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Realizarea acestui studiu nu ar fi fost posibilă fără sprijinul oferit de reprezentanții organizațiilor
neguvernamentale furnizoare de servicii sociale, a unităților protejate, a întreprinderilor sociale, a
întreprinderilor sociale de inserție, ai administrației publice și a diverșilor experți din domeniu.
Informațiile oferite de toți acești actori în cadrul interviurilor, sondajului online și a celor două
seminarii organizate în cadrul proiectului mi-au fost de mare ajutor în elaborarea studiului. Mulțumiri
vreau să adresez și colegilor mei Adriana Iordache, Octavian Rusu, Gabriel Stănilă care m-au ajutat cu
informații și multe sugestii pe parcursul elaborării studiului.

Această cercetare este parte a proiectului “Promovarea contractelor rezervate de achiziții”, realizat
cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile in parteneriat cu Romanian-American Foundation,sprijinit de Enel
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INTRODUCERE
Prezentul raport a fost realizat în cadrul proiectului ”Promovarea contractelor rezervate de achiziții”
implementat de către Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit și finanțat prin Fondul de Inovare
Civică, ce are drept scop dezvoltarea dialogului structurat între organizațiile neguvernamentale
(înregistrate ca unități protejate, întreprinderi sociale, furnizori acreditați de servicii sociale) și autoritățile
publice locale în vederea organizării de licitații rezervate. Proiectul urmărește să promoveze organizarea
de achiziții rezervate de către autoritățile publice locale, în special cele din municipiul București, în temeiul
articolelor 56 și 112 din Legea 98/2018 privind achizițiile publice, respectiv art. 69 și art. 125 din Legea
99/2016 privind achizițiile sectoriale.
În anul 2018 în România activau un număr de 308 unități protejate autorizate (doar 5 fiind autorizate
după apariția OUG 60/2017), 12 întreprinderi sociale de inserție și 2629 de furnizori acreditați de servicii
sociale. Schimbările legislative aduse Legii nr. 448/2006 prin OUG 60/2017 au făcut ca facilitatea fiscală
oferită unităților protejate să fie eliminată și astfel o mare parte din activitatea lor să fie redusă sau chiar
să înceteze complet. Întreprinderile sociale de inserție nu beneficiază de facilități fiscale, ceea ce face ca
înregistrarea lor în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale, dincolo de faptul că este un proces
birocratic, să fie și nefolositor pentru activitatea lor.
Analiza implementării prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice referitoare la contractele
rezervate și la rezervarea dreptului de participare la achiziția unor servicii sociale, de sănătate și culturale
anumitor operatori economici este extrem de importantă în contextul în care România înregistrează în
continuare una dintre cele mai mari valori în ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială din Europa
(în anul 2017, 35,7% din populație era în risc de sărăcie și excluziune socială conform datelor EUROSTAT
– EUROSTAT, 2019, indicator ilc_peps01). În contextul încetării activității tot mai multor unități protejate,
înregistrării unui număr foarte mic de întreprinderi sociale de inserție și al accesului tot mai dificil al
cetățenilor la servicii sociale de interes general, este important să fie analizate toate mecanismele care
pot facilita integrarea socio-profesională a diferitelor categorii de populație dezavantajată.
Contractele/achizițiile rezervate reprezintă un instrument creat la nivelul UE pentru a crește integrarea
socio-profesională a persoanelor din grupurile dezavantajate și de a dezvolta activitatea entităților care
contribuie la realizarea acestui scop.
Studiul de față vine să răspundă nevoii tot mai mari de informații privind utilizarea procedurii de atribuire
a contractelor rezervate și de identifica soluții care să faciliteze implementarea acesteia la o scară mult
mai mare la nivel național.
Obiectivele studiului au vizat:




Analiza principalelor provocări în implementarea prevederilor referitoare la contracte
rezervate/achiziții rezervate din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, din perspectiva actorilor
implicați;
Identificarea de soluții pentru utilizarea pe o scară largă a prevederilor referitoare la contracte
rezervate/achiziții rezervate.

Metodologia de cercetare a cuprins metode cantitative (chestionar on-line adresat organizațiilor
neguvernamentale furnizoare de servicii sociale, unități protejate, întreprinderi sociale – 58 de răspunsuri

valide; analiză secundară de date – date privind unitățile protejate acreditate, întreprinderile sociale,
furnizorii acreditați de servicii sociale) și calitative (interviuri în profunzime cu autorități locale, organizații
neguvernamentale furnizoare de servicii sociale, unități protejate, întreprinderi sociale – 10 interviuri).
Pentru a realiza triangularea datelor, la cele obținute prin chestionar, analiză secundară de date și interviu
au fost analizate și alte informații obținute în urma unor solicitări de informații publice de la autorități,
diverse rapoarte, documente publice, precum și din analiza de politică publică.
Prima parte a raportului face o trecere în revistă a contextului socio-economic și a evoluției fiecărui tip de
entitate care poate beneficia de contracte/achiziții rezervate – unități protejate, întreprinderi sociale,
furnizori acreditați de servicii sociale. Pentru fiecare dintre aceste entități este prezentată evoluția
legislativă și date referitoare la numărul lor, angajați, tipuri de servicii oferite.
Politica publică în domeniul achizițiilor rezervate este detaliată în partea a doua a raportului, fiind
analizată atât Directiva europeană în domeniu, Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice şi de
abrogare a Directivei 2004/18/CE, cât și legislația românească prin care a fost transpusă la nivel național.
Ultima parte vine să analizeze opiniile, percepțiile actorilor implicați culese în cadrul cercetării referitoare
la cunoașterea acestor prevederi și la utilizarea lor.

