Asigurarea unor şanse mai bune de acces şi de menţinere pe piaţa muncii a tinerilor, 

prin însuşirea şi  dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor care le asigură locul de muncă 

în viitor.  

 Utilizarea optimă a generaţiilor existente şi a celor noi de programe şi fonduri UE, ca 

instrumente importante de promovare a moblităţii pentru învăţare şi a altor forme de 

învăţare, precum şi pentru creşterea oportunităţilor tinerilor de acces pe piaţa muncii. 

La 30.01.2014 a intrat ȋn vigoare Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-

202013, prin care se dorește impulsionarea eforturilor de a atinge ținta de ocupare stabilită de 

România pentru anul 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 

20-64 de ani. Astfel, prin atingerea acestei ținte, România va contribui la realizarea 

dezideratului european în materie de ocupare stabilit prin Strategia Europa 2020. În strategie se 

menționează că rata de ocupare a tinerilor (15 – 24 ani) era, ȋn 2012, de 23,9% cu doar 0,1 

puncte procentuale mai mare decât valoarea înregistrată în 2011, dar cu mult sub media 

europeană de 32,9%.  

Totuși, acest procent este unul ȋngrijorător și dacă se va menține la nivel ridicat, gradul de 

sărăcie și excluziune socială ȋn rândul acestei categorii de persoane va crește. Ȋn aceeași 

Strategie se menționează că pentru a atinge rata de ocupare de 70% din populație până ȋn 2020 

trebuie inteprinse o serie de obiective:   

 rată de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 – 64 ani de 75%;   

 investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB – ul UE;  

 atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice;  

 un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a şcolii şi un nivel minim de 40% al ratei 

de absolvire a unei forme de învățământ terţiar în rândul tinerilor cu vârsta între 30 şi 34 

ani;  

 reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de sărăcie şi 

excluziune socială. 

Relevantă pentru statutul tinerilor pe piața muncii este și abordarea strategică a „Programului 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020”14 (POCU), lansat de Comisia Europeană. Potrivit 
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documentului, „POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele  și acțiunile asumate de 

către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în 

perioada 2007‐2013  și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de 

Parteneriat”.  

Ȋn  „Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020” se subliniază că incluziunea socială  şi 

combaterea sărăciei sunt parte integrantă  a intervențiilor care urmăresc promovarea unei 

dezvoltări echilibrate  şi coeziunea socială. Acest obiectiv va fi atins prin: 

 Promovarea incluziunii active  și reducerea clivajului de dezvoltare față  de minoritatea 

romă și alte comunități dezavantajate din mediul urban și rural 

 Dezvoltarea unei culturi pro‐active, a participării  și responsabilităţii  şi prin combaterea 

stereotipurilor şi a discriminării 

 Dezvoltarea economiei sociale și promovarea antreprenoriatului social 

 Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistență medicală și sociale, precum și la servicii 

sociale de interes general, prin promovarea tranziției către servicii integrate la nivelul 

comunității. 

 

3. Tineri instituționalizați  

 

UNICEF notează15, ȋntr-un studiu din 2013, că potrivit INS, la 1 iulie 2011, numărul 

adolescenţilor ce trăiau în România era de 2.012.709, reprezentând 9,43% din populaţia totală 

la aceeaşi dată. Dintre aceştia, 939.538 (46,68%) locuiau în mediul urban şi 1.073.171 (53,32%) 

proveneau din mediul rural. Structura lor în funcţie de gen era 51,22% băieţi şi 48,78% fete. 

Majoritatea adolescenţilor români erau cuprinşi în sistemul de învăţământ (87,36%). În ceea ce 

priveşte restul de 12,63%, statisticile nu sunt foarte clare și se menționează că nu frecventează 

nicio formă de ȋnvătământ și nici nu muncesc.  

Ȋn ceea ce privește tinerii instituționalizați, până ȋn acest moment, identificăm o strategie16 din 

2006 a Guvernului României privind integrarea acestor tineri care părăsesc sistemul de 

protecție a copilului. Ȋn 2013, Ministerul Tineretului și Sportului, ȋn „Stategia națională ȋn 

domeniul tineretului 2014 – 2020”, abordează și domeniul tinerilor instituționalizați, despre a 

căror situație se menționează s-a ȋmbunătățit ȋn ultimii ani ca urmare a restrângerii numărului 

de centre de plasament de mari dimensiuni și apariţia serviciilor de tip familial. Ȋnsă, „serviciile 

de integrare socio-profesională şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă sunt 
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subdezvoltate, iar între 10% şi 30% dintre tinerii care părăsesc unităţile rezidenţiale ajung să se 

adapteze în mod real la viaţa socială, după părăsirea unităţilor rezidenţiale”. Ca măsuri pentru 

incluziunea socială a tinerilor identificăm:  

 Relansarea politicilor de combatere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale în 

România cu accent pe tineri și copii pentru a reduce deficitele pe toate dimensiunile 

vieții acumulate în stadiile inițiale ale vieții, deficite care sunt de așteptat să marcheze 

negativ tot parcursul ulterior al indivizilor și să devină mult mai dificil de recuperate; 

 Conceperea unor noi programe de construire sau amenajare de locuințe sociale, care să 

permită implementarea prevederilor legale care îndreptățesc tinerii defavorizați la o 

locuință; 

 Elaborarea și implementarea în parteneriat cu toate instituțiile responsabile din toate 

sectoarele a unor măsuri de suport special pentru grupurile de tineri vulnerabile social. 

De asemenea, ȋn data de 3 februarie 2015, Ministerul Muncii a propus spre dezbatere publică 

„Strategia naţională pentru protecția și promovarea  drepturilor copilului  2014-2020”17, ȋn care 

se menționează că numărul de copii protejați în servicii de tip rezidențial, centre de plasament 

publice și private a continuat să scadă în perioada 2008 – 2013, de la 25.114 existenți în 

decembrie 2007 la 22.124 în septembrie 2013. „Majoritatea copiilor din sistemul de protecţie 

de tip rezidenţial au 14-17 ani, urmaţi de cei de 10-13 ani. Tinerii care părăsesc sistemul de 

protecţie specială după împlinirea vârstei de 18 ani reprezintă o categorie vulnerabilă, expusă 

riscului de excluziune ocupațională și socială din cauza disponibilității reduse a serviciilor de 

dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă”. Ȋn strategia propusă de Ministerul Muncii nu 

identificăm măsuri privind integrarea pe piața muncii a tinerilor centrele de plasament.  

Totuși, ONG-urile au realizat mai multe studii/ analize și au demarat proiecte ȋn ceea ce privește 

integrarea tinerilor instituționalizați. De exemplu, Fundația Cote, cu o experiență de peste 15 

ani ȋn domeniu, propune un ghid de bune practici privind integrarea tinerilor instituționalizați 

pe piața muncii. Astfel, ȋn studiul18 Fundației Cote, „Integrarea tinerilor postinstituţionalizaţi pe 

piaţa – 15 ani de experiență”, se menționează că implicarea membrilor comunităţii este un 

factor cheie în integrarea tinerilor din sistemul de protecţie pe piaţa muncii. Integarea în 

colectivul de muncă este adesea principala cauză a renunţării la locul de muncă. Modalitatea 

cea mai eficientă de sprijinire a integrării pe piaţa muncii a tinerilor postinstituţionalizaţi s-a 

dovedit a fi mentoratul la locul de muncă. Prin mentorat, integrarea devine mai rapidă, mai 

facilă și mai durabilă.  
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Pe de altă parte, o soluție pentru accesul mai rapid și mai sigur al acestor tineri pe piața muncii 

o reprezintă economia socială, care se dorește a fi un motor ȋn ceea ce privește integrarea 

grupurilor defavorizate. 

Ministerul Muncii a realizat o analiză19 socio-economică pentru programarea fondurilor 

europene  2014-2020 în domeniul antreprenoriat și economie socială. Se menționează că rolul 

economiei sociale este mult mai larg decât creşterea participării pe piaţa muncii şi vizează 

stimularea dezvoltării socio-economice integrate, echitabile, durabile a comunităţii şi a 

coeziunii comunitare. Astfel, ȋn analiză se precizează că, în 2011, în România, sistemul de servicii 

sociale încă se confruntă cu multe lipsuri şi incoerenţe, având o dezvoltare inegală mai ales în 

ceea ce priveşte mediul rural. Implicarea autorităţilor publice locale în organizarea sistemului 

este ocazională, acestea fiind active doar în municipii şi oraşe, şi numai dacă în acel mediu se 

remarcă o prezenţă reprezentativă a sectorului organizaţiilor neguvernamentale.  

De asemenea, analiza Ministerului Muncii are ȋn vedere și tinerii care părăsesc sistemul de 

protecţie socială după împlinirea vârstei de 18 ani, unde se precizează că‚ cu toate că această 

problemă a fost declarată prioritară pentru programul de guvernare încă din 2006, când a fost 

adoptată o Strategie naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de 

protecţie a copilului 2006-2008, există aproximativ 5.000 de tineri care părăsesc anual 

sistemul fiind vulnerabili şi expuşi riscului de sărăcie şi/sau excluziune socială”. 

Ȋn fine, Asociația Alternative Sociale publică ȋn 2013 un ghid20 pentru înfiinţarea de întreprinderi 

sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a 

copilului. Astfel, se menționează că „angajarea grupurilor vulnerabile inclusiv în domeniul ES 

poate reprezenta o alternativă la sistemul de asistenţă socială şi un instrument eficient în lupta 

de reducere a excluziunii sociale. Asigurarea locurilor de muncă în general prin intermediul ES în 

mod special contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului şi a Strategiei 

Europa 2020”. 
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Oportunităţile pentru dezvoltarea structurilor economiei sociale dedicate 

tinerilor peste 18 ani 

 

Conceptul de economie socială 

Economia socială defineşte în mod tradiţional al treilea sector al economiei, după cel 

guvernamental şi cel privat. Acest al treilea sector cuprinde activitatea desfăşurată de 

cooperative, asociaţii non-profit sau actori caritabili. În teorie, nişa întreprinderilor sau a 

actorilor din cadrul sectorului economiei sociale vizează serviciile care nu fac direct obiectul 

politicilor publice, sau cel al activităţilor lucrative, desfăşurate de actori economici privaţi 

pentru obţinerea de profit.  

O serie de diferenţe pot fi observate între tipurile de organizaţii care sunt cuprinse în această 

categorie – se poate discuta astfel despre organizaţii non-guvernamentale (grup de actori 

definit de autonomia sa în raport cu statul), precum şi despre organizaţii non-profit (indiferent 

de natura economică a activităţilor întreprinse)21. În termeni legali, ele beneficiază de 

consacrare în legislaţia mai multor state europene – întreprinderi cu scopuri sociale (Belgia), 

cooperative sociale (Italia), întreprinderi care servesc interesul general (Franţa), fiind 

responsabile pentru 10% din locurile de muncă oferite la nivel european22, generând 4% din 

PIB-ul UE 27 şi cuprinzând jumătate dintre cetăţenii UE23. La nivelul Uniunii Europene, 

economia socială numără aproximativ 2 milioane de întreprinderi, cu 11 milioane de angajaţi, 

70% în asociaţii non-profit, 26% în cooperative şi 3% în mutualităţi, economia socială fiind 

prezentă în sectorul bancar, asigurări, agricultură, comerţ, sănătate24.  

Datele cu privire la România arată însă un nivel mult mai redus al impactului economiei sociale. 

În 2012, numai 1,)% din totalul angajaţilor lucrau în organizaţii ale economiei sociale, o creştere 

totuşi faţă de 2011 (1,75%) şi 2010 (1,7%)25. 

Carta Economiei Sociale Europene precizează totodată elementele definitorii ale organizaţiilor 

ce operează la acest nivel: 
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- Primatul individului şi al obiectivului social asupra capitalului 

- Asocierea deschisă şi voluntară 

- Controlul democratic al membrilor asupra organizaţiei 

- Combinaţia intereselor membrilor/utilizatorilor cu sau pentru interesul general 

- Apărarea şi aplicarea principiilor solidarităţii și responsabilităţii 

- Autonomia managementului şi independenţa organizaţiilor de autorităţile publice 

- Profitul este utilizat pentru susţinerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, a 

serviciilor de interes pentru membri sau a interesului general  

La nivelul spaţiului central şi est-european, precum şi în materialele realizate de actori publici 

din România, economia socială a fost conceptualizată având în vedere mai degrabă 

caracteristicile non-guvernamentale ale organizaţiilor incluse în această categorie, fiind 

accentuat potenţialul său de a funcţiona ca instrument util în promovarea incluziunii sociale26. 

 

Cadrul legal şi instituţional 

Ca privire de ansamblu, trebuie remarcat că neclarităţile conceptuale în definirea economie 

sociale sunt reflectate şi de formulele legislativ-instituţionale româneşti, unde, în afară de 

diferenţele consemnate anterior, poate fi observată tendinţa de tratare a economiei sociale 

drept instrument necesar realizării unor politici publice sau, drept corolar al conceptului de 

economie socială de piaţă27.  

Prima formă de reglementare a unor activităţi circumscrise sferei economiei sociale este 

reprezentată de Legea 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi 

a cooperaţiei de credit, care abroga Decretul-lege nr.67/1990 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit. Este important de notat că dispoziţiile legii (la 

fel ca şi cele ale actului ce a înlocuit documentul din 1996 - Legea 1/2005 privind organizarea şi 

funcționarea cooperației) nu fac nicio referire la conceptul de economie socială precum şi la 

valenţele sociale ale activităţilor cooperatiste. 