CONTEXT ȘI ISTORIC
UNITĂȚILE PROTEJATE
În România, unitățile protejate reprezintă o formă de întreprindere socială de integrare în muncă dedicată
persoanelor cu dizabilități. Acestea reprezintă o soluție de integrarea ocupațională pentru persoanele cu
dizabilități și o etapă de pregătire a lor pentru accesul pe piața muncii (SAR, 2009; Motivation, 2010;
Alături de Voi, 2014). În cadrul acestor unități protejate, integrarea ocupațională este realizată nu doar
prin oferirea unui loc de muncă persoanelor cu dizabilități, ci și printr-o serie de servicii sociale (consiliere,
terapie ocupațională, testare, formare profesională, mediere și acompaniere pe piața muncii, jobcoaching
etc) care să faciliteze acest proces și care să le permită acestor persoane să poată adopta un
comportament adecvat și o etică a muncii corespunzătoare. Toate aceste servicii au ca scop pregătirea
persoanei cu dizabilități pentru integrarea pe piața muncii libere. Având în vedere toate aceste aspecte,
unitățile protejate sunt entitățile care, la nivel european, sunt eligibile pentru a beneficia de diferite
facilități cum ar fi cele privind achizițiile rezervate.
EVOLUȚIE LEGISLATIVĂ
Unitățile protejate, ca formă de organizare, sunt prevăzute în legislația românească începând cu anul 1992
(Legea 57/1992 – lege privind încadrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii), fiind considerate
instrumente de asigurare a accesului pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități. Conform acestei
legi, unități protejate puteau fi organizate de către persoane juridice sau persoane fizice autorizate, cu
condiția ca un procent de cel puțin 70% dintre salariați sa fie persoane cu dizabilități, respectiv cel puțin
50% dintre salariați în cazul unităților protejate organizate pentru nevăzători. Alături de instituțiile
administrației publice, organizațiile cooperației sunt menționate ca fiind cele ce „vor lua măsuri pentru

dezvoltarea și diversificarea unităților special organizate pentru munca persoanelor cu handicap”,
deoarece ele erau cunoscute încă din perioada comunistă ca fiind principalul angajator al acestor
persoane. Pe teritoriul României, cele mai vechi unități protejate sunt cele dezvoltate de către
cooperativele meșteșugărești, ulterior organizațiile neguvernamentale fiind cele care au creat astfel de
unități protejate și au luptat pentru obținerea de facilități dedicate acestor forme de organizare.
O dată cu adoptarea OUG 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în munca a persoanelor cu
handicap, prin care au fost abrogate o serie de acte normative din domeniu, inclusiv Legea 57/1992,
procentul persoanelor cu dizabilități necesar a fi angajate în aceste unități protejate scade la 50%, pentru
ca din 2002 să ajungă la 30% (prin Legea 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap). Conform
acestei reglementări unitățile protejate puteau fi: a) agenți economici cu personalitate juridică, indiferent
de forma de organizare și de proprietate, care au cel puțin 30% din numărul de angajați persoane cu
handicap încadrate cu contract individual de muncă; b) secții, ateliere sau alte structuri fără personalitate
juridică din cadrul agenților economici sau din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au
contabilitate proprie și cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate cu
contract individual de muncă; c) asociații familiale, asociații sau fundații fără scop lucrativ, constituite de
cel puțin o persoană cu handicap, precum și persoana cu handicap care este autorizată, potrivit legii, să
desfășoare activități economice independente, cu condiția achitării contribuțiilor de asigurări sociale
prevăzute de lege.
Modificările aduse prin Legea 519/2002 articolului 38 din OUG 102/1999 prevedeau o serie de facilități
pentru unitățile protejate autorizate: a) scutire de plata impozitului pe profit, cu condiția ca cel puțin 75%
din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini,
utilaje, instalații de lucru și/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate; b) scutire de plata
taxelor vamale pentru importurile de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje și părți componente
ale acestora necesare procesului de producție; fiind interzisă înstrăinarea lor pe timp de 5 ani, sub
sancțiunea plății retroactive a taxelor vamale; c) scutire de T.V.A. a operațiunilor desfășurate în unitățile
protejate autorizate; d) alte facilități ce pot fi acordate de autoritățile administrației publice locale din
fondurile proprii.
Anul 2006 marchează o nouă modificare a legislației în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, o
dată cu abrogarea OUG 102/1999 deLegea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap) care modifică facilitățile fiscale existente, dar introduce o prevedere ce va
contribui substanțial la dezvoltarea unităților protejate, prin crearea unei piețe de desfacere a produselor.
Dacă până la adoptarea Legii 448/2006, art. 42-43 din OUG 102/1999 cu modificările și completările
ulterioare, prevedea că persoanele juridice, publice sau private, care aveau cel puțin 100 de angajați erau
obligate să angajeze persoane cu dizabilități într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați,
în caz contrar fiind nevoite să plătească lunar către bugetul de stat o sumă egală cu salariul minim brut pe
țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au încadrat persoane cu dizabilități , începând cu
anul 2006 aceste prevederi se aplică tuturor instituțiilor publice sau persoanelor juridice, publice sau