Importanţa cooperativelor este reliefată şi de faptul că la nivelul Departamentului pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism funcţionează un Consiliu Consultativ al 

Cooperaţiei. Se pot face observaţii cu privire la legitimitatea funcţionării acestuia în raport cu o 

instituţie ale cărei obiective sunt centrate pe sprijinirea unor actori privaţi – nu toate 

întreprinderile sociale sunt IMM-uri și nu toate IMM-urile sunt întreprinderi sociale. Natura şi 

obiectivele acţunilor întreprinse stabilesc această diferenţă.  
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Prima definire a conceptului de economie socială în legislaţia românească este dată de HG 

829/2002 privind aprobarea Planului naţional anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale 

(PNAinc), care arată că „principiul economiei sociale impune ca unele zone ale economiei să fie 

organizate în aşa fel încât, fără a scădea performantele economice propriu-zise, sa devina și un 

instrument al integrării sociale, al absorbției, excluziunii şi sărăciei”. Economia socială cuprinde, 

„activităţi economice care, în subsidiar şi cu condiţia menţinerii performanţei economice, includ 

obiective de tip social”, formulă preluată ulterior şi de Legea 292/2011 a asistenței sociale, care 

defineşte în articolul 6, alineatul 1 economia socială drept „un sector ce cuprinde actvități 

economice care, în subsidiar și cu condiția menținerii performanței economice, includ obiective 

de tip social”. Totodată, HG 829/2002 menționează drept componente ale economiei sociale şi 

„lansarea de largi programe de amenajări de infrastructură şi teritoriale, inclusiv de mediu. 

Investiţiile din aceste domenii pot fi atât investiţii economice (parte a dezvoltării economice a 

ţării), cât şi investiţii sociale propriu-zise, în infrastructura calităţii vieţii (şcoli, spitale etc.)”. 

Ultima precizare creează confuzii, întrucât destinaţia socială a investiţiilor publice nu reprezintă 

nici ea o caracteristică de identificare a actorilor ce operează în cadrul sistemului de economie 

socială. 

O a doua definiţie a economiei sociale, cu un grad mai mare de claritate şi mai aproape de 

maniera în care este conceptualizată sau formalizată în legi la nivel european este dată de 

Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei 

şi finanţelor 254/1169/2008. Documentul leagă în continuare economia socială de combatera 

excluziunii sociale, făcând referire la Strategia de la Lisabona de creștere durabilă și ocupare 

completă a forței de muncă, precum şi la obiectivele stipulate de Strategia „Europa 2020 

pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii”. În cuprinsul acestuia, 

economia socială este „termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane 

care se reunește pentru a-şi asuma un rol economic activ în procesul de incluziune socială, de 

ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONG-uri (fundații şi asociaţii) şi alte organizații nonprofit 

care au un rol important în activităţi de gestionare şi consolidare” (Secţiunea 2, punctul 1). 

Raportul Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială (RNS PSIS) 

precizează, la rândul său, că „dezvoltarea sectorului privind ES poate fi primul pas pentru ca o 

economie eficientă şi dinamică să interacţioneze cu o economie bazată pe justiţie socială”. 

În fine, o ultimă formulă este dată de Proiectul privind Legea Economiei Sociale, aflat încă în 

dezbatere parlamentară, care defineşte în articolul 2 economia socială drept „ansamblul 

entităților cu personalitate juridică, atestate și înmatriculate în condițiile prezentei legi, 

organizate independent de sectorul public, care desfășoară o activitate economică stabilă în 

sfera producției de bunuri, a schimburilor comerciale sau a prestării de servicii, având un scop 

social declarat explicit, un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și condiții 

specifice de distribuire limitată a profitului către asociați”. 



Din perspectiva legislaţiei naţionale, există mai multe categorii de actori ce fac parte din 

economia socială. Asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial sunt înfiinţate şi funcţionează în 

baza Ordonanţei nr. 26 din 2000, cu cu privire la asociații și fundații. A doua categorie este 

reprezentată de societăţile cooperative (meşteşugăreşti, de consum, de valorificare, agricole, 

cele din urmă fiind reglementate şi de Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole), care pot lua 

naştere şi opera în baza Legii nr. 1/2005. Cooperativele de credit reprezintă o categorie 

distinctă de organizaţii, ce activează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Ultima categorie de organizaţii ale economiei 

sociale este reprezentată de casele de ajutor reciproc ale angajaţilor şi ale pensionarilor, care 

sunt reglementate de Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale 

salariatilor și al uniunilor acestora, respective de Legea 540/2002 privind casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor.  

În afară de acestea, se poate discuta şi despre relevanţa pentru economia socială a unor 

organizaţii care nu sunt vizate explicit de definiţiile legale: unităţile protejate autorizate (UPA), 

întreprinderile – microîntreprinderile (IMM), societăţile comerciale şi instituţiile financiare 

nebancare (IFN)28. 

Conform datelor Eurostat din 2010, aceste organizaţii oferă locuri de muncă remunerate pentru 

163354 de angajaţi29. În anul 2012, sectorul economiei sociale din România cuprindea 39347 de 

organizaţii active, care au avut obţinut venituri de 12298111 mii lei, angajând 131127 

persoane30. Cu toate acestea, disponibilitatea pentru asociere reprezintă o problemă cu care 

actorii din economia socială continuă să se confrunte în România31. Contribuţiile colectate din 

sectorul economiei sociale a contribuit la bugetul de stat au fost în anul 2012 cu 498141 mii de 

lei, mai mari decât în anul 2011, când nivelul contribuţiilor virate de către sectorul economie 

sociale a fost de 334369 mii de lei – contribuţia economiei sociale la bugetul de stat având o 

pondere de 4,18% în anul 2012, faţă de nivelul de 3,04% atins în 201132. 

În ansamblu, se observă o serie de tendinţe din analiza condiţiilor legislativ-instituţionale cu 

privire la economia socială.  

- Reglementarea anterior procesului de aderare la Uniunea Europeană a unor formule 

de economie socială, prin sublinierea exclusivă a valenţelor economice ale acestora. 
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ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august sept octombrie noiembrie decembrie

Rata somajului inregistrat 2014 5.85 5.84 5.57 5.14 4.92 4.88 5.10 5.13 5.11 5.13 5.18 5.29

Rata somajului feminin 2014 5.18 5.14 4.94 4.56 4.36 4.38 4.65 4.72 4.72 4.71 4.74 4.73

Rata somajului masculin 2014 6.44 6.45 6.13 5.65 5.40 5.32 5.49 5.49 5.44 5.49 5.57 5.78

Rata somajului inregistrat 2015 5.46 5.51

Rata somajului feminin 2015 4.84 4.90

Rata somajului masculin 2015 6.00 6.05

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

Evolutia ratei somajului inregistrat, a ratei somajului feminin si a ratei somajului masculin in perioada 2014-  2015 

- Încercarea de definire a economiei sociale în contextul creşterii importanţei 

finanţării europene. 

- Instrumentalizarea economiei sociale – transformarea acesteia într-un instrument 

dedicat combaterii sărăciei, respectiv incluziunii sociale. 

 

Context socio-economic 

Posibilitatea de angajare a 

tinerilor care părăsesc la 

vârsta de 18 ani sistemul de 

protecţie public este fără 

îndoială afectată şi de 

circumstanţele socio-

economice. Chiar dacă 

definiţiile legale în vigoare au 

în vedere acest grup de tineri 

drept unul „vulnerabil”, este 

evident că la nivelul acestuia 

fluctuaţiile de pe piaţa muncii 

sunt resimţite mult mai sever. 

 

 



Distributia somerilor dupa nivele de instruire la data de 28.02.2015

- cu niv. instruire 

Primar, gimnazial si 

profesional

78.35%

- cu niv. instruire 

Liceal si post-liceal

16.22%

- cu niv. instruire 

Universitar

5.43%

Distributia somerilor pe grupe de varste la data de 

28.02.2015

Sub 25 ani

13.01%
25 - 29 ani

8.26%

30 - 39 ani

22.16%
40 - 49 ani

28.59%

50 - 55 ani

13.07%

pest e 55 ani

14.91%

Astfel, în ciuda faptului că rata 

şomajului a cunoscut o evoluţie 

descendentă, fiind consemnat la 

finalul lunii nivelul de 5,51%, mai 

mare cu 0,05 puncte procentuale 

decât cel din prima lună a anului 

2015 şi mai mic cu 0,33% decât cel 

înregistrat la finele lui februarie 2014,  

mai multe probleme sunt 

consemnate la acest nivel. Pe de o 

parte, este vorba de nivelul încă 

ridicat al şomerilor neindemnizaţi 

(73,89% din numărul total al persoanelor fără muncă). Pe de altă parte, conform datelor 

oficiale, tinerii sub 25 de ani reprezintă 13,01% din numărul total al şomerilor (64834 de tineri 

se află în această situaţie)33. Aproape un sfert dintre aceştia (25,87%) se află, conform aceloraşi 

surse, în situaţia de a nu avea un loc de muncă de mai mult de 6 luni.  

Nivelul de instruire este o altă variabilă care influenţează nivelul şomajului, marea majoritate a 

celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă fiind cei fără studii, cu nivel de instruire primar, 

gimnazial sau profesional (78,35% din numărul total al şomerilor). Aceasta arată faptul că tinerii 

care ies de sub tutela sistemului de protecţie specială se confruntă cu multipli factori sociali 

care cresc vulnerabilitatea socială a grupului şi care ridică problema unei combateri active a 

fenomenului de excluziune socială. Pe de 

o parte, tinerii sub 25 de ani reprezintă 

unul dintre grupurile sociale care sunt 

puternic afectate de lipsa posibilităţii 

găsirii unui loc de muncă. Aceste 

probleme sunt practic aplificate de 

faptul că o mare parte a tinerilor care se 

află în această situaţie au un acces mult 

mai redus la niveluri superioare de 

instruire, ceea ce face ca riscul şomajului 

să crească semnificativ 

Cu alte cuvinte, riscul deja existent ca urmare a înprejuărilor ce fac necesară creşterea copiilor 

în afara cadrului familial este dublat de riscurile generale care afectează tinerii prezenţi în forţa 

de muncă, precum şi de cele aferente unui nivel scăzut al educaţiei. Aceasta în condiţiile în care, 
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în România, 52,2% dintre copii sunt supuşi riscului de excluziune socială (cel mai ridicat din UE, 

cu excepţia Bulgariei, unde nivelul consemnat este de 52,3%)34. 

 

 

Dimensiunea categoriei sociale vizate 

Numărul copiilor aflaţi în servicii de tip rezidenţial publice şi private a scăzut relativ constant în 

ultimii ani. Principalele surse ale acestei tendinţe sunt reprezentate de politica aplicată de la 

jumătatea anilor ‘2000 de dezinstituționalizare a copiilor, precum şi de scăderea demografică cu 
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care se confruntă România (precum şi abandonarea, după 1989, a politicii de natalitate forţată 

impusă de regimul comunist). 

Conform datelor oficiale, în iunie 2013, 62.955 de copii se aflau în evidența sistemului de 

protecţie specială35. Dintre aceştia, 22.532 (35,79%) beneficiau de protecţie specială în servicii 

de tip rezidenţial: 18.464 în servicii de tip rezidenţial publice, şi 4.068 de tip rezidenţial private. 

38.709 copii (61,49%) erau beneficiarii măsurilor de protecţie specială asigurată în regim 

familial, 19.230 aflându-se în îngrijirea asistenţilor maternali, 15.503 în grjia rudelor, 3.976 în 

cea a altor familii, respectiv 1.714 (2,72%) în cea a tutorilor sau a serviciilor alternative. 

Serviciile de asistenţă publice din subordinea consiliilor au ponderea cea mai mare în asigurarea 

serviciilor de asistenţă, având în responsabilitate 36,17% din copiii beneficiari de astfel de 

servicii. 20,79% dintre copii sunt protejaţi de organismele private pentru protecţia drepturilor 

copiilor, în timp ce 43,04% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcţiile 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Prevederile legale (Legea nr. 116/2002, 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale) obligă, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă să realizeze un acompaniament social personalizat pentru tinerii cu 

vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii 

profesionale, în scopul facilitării accesului la un loc de muncă. 

Există puţine date sau de o vechime considerabilă cu privire la situaţia tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecţie a copilului – conform statisticilor aferente anului 200536, 68,6% dintre 
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aceştia nu beneficiau de un sprijin familial după acest moment. 87,4% nu aveau un loc de 

muncă şi 51,2% nu beneficiau o locuinţă, Dintre cei care beneficiau de o locuinţă, 63,2% 

beneficiau de una temporară.   

Cu toate că rata abandonului şcolar era una redusă (0,27%), aproape jumătate dintre tinerii 

care împlineau vârsta de 18 ani (50,5%) erau absolvenţi ai învăţământului gimnazial, numai 

0,02% urmând cursurile unei instituţii de învăţământ superior37. Documentul concluziona că 

tinerii aflaţi în acestă situaţie sunt expuşi „riscului excluderii sociale şi marginalizării deoarece 

nu au locuinţă şi nici posibilităţi de închiriere sau de cumpărare, întâmpină greutăţi la angajare, 

fiind expuşi şomajului; nu au mijloace proprii de subzistenţă fiind expuşi vagabondajului şi 

delincvenţei; cad adesea victime ale criminalităţii, consumului de droguri, exploatării sexuale.38” 

 

Concluzii 

Chiar dacă se poate vorbi despre o întârziere în adoptarea cadrului european de legiferare a 

economiei sociale, în România acesta a căpătat o claritate sporită în ultimii ani, cu toate că 

unele confuzii sau suprapuneri peste obiective ce aparţin mai degrabă sferei private continuă să 

se menţină. În ciuda aparenţelor, sectorul economiei sociale este unul important, cu o pondere 

economică semnificativă, deşi disponibilitatea spre asociere, în special în mediul rural, limitează 

creşterea acestuia. O caracteristică esenţială a economiei sociale, aşa cum este ea percepută în 

România, este reprezentată de instrumentalizarea ei – economia socială este văzută drept un 

mijloc de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale. 