private, care au cel puțin 50 de angajați, potrivit art. 77 alin. (2) din Legea 448/20061. Spre deosebire de
cadrul normativ anterior, Legea 448/2006 vine cu o măsură care să contribuie la dezvoltarea acestor
unități protejate, prin crearea unei piețe de desfacere suplimentare. Astfel, potrivit art. 77 alin. (3) din
lege2, instituțiile publice sau persoanele juridice, publice sau private, care aveau cel puțin 50 de angajați
și nu aveau angajate persoane cu dizabilități în procent de 4% din numărul total de salariați puteau alege
fie să plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe
țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, fie să
achiziționeze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în
unitățile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de
stat . Facilitățile de care beneficiau unitățile protejate sunt: scutire de plata taxelor de autorizare la
înființare și de reautorizare; scutire de plata a impozitului pe profit, cu condiția ca cel puțin 75% din fondul
obținut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziționarea de echipamente
tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condițiile
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; alte
drepturi acordate de autoritățile administrației publice locale finanțate din fondurile proprii.
OUG 60/2017 a modificat textul art. 78 alin. (3) al Legii nr. 448/2006, republicată, anulând practic
posibilitatea instituțiilor publice sau persoanelor juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de
angajați și nu au angajate persoane cu dizabilități în procent de 4% din numărul total de salariați de a
contribui la dezvoltarea unităților protejate, și stipulează că acestea trebuie să plătească lunar către
bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu
numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Această prevedere a determinat
o scădere dramatică a activității unităților protejate, deoarece piața de desfacere a produselor lor s-a
redus substanțial în condițiile în care costurile lor de producție sunt mai mari decât ale altor operatori
economici și nu pot fi competitive pe piață.
În același timp, OUG 60/2017 a modificat art. 81 alin. (2) din Legea 448/2006, republicată, eliminând
posibilitatea înființării de unități protejate sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din cadrul
operatorilor economici ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, precum și cele organizate de
persoana cu handicap autorizată, în condițiile legii, să desfășoare activități economice independente. La
momentul actual, doar instituțiile publice pot avea secții, ateliere sau alte structuri fără personalitate
juridică care pot fi unități protejate. Din acest motiv până la finalul anului 2018, unitățile protejate
trebuiau să se reautorizeze și să demonstreze că 30% din tot personalul operatorului economic sau
organizațiilor neguvernamentale este format din persoane cu dizabilități.
Ordinul nr. 1061/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și
protecției sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate prevede
la articolul II că ”Până la data de 31 decembrie 2018, unitățile protejate autorizate în baza Procedurii de
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Devenit art. 78 alin. (2) în varianta republicată a Legii 448/2006, în temeiul OUG 14/2007, dându-se textelor o
nouă numerotare.
2
Devenit art. 78 alin. (3) în varianta republicată a Legii 448/2006, în temeiul OUG 14/2007, dându-se textelor o
nouă numerotare.

autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr.
1.372/2010, au obligația să solicite autorizarea ca unitate protejată, în condițiile prezentului ordin.”
DATE PRIVIND UNITĂȚILE PROTEJATE AUTORIZATE
Datele statistice oficiale privind numărul unităților protejate există începând cu anul 2006 după apariția
actualei legi privind protecția persoanelor cu dizabilități (Legea 448/2006), chiar dacă aceste unități
protejate sunt prezente în societatea românească încă din perioada comunistă (cooperativele
meșteșugărești aveau secții sau chiar unități dedicate persoanelor cu dizabilități).
În anul 2006 existau 48 de unități protejate, dar introducerea prevederii ce a permis crearea unei piețe de
desfacere specifică a făcut ca începând cu 2007 numărul acestora să cunoască o creștere semnificativă
ajungând 150 de unități protejate. Această creștere a continuat și în anii următori: în 2010 existau 481
unități protejate, în 2012 avem 564, în 2015 existau 723, în 2016 erau 759, iar în 2017 numărul era de 708
(ANPD, 2016; ANPD, 2017; Alături de voi, 2014; Constantinescu, 2013; MMFPS, 2010, MMFPS, 2008).
Dintre aceste unități protejate cele mai multe sunt organizate sub formă de societăți comerciale (68%),
organizații neguvernamentale (22%) sau cooperative (3%). Numărul organizațiilor neguvernamentale care
administrează unități protejate a crescut de aproximativ patru ori după 2011 ajungând de la 56 la 197 în
2017. (Tabel 1)
Tabel 1. Evoluția numărului unităților protejate autorizate

Unități protejate autorizate

2008

2010

2011

2012

2013

2016

2017

Număr total unități protejate autorizate

207

481

330

564

667

759

708

Societăți comerciale

156

378

245

391

455

406

368

89

84

Structuri în cadrul societăților comerciale
Structuri în cadrul ONG-urilor

24

58

56

109

149

204

197

Societate Cooperativă Meșteșugărească (SCM)

22

24

11

20

19

15

14

1

1

Structuri în cadrul SCM
Alte forme

5

21

18

40

43

43

42

Instituții publice

0

0

0

4

1

1

1

Sursa: DPPH, 2011; ANPD, 2015; ANPD, 2016; ANPD, 2017; Alături de voi, 2014; Constantinescu, 2013

Din totalul persoanelor cu dizabilități încadrate în muncă în anul 2016,
protejate, dar trebuie menționat că de multe ori aceste persoane sunt cu dizabilități severe (

6%

erau

cuprinse

în

aceste

unități

Tabel 2). Se poate observa o scădere a numărului de angajați în unitățile protejate autorizate la finalul
anului 2017 cu 465 de persoane, acesta fiind cauzată de aplicarea prevederilor OUG 60/2017 și eliminarea
facilității oferite agenților economici de a cumpăra produse realizate de unități protejate din banii datorați
pentru neangajarea persoanelor cu dizabilități.