În ceea ce priveşte tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, în ciuda datelor 

incomplete, se observă creşterea riscului la care aceştia sunt supuşi. Nivelul redus de educaţie, 

cuplat cu condiţii mai defavorabile pentru tineri decât pentru restul persoanelor ce fac parte 

din forţa activă de muncă, definesc un cadru socio-economic nefavorabil, în ciuda unor 

prevederi legale care ar trebui să favorizeze inserţia pe piaţa muncii. În măsura în care 

economia socială este o oportunitate pentru combaterea excluziunii sociale, ea este o 

oportunitate şi pentru tinerii care sunt beneficiarii proiectului curent. 
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Povești de succes 

 

Bucuresti-Ilfov 

Bucuresti 

Vedete care au crescut fara parinti (centru de plasament) 

Cea mai noua componenta a trupei Heaven, Alina Rosca aka Aliana, a crescut intr-un centru de 

plasament. Acum are 25 de ani si este o cantareata cunoscuta, insa in urma cu 14 ani locuia la 

Pucioasa, in judetul Dambovita, impreuna cu bunicul ei. Cand batranul a decedat, Aliana a venit 

la Bucuresti, la matusa ei, insa femeia nu a mai putut sa o ingrijeasca. 

Mama Alianei a murit de cancer, astfel ca tanara cantareata a ajuns intr-un centru de 

plasament. Cu ocazia unei actiuni caritabile, membra fondatoare a trupei Heaven, Adina 

Postelnicu, a intalnit-o pe Aliana. I-a placut vocea ei si a cooptat-o in trupa. 

 

Costel Cascaval este un actor talentat, insa putina lume stie ca ascunde o drama personala. Pe 

cand avea doar 1 an, mama lui a murit, iar peste cativa ani i-a decedat si tatal. Familia nu-l avea 

la suflet pe tatal lui Costel, astfel ca nimanui nu i-a pasat ca acesta a ramas orfan. Asa a ajuns 

Costel Cascaval la orfelinat. Insa ambitia si determinarea de a izbuti prin forte proprii au fost 

mai presus decat plafonarea si acceptarea conditiei de copil institutionalizat. 

In armata a fost ales sa conduca trupa de teatru a unitatii si vazand ca are talent s-a hotarat sa 

dea la Facultatea de Actorie. 

 http://www.ele.ro/monden/vedete-romanesti/4-vedete-care-au-crescut-fara-parinti-

22076 

  

Lucian Mustata, povestea tanarului orfan care este pe cale sa revolutioneze internetul! 

(centru de plasament) 

Lucian Mustata a crescut fara parinti, in centre instutionalizate, si s-a ambitionat sa reuseasca in 

viata pe cont propriu. A urmat facultatea de Cibernetica, a absolvit doua mastere, la SNSPA 

Stiintele Politice si Managementul Informatiei la ASE, lucreaza part-time la o firma de IT si ca 

freelancer pentru a construi websiteuri si care a reusit, prin forte proprii, sa isi cumpere un 

apartament prin programul Prima Casa. 

 

http://www.ele.ro/monden/vedete-romanesti/4-vedete-care-au-crescut-fara-parinti-22076
http://www.ele.ro/monden/vedete-romanesti/4-vedete-care-au-crescut-fara-parinti-22076


Expert in IT si programare, el pregateste lansarea unei aplicatii care ne va permite sa ne scriem 

povestea vietii online ca intr-o capsula a timpului si a ramane astfel in eternitate, un exemplu 

pentru generatiile care vor urma. 

Lucian Mustata: “Inca din timpul studiilor liceale, am muncit in fiecare vara. La inceput, am 

impartit pliante in cutiile postale din scarile blocurilor din Bucuresti, apoi am continuat cu a 

vinde sucuri naturale printre masini la semafoare, ajungand pana la urma sa lucrez in diverse 

companii, in departamente de IT”. 

 http://www.agentiadepresamondena.com/lucian-mustata-povestea-tanarului-orfan-

care-este-pe-cale-sa-revolutioneze-internetul/  

 

Fabuloasa poveste a dansatoarei lui Bendeac! A fost parasita de mama, a trait intr-un 

orfelinat si nu si-a cunoscut tatal niciodata! (centru de plasament) 

La 12 ani, Roxana Chiperi a fost data la un centru de plasament, tatal nu a vrut sa o cunoasca 

niciodata , iar pe mama ei nu a vazut-o pana la varsta majoratului. 

Dupa ce a plecat de la camin, la 18 ani, Roxana ar fi avut posibilitatea sa stea intr-un 

apartament social cu alte cinci fete. Ea insa a refuzat si a preferat sa-si duca viata pe cont 

propriu. Acum, Roxana Chiperi este un om realizat. A castigat concursuri de fitness, este 

cunoscuta in domeniu si lucreaza exact unde isi doreste. 

 http://www.wowbiz.ro/povestea-fabuloasa-a-dansatoarei-lui-bendeac-a-fost-parasita-

de--mama--a-trait-intr-un-centru-de-plasament-si-nu-si-a-vazut-cunoascut--tatal-

niciodata_45391.html  

 

Nord-Est 

Suceava 

O autobiografie dezvaluie, pentru prima data, viata orfanilor institutionalizati (centru de 

plasament) 

Gheorghita Nedea, de 26 de ani, fost copil institutionalizat si in prezent student in anul lll al 

Facultatii de Geografia Turismului din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare", si-a scris 

autobiografia pe care a intitulat-o "Destinul unui copil crescut in orfelinat". 

 http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/o-autobiografie-dezvaluie--

pentru-prima-data--viata-orfanilor-institutionalizati---69690  

http://www.agentiadepresamondena.com/lucian-mustata-povestea-tanarului-orfan-care-este-pe-cale-sa-revolutioneze-internetul/
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Iasi 

Poveste de succes pentru un tanar orfan din Iasi! Singur pe lume, la 27 de ani are afacerea lui 

(centru de plasament) 

Un tanar din Iasi, care a crescut in centre de plasament, a reusit ca la 27 de ani sa aiba afacerea 

sa, desi este singur pe lume. Razvan Andrei (27 de ani) incearca sa nu ii judece pe parintii sai 

care l-au abandonat de cand era mic. 

“Am terminat liceul cu o specializare in contabilitate, apoi am lucrat 4 ani ca vanzator la un 

magazin, iar pana la urma am reusit sa ma angajez la o frizerie. Nu am facut cursuri de 

specializare, pur si simplu am invatat totul din mers. Dupa 4 ani ca angajat la patron, am luat 

decizia de a-mi lua viata in maini”, a spus Razvan. 

 http://www.libertatea.ro/detalii/articol/poveste-succes-tanar-orfan-iasi-afacere-

457777.html#ixzz3Oa2d25Ep  

 

Povesti de viata impresionante: invingatorii din orfelinat (centru de plasament) 

Trei tineri ieseni sunt adevarate modele de reusita pentru copiii cu care viata a fost nedreapta. 

Catalin a terminat doctoratul si lucreaza in cercetare, Daniela este in primul an de doctorat, iar 

Alina a finalizat anul acesta studiile de masterat si isi castiga painea din pictura. 

 http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/povesti-de-viata-impresionante-invingatorii-din-

orfelinat--20296.html  

 

Bacau 

Visinel Balan, orfanul urcat dincolo de prejudecati si de stigmatul sistemului de ocrotire 

(centru de plasament) 

Visinel Balan are 27 de ani si a fost abandonat la varsta de doua luni, fiind al treisprezecelea 

copil al unei familii din Bacau. El a trecut prin mai multe centre de plasament si nu si-a cunoscut 

familia pana la varsta de 11 ani. In prezent, Visinel este licentiat in drept si teatru si a inceput un 

master in psihologie la Universitatea din Bucuresti. El a lucrat pe un post de coordonator de 

proiect la Ministerul Tineretului si Sportului, ca profesor de teatru la o scoala pentru copii 

supradotati si in calitate de consultant pentru Saatchi & Saatchi in Romania. El si-a cumparat o 

masina si un apartament intr-o localitate de langa Bucuresti. Dar lucrul de care este cel mai 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/poveste-succes-tanar-orfan-iasi-afacere-457777.html#ixzz3Oa2d25Ep
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/poveste-succes-tanar-orfan-iasi-afacere-457777.html#ixzz3Oa2d25Ep
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/povesti-de-viata-impresionante-invingatorii-din-orfelinat--20296.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/povesti-de-viata-impresionante-invingatorii-din-orfelinat--20296.html


mandru este ONG-ul pe care l-a infiintat in 2013 - Desenam Viitorul Tau - care lucreaza cu copii 

institutionalizati din Romania, noteaza The Guardian. 

 2014 - http://www.gandul.info/reportaj/el-este-visinel-balan-din-romania-the-guardian-

publica-povestea-de-succes-a-baiatului-crescut-in-orfelinatele-lui-ceausescu-13713345  

 2012 - http://www.hotnews.ro/stiri-esential-12582681-visinel-balan-orfanul-urcat-

dincolo-prejudecati-stigmatul-sistemului-ocrotire-reportaj-mediafax.htm  

 

Vest 

Lugoj 

Povestea fetelor orfane de la Lugoj care au cântat la BBC 

În anul 1994, într-o perioadă în care puţini români au reuşit să plece din ţară, 27 de fete orfane 

din Lugoj au traversat toată Europa şi au cântat la Londra, la BBC 

Un om cu suflet mare, timişoreanul Doru Racovicean a fost implicat în ultimii 25 de ani în 

activităţi cu copiii orfani şi abandonaţi din centre de la Recaş şi Lugoj, dar şi cu copiii de la 

Centrul de Reeducare din Buziaş. Prin fundaţia Missio Link International cu care lucrează, 

Racovicean s-a implicat ca şi misionar creştin în ajutorarea fetelor de la Casa de Fete din Lugoj. 

 http://redesteptarea.ro/povestea-fetelor-orfane-de-la-lugoj-care-au-cantat-la-

bbc_1829525.html  

 

Nord-Vest 

Baia-Mare 

O baimareanca crescuta in mai multe centre de plasament vrea sa ajute tinerii 

institutionalizati (centru de plasament) 

Cristina Balog, o tanara de 24 de ani, care a crescut in mai multe centre de plasament, s-a 

ambitionat, nu s-a lasat calcata in picioare si a reusit sa treaca cu bine peste toate capcanele pe 

care viata i le-a pregatit. Nu s-a dat batuta si a reusit sa invete. A avut note mari la scoala, acum 

a absolvit Facultatea de Psihologie, la Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Baia Mare, 

vorbeste la perfectie limbile italiana si engleza.  

Tot ce isi mai doreste este sa lucreze cu copiii institutionalizati. Sa ii invete ce inseamna 

respectul de sine, sa fie independenti, sa stie sa se descurce in viata si, mai ales, sa nu se lase 

influentat. 
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 http://www.informatia-zilei.ro/mm/social/o-baimareanca-crescuta-in-mai-multe-

centre-de-plasament-vrea-sa-ajute-tinerii-institutionalizati  

 

Cluj 

De la casa de copii, la facultate si apoi VOLUNTAR de succes in Cluj (centru de plasament) 

Stelian Juganu este unul din cei mai cunoscuti voluntari ai Clujului, autor al volumului „Ghidul 

tanarului voluntar”. Viata sa nu a fost, insa, mereu senina. Abandonat de parinti dupa nastere, a 

crescut prin casele de copii in cea mai neagra perioada cu putinta. A gasit insa resurse pentru  a 

visa si astfel a facut o facultate, Asistenta Sociala la UBB, iar apoi a oferit din timpul si energia sa 

pentru a se dedica ajutorarii altora, ca voluntar. 

Stelianu Juganu: Asistenta Sociala a fost aleasa ca alternativa, eu visand sa urmez jurnalistica. In 

perioada inscrierii mele la facultate am stat mult timp sa analizez unde m-as vedea mai bun si 

unde nu. Am considerat ca jurnalistica nu mi se potriveste, pentru ca nu-mi place sa scriu, sunt 

lipsit de talent la acest capitol. 

Asistenta Sociala am considerat ca mi se potriveste poate si pentru ca sunt o fire mai activa 

pornita mereu pe generarea de schimbari. Asa ca m-am inscris la sectia de Asistenta Sociala, iar 

astazi sunt licentiat in acest domeniu. 

 http://www.buzznews.ro/139975-poveste-cu-happy-end-de-la-casa-de-copii-la-

facultate-si-apoi-voluntar-de-succes-in-cluj/  

 

Sud-Est 

Constanta  

Un orfan care nu vorbea si manca sapun a luat 9,55 la BAC 2014 la matematica (asistent 

maternal) 

Bogdan Matei, un constantean in varsta de 21 ani, s-a numarat printre miile de tineri care au 

dat admitere la facultate. El a batut la portile facultatii de Matematica-Informatica de la 

Universitatea Ovidius din Constanta. „Am incredere, la Bac am luat 9,55 la matematica. Daca nu 

greseam o definitie, probabil faceam de 10", socoteste Bogdan. 