Tabel 2. Evoluția numărului de angajați din unitățile protejate autorizate

Unități protejate autorizate
Număr total unități protejate autorizate

2012
564

2013
667

2014
691

2015
723

2016
759

2017
708

Număr angajați cu dizabilități în UPA

1690

1769

1733

1785

2015

1550

Număr persoane cu dizabilități angajate

28756

29842

30556

32147

33449

33593

% persoane dizabilități din UPA din total persoane cu
dizabilități angajate

5.88%

5.93%

5.67%

5.55%

6.02%

4.61%

Sursa: ANPD, 2015; ANPD, 2016; ANPD, 2017; Alături de voi, 2014; Constantinescu, 2013
Datele existente pe site-ul ANPD privind unitățile protejate indică un număr de 308 entități, însă analiza
datelor arată că doar 5 dintre acestea obținuseră autorizația după luna august a anului 2017 (după apariția
OUG 60/2017). Dintre cele 5 care obținuseră autorizația după luna august 2017, 2 erau unități protejate
ale DGASPC (DGASPC sector 1 și DGASPC Buzău), iar 3 erau societăți comerciale. Multe dintre unitățile ce
apar în listă sunt secții ale unor societăți comerciale sau organizații neguvernamentale, ori conform OUG
60/2017 acest lucru este permis doar pentru cele create pe lângă instituții publice. Acest lucru sugerează
că lista nu a fost actualizată, poate și pentru că nu s-a dorit a se observa impactul negativ al OUG 60/2017
asupra unităților protejate.
Domeniile de activitate ale unităților protejate autorizate sunt diversificate incluzând atât producție
(confecții metalice, fabricarea ambalajelor de carton, fabricarea articolelor textile, confecționare
decorațiuni și obiecte artizanale etc), cât și servicii (contabilitate, secretariat, arhivare, tipografie,
organizare evenimente, etc.). Tipurile de activități desfășurate de persoanele cu handicap angajate în
cadrul acestor unități protejate sunt: confecționarea ambalajelor din carton; confecționarea de perii,
mături; confecționare decorațiuni și obiecte artizanale; croitorie; tâmplărie; lăcătușerie; tapițerie mobilă;
confecționarea de proteze; producție de fotolii rulante; agricultură; panificație; activități de secretariat și
contabilitate primară; activități în domeniul IT; activități de reprezentare și asistență juridică; servicii în
domeniul: formării, resurselor umane, consultanței în afaceri; vânzări/intermedieri de produse și servicii;
întreținere corporală; organizare de evenimente; servicii în domeniul securității munci; curățare auto;
servicii tipografice; arhivare etc. (ANPD, 2017)

ÎNTREPRINDERILE SOCIALE DE INSERȚIE
Întreprinderea socială de inserție reprezintă noua formă de întreprindere socială de integrare în muncă,
introdusă începând cu anul 2015, care vizează integrarea ocupațională a persoanelor din grupurile
vulnerabile. Dacă în cazul unităților protejate persoanele vizate de integrarea pe piața muncii sunt cele cu
dizabilități, în cel al întreprinderilor sociale de inserție spectrul vulnerabilităților se lărgește și se urmărește
încadrarea pe piața muncii a persoanelor aflate „la risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor
zilnice de trai” din diverse cauze, precum apartenența la grupuri vulnerabile (art. 6 lit. p. din Legea
292/2011) .

LEGISLAȚIE
Întreprinderea socială de inserție este un nou tip de organizație introdus prin Legea 219/2015 privind
economia socială. Conform Legii 219/2015, întreprinderea socială poate fi orice persoană juridică de drept
privat care respectă definiția şi următoarele principii ale economiei sociale (art. 4):








prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
solidaritate şi responsabilitate colectivă;
convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei
colectivităţi;
control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei
sociale;
personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile
publice;
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.

Recunoașterea statutului de întreprindere socială se realizează prin acordarea unui atestat. Acest atestat
se acordă de către agențiile județene de ocupare, întreprinderilor sociale care prin actele de înființare și
funcționare demonstrează respectarea criteriilor prevăzute la art. 8, alin. (4) din Legea 219/2015:





acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi
sociale;
aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între
care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Spre deosebire de o întreprindere socială obișnuită, cea de inserție este certificată prin marca socială care
atestă îndeplinirea următoarelor condiții, prevăzute laart. 10, alin. (1) din Legea 219/2015:




are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât
timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de
lucru al tuturor angajaţilor;
are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi șomajului prin inserția socioprofesională
a persoanelor defavorizate

Având în vedere faptul că aceste întreprinderi sociale de inserție facilitează inserția pe piața muncii a
persoanelor vulnerabile, ele trebuie să asigure și măsuri de acompaniament pentru acestea (informare,
consiliere, pregătire profesională, adaptare a locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizare a
locului de muncă în funcție de nevoile persoanelor etc.). Aceste măsuri de acompaniament au rolul de a
asigura inserția socio-profesională a persoanelor din grupurile vulnerabile.

DATE PRIVIND ÎNTREPRINDERILE SOCIALE DE INSERȚIE
România a finanțat crearea de întreprinderi sociale în perioada 2009 -2015 prin Programul Operațional
Dezvoltarea Resurselor Umane. Astfel au fost alocate prin intermediul axei 6 fonduri în valoare de
429.153.699 EUR destinate atât dezvoltării de noi întreprinderi sociale, cât și cunoașterii domeniului. Prin
intermediul acestor fonduri au fost înființate un număr de 1339 de întreprinderi sociale care au creat 8332
de locuri de muncă. Dintre acestea 70% (933) au fost organizate ca societăți comerciale, 22% (293) ca
asociații și fundații, 6% (82) ca societăți cooperatiste, iar 2% (26) ca mutualități (case de ajutor reciproc).
(Tabel 3) Un procent de 74% (6148) din totalul locurilor de muncă au fost pentru persoane vulnerabile,
67% (5584) dintre locurile de muncă au fost create în mediul rural.
Tabel 3. Structuri de economie social finanțare prin POSDRU 2009-2015

OIR finanțator

Număr
întreprinderi
sociale
finanțate

Forma de organizare
Nr. locuri de
muncă create

SRL

Cooperativă

Asociații&
Fundații

251
1481
195
4
175
1196
106
54
OIRPOSDRU Sud Vest
340
2005
241
4
OIRPOSDRU Sud Muntenia
67
399
49
8
OIRPOSDRU București-Ilfov
250
1767
180
4
OIRPOSDRU Nord Vest
256
1484
162
8
OIRPOSDRU Centru
1339
8332
933
82
Total
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene
Informații oferite conform adresei 36332/23.05.2018
OIPOSDRU Sud Est

CAR

Altele

49
3
15
95
10
64
2
60
26
293
26
5
Capital Uman, 2018.

Atestarea acestor întreprinderi sociale este un proces birocratic care nu aduce niciun avantaj structurilor
de economie socială. Din acest motiv, până la finalul lunii noiembrie 2018 erau cuprinse în Registrul unic
de evidență a întreprinderilor sociale un număr de 114 întreprinderi sociale, din care 12 erau întreprinderi
sociale de inserție. Un număr de 10 din cele 12 întreprinderi sociale de inserție sunt organizate ca asociații
și fundații, iar 2 ca societăți comerciale (Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale, noiembrie
2018).
FURNIZORII ACREDITAȚI DE SERVICII SOCIALE
În România, serviciile sociale cuprind o gamă variată de servicii și activități care au drept scop sprijinirea
persoanelor din grupurile vulnerabile ”pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea şi
combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții şi promovarea incluziunii sociale a
acestora” (Legea 197/2012, art. 1, alin. 3). Această gamă variată de servicii poate include, în funcție de
nevoile beneficiarilor: servicii sociale (cazare, prepararea hranei, acordare hrană, curățenie, consiliere,
terapie etc), servicii medicale, servicii educaționale și de formare profesională, servicii culturale sau de
petrecere a timpului liber. Serviciile sociale pot fi clasificate în funcție o multitudine de criterii: scopul lor,
categoria de beneficiari căreia se adresează, regimul de asistare, locul de acordare, regimul juridic al
furnizorului, regimul de acordare (Legea 292/2011, art. 29).

Serviciile sociale pot fi furnizate de către instituții publice sau de către entități private. Asigurarea
îndeplinirii standardelor de calitate în furnizarea serviciilor sociale este realizată de către instituțiile
administrației publice, prin acreditarea furnizorilor publici sau privați și a serviciilor acordate de către
aceștia. Această acreditare are scopul de a certifica respectarea criteriilor şi standardelor de calitate în
servicii sociale reglementate la nivel național, atât de către furnizori, cât și de serviciile acestora.
LEGISLAȚIE
Conform Legii 292/2011 a asistenței sociale există două categorii mari de furnizori de servicii sociale –
publici și privați. Furnizori publici de servicii sociale pot fi de trei tipuri: ”a) structurile specializate din
cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale şi autoritățile executive din unitățile
administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu şi sectoare ale municipiului
București; b) autoritățile administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau
coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru
anumite categorii de beneficiari; c) unitățile sanitare, unitățile de învățământ şi alte instituții publice care
dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.” (Legea 292/2011, art. 37, alin. 2)
Furnizorii privați de servicii sociale pot fi atât asociații și fundații, cât și culte, persoane fizice autorizate
sau operatorii economici cu scop lucrativ (pentru anumite categorii de servicii). Astfel, conform art. 37
alin. (3) al Legii 292/2011, furnizorii privați de servicii sociale pot fi: ”a) organizațiile neguvernamentale,
respectiv asociațiile şi fundațiile; b) cultele recunoscute de lege; c) persoanele fizice autorizate în condițiile
legii; d) filialele şi sucursalele asociațiilor şi fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu
legislația în vigoare; e)operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale
organizate în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum
şi a celor prevăzute la art. 83 [din lege]”.
Acreditarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor acestora se realizează în baza Legii 197/2012
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. Procesul de acreditare se realizează în două
etape:



în prima etapă este efectuată acreditarea furnizorului conform anumitor criterii și înscrierea lui în
Registrul electronic unic al serviciilor sociale,
în a doua etapă se face licențierea serviciului social care presupune evaluarea serviciului în funcție
de standardele minime de calitate, acordarea licenței de funcționare și înscrierea serviciului în
Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