De la micutul orfan cu apucaturi salbatice la absolventul de liceu cu nota de 9,55 la Bac, a fost 

un drum urias. Baiatul care altadata manca sapun si-a schimbat gusturile. Ii place sa vorbeasca 

in engleza si se da in vant dupa fineturi: calatorii, spectacole si branzeturi frantuzesti. 

http://www.informatia-zilei.ro/mm/social/o-baimareanca-crescuta-in-mai-multe-centre-de-plasament-vrea-sa-ajute-tinerii-institutionalizati
http://www.informatia-zilei.ro/mm/social/o-baimareanca-crescuta-in-mai-multe-centre-de-plasament-vrea-sa-ajute-tinerii-institutionalizati
http://www.buzznews.ro/139975-poveste-cu-happy-end-de-la-casa-de-copii-la-facultate-si-apoi-voluntar-de-succes-in-cluj/
http://www.buzznews.ro/139975-poveste-cu-happy-end-de-la-casa-de-copii-la-facultate-si-apoi-voluntar-de-succes-in-cluj/


 http://www.romaniatv.net/un-orfan-care-nu-vorbea-si-manca-sapun-a-luat-9-55-la-bac-

2014-la-matematica-cum-a-reusit_160324.html#ixzz3Oat4hj3V  

 

Un tanar crescut in orfelinat face voluntariat la Centrul Antidrog: "Prea ne gandim numai la 

bani si uitam de oameni!"  (centru de plasament) 

Viata nu a fost prea darnica in ceea ce-l priveste pe Marian, sau Paky - asa cum ii spun prietenii. 

Lasat intr-o maternitate, a fost plasat intr-o familie. Statea ba in sanul acesteia, ba la un centru 

de plasament din judetul Constanta. S-a descurcat cum a putut si a incercat sa nu se lase 

coplesit de greutati.  

A luptat pentru a termina liceul, iar acum lupta pentru a-si determina amicii / colegii sa renunte 

la fumat sau la consumul de droguri. Face voluntariat in cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare 

si Consiliere Antidrog al Judetului Constanta si vine aici cu mare placere ori de cate ori este 

nevoie.  

A reusit sa-si termine studiile liceale si nu are de gand sa se opreasca aici. Vrea sa se ocupe in 

continuare de voluntariat, sa explice lumii efectele negative ale tutunului, alcoolului si 

drogurilor, dar este si in cautarea unui serviciu stabil. Marian se pricepe de minune la 

calculatoare si ar vrea sa lucreze in domeniu.  

 http://www.replicaonline.ro/un-tanar-crescut-in-orfelinat-face-voluntariat-la-centrul-

antidrog-prea-ne-gandim-numai-la-bani-si-uitam-de-oameni-

146042/#sthash.0j92sd7A.hhGcdk6v.dpuf  

 

Povestea fabuloasa a milionarului care a ramas orfan la 8 ani si a lucrat la C.A.P. ca sa se 

intretina! 

Fermierul milionar Gheroghe Albu iti spune toate secretele sale. A ramas orfan de mic si se 

bucura cand mergea la munca. Daca pierdea locul in caruta care il ducea la “serviciu”, plangea 

toata ziua. 

 

Gheorghe Albu, fermier de succes, ocupa locul 27 in topul celor mai bogati agricultori, realizat 

de agrointel.ro. El a reusit sa stranga, in cei 58 de ani ai sai, o avere considerabila, care potrivit 

topului este estimata la 20-25 de milioane de euro. 

 http://www.cancan.ro/actualitate/orfan-de-mic-a-pornit-de-la-munca-de-jos-iar-acum-

este-in-topul-fermierilor-din-romania.html  

http://www.romaniatv.net/un-orfan-care-nu-vorbea-si-manca-sapun-a-luat-9-55-la-bac-2014-la-matematica-cum-a-reusit_160324.html#ixzz3Oat4hj3V
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Galati 

Dupa ce a crescut la casa de copii, Nastasia si-a luat casa din banii munciti in Israel (centru de 

plasament) 

Nastasia Pirvu are 27 de ani. 13 dintre acestia i-a petrecut in caminele de copii, alaturi de doi 

dintre cei patru frati ai sai. „Aveam sapte ani cand a murit tata, iar mama ne-a dat la centrul de 

plasament de la Tg. Bujor, pe mine si pe cei doi frati mai mici, Cici si Florin”, povesteste tanara. 

In 2009 a plecat in Israel, unde s-a angajat la un spital, ca ingrijitoare. „Nu fug de munca si nici 

nu mi-e rusine. Scopul meu a fost sa strang bani, sa-mi iau o casa”. Dupa trei ani, a reusit. A pus 

deoparte ban cu ban, a cheltuit doar strictul necesar si a reusit sa-si cumpere un apartament  in 

Mazepa. In paralel, i-a ajutat si pe fratii si mama sa. 

http://www.viata-libera.ro/societate/32199-dupa-ce-a-crescut-la-casa-de-copii-nastasia-si-a-

luat-casa-din-banii-munciti-in-israel 

 

Sud-Vest 

Slatina 

Povestea unui tanar genial din casa de copii: “Am fost batuti cu coada maturii si legati cu 

lanturile” (centru de plasament) 

Iulian  Bitoiu in varsta de 24 de ani a fost pe  primul loc in lume la Expozitia internationala din 

Japonia, apoi in Olanda. A crescut de la doua luni in orfelinate in conditii greu de imaginat. Dar 

talentul lui a razbit.  „Conditiile de la casa de copii nu erau prea bune, ne bateau cu coada 

maturi si ne legau cu lanturile pana a doua zi,” isi incepe povestea Iulian, un tanar stralucit in 

varsta de 24 de ani, viitor asistent medical generalist. 

Si-a descoperit talentul in arte plastice, in 2001 cand a luat locul II la Concursul National Floare 

de Colt, organizat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului. La doar 23 de 

ani a avut o expozitie de succes in Japonia, la care   au participat peste 6000 de copii din toate 

colturile lumii. Iar Iulian a fost singurul reprezentant al Romaniei. 

 https://kristoflajos.wordpress.com/2013/03/21/povestea-unui-tanar-genial-din-casa-

de-copii-am-fost-batuti-cu-coada-maturii-si-legati-cu-lanturile/ 

 

Modele pentru societate - copii institutionalizati, admisi la facultate (centru de plasament) 

http://www.viata-libera.ro/societate/32199-dupa-ce-a-crescut-la-casa-de-copii-nastasia-si-a-luat-casa-din-banii-munciti-in-israel
http://www.viata-libera.ro/societate/32199-dupa-ce-a-crescut-la-casa-de-copii-nastasia-si-a-luat-casa-din-banii-munciti-in-israel
https://kristoflajos.wordpress.com/2013/03/21/povestea-unui-tanar-genial-din-casa-de-copii-am-fost-batuti-cu-coada-maturii-si-legati-cu-lanturile/
https://kristoflajos.wordpress.com/2013/03/21/povestea-unui-tanar-genial-din-casa-de-copii-am-fost-batuti-cu-coada-maturii-si-legati-cu-lanturile/


Anul acesta s-a dovedit unul plin de reusite printre copiii din centrele de plasament din Slatina. 