Criteriile de evaluare a furnizorului de servicii sociale și standardele minime de calitate pentru licențierea
serviciului social sunt stabilite prin HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

DATE PRIVIND FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE
Datele din Registrul unic al serviciilor sociale indică un număr de 2629 de furnizori acreditați de servicii
sociale, dintre care peste 40% sunt furnizori privați. Acești furnizori au licențiate un număr de 3695 de
servicii sociale, dintre care 58% sunt ale instituțiilor publice, iar 42% ale entităților private. (Tabel 4)
Tabel 4. Servicii sociale licențiate

1.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane
vârstnice, bolnavi cronici în fază terminal
2.Centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare – pentru
persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice
3.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
4.Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilități
5.Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecție special
6.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil
7.Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate
8.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie
(domestice)
9.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost
10.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului
de persoane
11.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru alte categorii de persoane în
situaţie de dependenţă
12.Centre de zi pentru persoane vârstnice
13.Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi,
persoane aflate în situaţie de dependenţă
15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati
16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de
părinți
17.Centre de zi pentru familie cu copii
18.Centre de zi victimele violenţei în familie şi agresori
19.Centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite
adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice, etc
20.Centre de zi pentru victimele traficului de persoane
21.Centre de zi pentru persoanele fără adăpost
23.Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de
nevoie
24.Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite
adicții, victime ale violenței în familiei, victime ale dezastrelor natural, etc
25.Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
Total

Public
49

Privat
7

0

3

130
328
836
33
32
31

260
96
296
4
19
15

44
1

16
0

2

2

66
53

47
203

38
281

90
285

42
4
36

50
9
5

3
3
65

2
2
88

0

2

50
2127

67
1568

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Servicii Sociale licențiate în baza Legii nr.197/2012, octombrie
2018

POLITICA PUBLICĂ ÎN DOMENIUL CONTRACTELOR REZERVATE
Impactul negativ al crizei economice globale asupra furnizării serviciilor sociale și a altor servicii de interes
general (sociale, sănătate, culturale, educație), indiferent că erau de natură economică sau noneconomică, a determinat statele UE să acorde o atenție sporită acestora și să introducă prevederi speciale
în politica europeană privind achizițiile publice, care să favorizeze dezvoltarea lor (creșterea calității și a
nivelului de furnizare).
Promovarea principiului dezvoltării sustenabile în cadrul politicii privind achizițiile publice a condus la
introducerea de prevederi în directiva europeană privind achizițiile publice care să permită autorităților
publice să achiziționeze bunuri și servicii care să aibă un impact social pozitiv și să nu afecteze mediul .
Astfel, politica europeană în domeniul achizițiilor publice nu doar că introduce noi reguli/proceduri care
contribuie la creșterea transparenței și echității (accesul mai facil al operatorilor economici la achizițiile
publice indiferent de țara de proveniență din UE), ci încearcă să acopere și obiective adiționale de politică
publică cum ar fi protecția mediului, incluziunea socială sau promovarea inovației. Din acest motiv sunt
introduse o serie de prevederi în achizițiile publice, ce vizează aceste domenii (Comisia Europeană, 2018,
p. 14):





cerința ca operatorii economici participanți la achizițiile publice să respecte obligațiile legislației
sociale și a muncii;
posibilitatea rezervării de contracte pentru societățile de ajutor reciproc și întreprinderile sociale;
posibilitatea solicitării de certificate/etichete care să ateste îndeplinirea condiții sociale sau de
mediu;
oportunitatea introducerii de condiții de evaluare a aplicațiilor care să vizeze aspecte sociale
(incluziunea socială, standarde de muncă, egalitatea de gen și comerțul etic) sau de mediu (impact
redus de mediu).

Legea 98/2016 privind achizițiile publice și Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale transpun
prevederile Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, privind achizițiile rezervate, în legislația
românească. Cadrul de politică publică referitor la achizițiile publice include principalele prevederi
europene referitoare la clauza socială: prioritate acordată unităților protejate și a unor operatori
economici al căror scop principal este integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități sau
defavorizate în acordarea de contracte (art. 20) din Directiva 2014/24/UE, eligibilitatea organizațiilor care
sunt furnizori de servicii de interes general (sănătate, social, educație sau cultură) de a participa la
proceduri de achiziții rezervate (art. 77 din Directiva 2014/24/UE), utilizarea criteriilor etice (unul dintre
criteriile de excludere a achizitorilor îl reprezintă încălcarea obligațiilor referitoare la protecția mediului,
protecția socială și a relațiilor de muncă – art. 42, art. 58 din Directiva 2014/24/UE), introducerea în
procedura de evaluare a ofertelor a criteriului raport preț-calitate (art. 67 din Directiva 2014/24/UE),
utilizarea etichetelor în achiziția de produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de
altă natură sau a unor criterii de evaluare a ofertelor care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale
(art. 43 din Directiva 2014/24/UE).

DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND INTRODUCEREA CLAUZEI SOCIALE
Problematica grupurilor vulnerabile reprezintă unul dintre obiectivele Uniunii Europene, pe fondul
situațiilor tensionate ale ultimilor ani (criza traversată de Grecia pe fondul scadenței datoriilor suverane,
ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, îmbătrânirea demografică). În acest context, Uniunea
Europeană adoptă în aprilie 2014 Directiva 24/2014, care reglementează, printre altele achizițiile publice
rezervate și introduce clauze sociale în contractele de achiziții publice care au o valoare mai mare sau
egală cu cele 4 praguri cuprinse în Directivă, în funcție de natura achiziției efectuate și de autoritatea
publică contractantă (Art.4 din Directiva UE 24/2014).
Scopul principal al introducerii clauzelor sociale în contractele de achiziții publice este acela de a
transforma politicile bazate pe furnizarea de beneficii grupurilor vulnerabile în politici bazate pe
schimbarea de statut, respectiv de a înlocui măsurile pasive (prestațiile sociale) cu măsuri active (formare
profesională, acompaniere pe piața forței de muncă, angajare). Cu alte cuvinte, persoana vulnerabilă este
sprijinită să facă trecerea de la statutul de persoană asistată la cel de contributor net al sistemului de
asistență socială. Această schimbare de paradigmă prezintă beneficii pentru fiecare parte a acestui
demers: persoana vulnerabilă este integrată în muncă, primește sprijin pentru calificare și acumulează
experiență într-o întreprindere socială de inserție, iar statul diminuează din presiunea asupra bugetului
de asigurări sociale.
Conceptul care se desprinde din Directivă este cel de dezvoltare sustenabilă, aplicată ca rezultat al
procesului de achiziție publică bazat pe cel mai bun raport calitate/preț (Best Price Quality-Ratio), care
permite introducerea clauzelor sociale și a celor de mediu ca și criterii de evaluare. Noutatea introdusă de
BPQR se regăsește în analiza ciclului de viață al unui bun, produs sau serviciu, prin aceasta fiind alăturate
specificațiilor pur tehnice conferite de criteriul prețului cel mai scăzut acele specificații sociale și/sau de
mediu care departajează ofertele agenților economici sau organizațiilor neguvernamentale participante
la un proces de achiziție publică. Directiva nominalizează explicit domeniul serviciilor sociale și a celor de
sănătate ca și domenii în care se recomandă introducerea clauzelor sociale, alături de domeniile care
furnizează servicii direct individului (Art. 74-75 și Anexa XIV), acest cadru larg permițând autorității
contractante să includă și domenii precum reciclarea, colectarea selectivă a deșeurilor, curățenia în spații
de birouri sau în exterior, alimentația publică sau servicii de tipărire în lista posibilelor arii de aplicare a
BPQR.
CONTRACTELE REZERVATE
DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind
achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE prevede la articolul 20 că ”Statele membre pot
rezerva dreptul de participare la procedurile de achiziții publice unor ateliere protejate și unor operatori
economici al căror scop principal este integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități sau
defavorizate sau pot prevedea ca astfel de contracte să fie executate în contextul programelor de angajare
protejată, dacă cel puțin 30 % dintre angajații atelierelor, operatorilor economici sau programelor în cauză
sunt lucrători cu dizabilități sau defavorizați.” (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L94, p. 106)

Conform acestui articol:




contractele rezervate pot fi pentru operatori economici care au ca scop integrarea socială și
profesională a persoanelor cu dizabilități sau defavorizate, iar aceștia pot fi unități/ateliere
protejate sau alți operatori economici, sau
contractele rezervate pot fi executate în cadrul programelor de angajare protejată.

Condiția pentru acordarea acestor contracte este ca cel puțin 30 % dintre angajații atelierelor, operatorilor
economici sau programelor în cauză să fie lucrători cu dizabilități sau defavorizați.
Implementarea acestui articol are ca scop:



stimularea integrării persoanelor cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile pe piața muncii
creșterea performanței economice a operatorilor economici care angajează astfel de persoane
prin oferirea accesului la o piață de desfacere

Directiva face o distincție între ateliere protejate și programe de angajare protejată, însă aceste definiții
sunt transpuse diferit, în funcție de legislația de la nivel național:



Atelierele protejate sunt instrumente de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități în medii
speciale fără ca acestea să aibă neapărat statutul de angajat.
Angajarea protejată presupun angajarea persoanelor cu dizabilități sau a celor vulnerabile în
unități special destinate acestora, în care primesc salariu și au acces la scheme de protecție
socială.

La acestea se adaugă programele de susținere a angajării care sunt măsuri de suport pentru persoanele
cu dizabilități sau alte grupuri vulnerabile care le permit acestora să se angajeze și să își păstreze locurile
de muncă pe piața liberă a muncii (European Commission, 2011, p. 34).
CONTRACTE REZERVATE PENTRU SERVICII DE SĂNĂTATE, SOCIALE ȘI CULTURALE
Serviciile sociale de interes general cum sunt unele servicii sociale, de sănătate, educaționale, culturale
pot avea un regim specific pentru contractele de achiziții publice, cu un prag mai ridicat (750 000 EUR)
decât cel aplicabil altor servicii. Este o recomandare a UE ca autoritățile publice din statele membre să
rezerve dreptul de participare la achiziția acestor servicii organizațiilor care îndeplinesc anumite criterii
referitoare la obiectul de activitate, distribuția profitului și guvernarea participativă. Însă autoritățile
publice naționale au libertatea de a nu încheia contracte de achiziție publică și de le organiza prin
finanțarea lor sau prin acordarea de licențe sau autorizații operatorilor economici, cu respectarea
principiilor transparenței și nediscriminării: ”Statele membre și autoritățile publice au în continuare
posibilitatea de a furniza ele însele aceste servicii sociale sau de a le organiza într-un mod care nu implică
încheierea de contracte de achiziții publice, de exemplu prin simpla finanțare a acestor servicii sau prin
acordarea de licențe sau autorizații pentru toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile stabilite în
prealabil de autoritatea contractantă, fără limite sau cote, cu condiția ca un astfel de sistem să asigure un
nivel suficient de publicitate și să respecte principiile transparenței și nediscriminării.” (pct. 114, Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, L94, p. 89)