Trei dintre acestia au trecut cu bine de proba bacalaureatului, precum si de examenul de 

admitere la facultate, lucru imbucurator pentru reprezentantii DGASPC Olt, mentorii acestor 

copii. 

Este vorba despre Alin Popa - Facultatea de Geografie si Turism, Bucuresti, filiala Calimanesti, 

Ionut Deaconu - Universitatea din Craiova, Facultatea de Finante si Banci, precum si Florentina 

Preda - Universitatea Artifex, Bucuresti, Facultatea de Management si Marketing, specializarea 

Management. De asemenea, pe langa reusita celor trei copii, inca unul, si anume Iulian Bitoiu, a 

absolvit Scoala Postliceala Sanitara Slatina. 

 http://gazetanoua.ro/index.php?mod=stiri&id=22535&title=Modele-pentru-societate---

copii-institutionalizati--admisi-la-facultate.html  

 

Dolj 

Tineri institutionalizati care au reusit sa isi invinga conditia (centru de plasament) 

Pana la varsta de trei ani, Claudiu Lazeanu a locuit intr-un salon de spital. A fost abandonat 

imediat dupa nastere in Maternitatea spitalului, dupa care a ajuns in Leaganul de Copii din 

Craiova. A fost transferat apoi dintr-un centru de plasament in altul, pana in momentul in care 

au fost infiintate casele de tip familial pentru copiii institutionalizati. 

Claudiu a absolvit Facultatea de Sociologie din cadrul Universitatii din Craiova, iar in prezent 

este la master in cadrul Facultatii de Stiinte Sociale, specializarea Dezvoltare Comunitara si 

Integrare Europeana. Viseaza sa lucreze ca si asistent social, chiar in cadrul Directiei Generale 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj. 

 

Oana are 20 de ani. La fel ca si colegul ei, Claudiu, tanara este extrem de ambitioasa, hotarata 

sa reuseasca. 

Este studenta la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, sectia Finante Banci, in 

anul II. Visul ei este sa urmeze un master, sa reuseasca sa-si gaseasca un loc de munca, sa aiba o 

familie si o casa. Vrea sa ajunga independenta financiar cu orice pret. 

 http://www.gds.ro/Local/2013-04-

16/Tineri+institutionalizati+care++au+reusit+sa+isi+invinga+conditia/  

 

Gorj 
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Orfanii de la Targu Carbunesti dau lectii de viata copiilor de bani gata (centru de plasament) 

Sase tineri cu handicap, angajati in cadrul Complexului de Servicii Comunitare de la Targu 

Carbunesti, constituie un exemplu demn de urmat mai ales pentru copiii de bani gata, care nu 

stiu sa aprecieze ceea ce fac parintii pentru ei.  

Crescuti prin orfelinate si sortiti sa-si duca povara cu care au fost oropsiti, acesti tineri cu 

dizabilitati au reusit sa se integreze in societate si sa-si faca un rost in viata. Dupa ce au primit 

locuinte ANL din partea primariei, tinerii si-au strans bani din salariu pentru a-si mobila 

apartamentele in ton cu moda. Ba mai mult, continua sa faca economii pentru a-si putea 

cumpara locuintele peste cinci ani.  

Printre acesti tineri se afla si Luxita Vladulescu, in varsta de 27 de ani, care a supravietuit dupa 

ce mama sa a aruncat-o la o ghena de gunoi. In urma cu 4 ani,  tanara a cunoscut-o pe care i-a 

dat viata si a iertat-o. 

 http://pandurul.ro/Comunitate/2013-04-

24/Orfanii+de+la+Targu+Carbunesti+dau+lectii+de+viata+copiilor+de+bani+gata 

 

Marius Baldovin solist de muzica etno in devenire. Un copil de la casa de copii a ajuns pe 

scena muzicii (centru de plasament) 

Marius Baldovin, este un tanar in varsta de 20 de ani, abandonat de parintii sai inca de cand 

avea 3 luni. A crescut in diferite centre de plasament din judetul Gorj si inca de pe atunci a facut 

o pasiune pentru muzica. Acum a reusit sa sa isi creeze un drum spre celebritate fiind prezent in 

foarte multe emisiuni ale posturilor de televiziune nationala. Cea care l-a ajutat foarte mult sa 

isi creeze acest drum este Adriana Bahmuteanu si dansatoarea Cornelia, amandoua fiind 

profund impresionate de povestea lui Marius. 

 http://www.gorj-domino.com/marius-baldovin-sunt-bun-prieten-cu-adriana-

bahmuteanu-si-cu-dansatoarea-cornelia/  

 http://forum.hotnews.ro/index.php?showtopic=17020 

 

Sud-Muntenia 

Teleorman 

Mihai Caldararu, un orfan cu suflet de copil si minte de adult (centru de plasament) 

http://pandurul.ro/Comunitate/2013-04-24/Orfanii+de+la+Targu+Carbunesti+dau+lectii+de+viata+copiilor+de+bani+gata
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Chinurile prin care a trecut la orfelinat, bataile si abuzurile sexuale l-au incurajat pe tinarul 

Mihai sa-si indeplineasca visul: de a ajuta copiii care au trecut prin aceleasi suferinte asemenea 

lui. 

Absolvent al Scolii de Arte si Meserii, al Scolii Populare de Arta si al unui curs de inspector de 

resurse umane, tanarul s-a angajat la o croitorie dintr-un cartier bucurestean. Din pacate, aici 

nu a putut sta foarte mult timp, deoarece a facut o criza de epilepsie in timpul serviciului si a 

fost dat afara fara pic de remuscare. 

Mihai Caldararu s-a ambitionat intr-atat incat, in anul 2012, a pus bazele publicatiei MicNews si 

se remarca acum ca jurnalist, reporter de teren, investigand cazuri peste cazuri si dorind sa vina 

in ajutorul copiilor nefericiti, abandonati, agresati si bolnavi, el insusi avand mare nevoie de 

ajutor. 

 http://informatiateleormanului.net/mihai-caldararu-un-orfan-cu-suflet-de-copil-si-

minte-de-adult/  

 

Branesti 

Crescut in orfelinat, student la Medicina  (centru de plasament) 

Cristian Marin are 28 de ani. Si fire de par alb aparute prea devreme. Si tristeti pe care copiii nu 

ar trebui sa le simta. Abandonat in maternitate, adoptat de un sistem mereu nepregatit pentru 

nevoile si dorintele "prea inalte" pentru cel care avea sa viseze la un loc in care sa poata sa 

invete, in care sa nu adoarma mereu in galagia zecilor de "frati" si de "surori" cu care impartea 

odaia. Cristian a crescut la Centrul de Plasament nr. 3, mangaiat de mainile educatoarelor sau 

ale ingrijitoarelor si nestiut de mama si de cei sapte frati ai sai. 

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/crescut-in-orfelinat-student-la-medicina-527373.html 

http://informatiateleormanului.net/mihai-caldararu-un-orfan-cu-suflet-de-copil-si-minte-de-adult/
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