Scopul principal al articolului referitor la achizițiile rezervate pentru serviciile sociale, de sănătate și
culturale îl reprezintă creșterea accesului populației la astfel de servicii de interes general și a calității
acestora. Prevederile referitoare la posibilitatea rezervării dreptului de participare la achiziția acestor
servicii organizațiilor neguvernamentale sau altor actori privați au rolul de a dezvolta piața de servicii
publice de interes general astfel încât să asistăm la o creștere a calității serviciilor oferite populației, la o
diversificare a lor astfel încât să răspundă într-un mod adecvat dorințelor și nevoilor populației și la o
sporire a arie geografice de intervenție a actorilor privați pentru a putea acoperi cât mai multe persoane
aflate în situație de vulnerabilitate.
DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind
achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE prevede la articolul 77 următoarele (Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, L94, p. 138-139):
(1) ”Statele membre pot prevedea faptul că autoritățile contractante pot rezerva dreptul
organizațiilor de a participa la proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice destinate
exclusiv serviciilor de sănătate, sociale și culturale menționate la articolul 74, care sunt cuprinse
în codurile CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1,
80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de la
85000000-9 la 85323000-9, 92500000- 6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
(2) O organizație menționată la alineatul (1) îndeplinește toate condițiile următoare:
(a) obiectivul său este urmărirea unei misiuni în domeniul serviciilor publice, legată de prestarea
serviciilor menționate la alineatul (1);
(b) profiturile sunt reinvestite în vederea realizării obiectivului organizației. În cazul în care
profiturile sunt distribuite sau redistribuite, acest lucru ar trebui să se bazeze pe considerente
legate de participare;
(c) structurile de conducere sau de capital ale organizației care execută contractul se bazează pe
principiul participării angajaților la capital sau necesită participarea activă a angajaților, a
utilizatorilor sau a părților interesate; și
(d) organizației nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către autoritatea
contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii trei ani.
(3) Durata maximă a contractului este de trei ani.
(4) În invitația la procedura concurențială de ofertare se face trimitere la prezentul articol.
(5) În pofida articolului 92, Comisia evaluează efectele prezentului articol și prezintă un raport
Parlamentului European și Consiliului până la 18 aprilie 2019.”

POLITICĂ PUBLICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
În România, transpunerea prevederilor Directivei 2014/24/UE referitoare la contractele rezervate s-a
realizat prin intermediul Legii 98/2016 privind achizițiile publice și al Legii 99/2016 privind achizițiile
sectoriale. Chiar dacă legislația românească a transpus în majoritate prevederile Directivei, există câteva
diferențe de nuanță care fac ca implementarea acestora să fie puțin diferită.
CONTRACTE REZERVATE
Legea 98/2016 privind achizițiile publice include un articol (articolul 56) referitor la contractele rezervate
care prevede următoarele:
(1) ”Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar
unităților protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întreprinderilor sociale
de inserție prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.
(2) În anunțul/invitația de participare autoritatea contractantă precizează explicit prezentul articol ca
temei legal al procedurii de atribuire.”
Dacă în Directiva europeană, aceste contracte rezervate sunt destinate atelierelor protejate sau altor
operatori economici ce au ca scop integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități sau a
celor defavorizate, cu condiția ca cel puțin 30% dintre angajații atelierelor, operatorilor economici sau
programelor în cauză să fie lucrători cu dizabilități sau defavorizați, legislația românească acordă această
posibilitate doar atelierelor protejate sau întreprinderilor sociale de inserție. Acest lucru se întâmplă
deoarece doar aceste două tipuri de entități satisfac cerințele Directivei UE și sunt deja reglementate de
în legislația românească.
CONTRACTE REZERVATE PENTRU SERVICII DE SĂNĂTATE, SOCIALE ȘI C ULTURALE
În ce privește posibilitatea acordată autorităților publice din statele membre de a rezerva dreptul de
participare la achiziția serviciilor sociale, de sănătate și culturale organizațiilor care îndeplinesc anumite
criterii referitoare la obiectul de activitate, distribuția profitului, guvernarea participativă, Legea 98/2016
prevede la articolul 112 că:
”(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a
contractelor de achiziții publice având ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale și culturale
prevăzute la art. 111 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 796220000, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 805110009, 80520000-5, 80590000-6,
cuprinse
între 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 926000003
7, 98133000-4, 98133110-8 să fie rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără
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Detalierea acestor servicii se regăsește în Anexa 1.

scop lucrativ, întreprinderi sociale și unități protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori
publici de servicii sociale.
(2) Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la procedurile de atribuire prevăzute
la alin. (1) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
a) scopul pentru care a fost înființat operatorul economic este îndeplinirea unor obiective în
domeniul serviciilor publice, în legătură cu prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1);
b) profitul obținut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii scopului pentru care
acesta a fost înființat; în cazul în care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazează
pe considerente legate de participarea angajaților la beneficiile activității operatorului economic;
c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care dețin operatorul economic care
execută contractul se bazează pe principiul participării angajaților în cadrul structurilor care dețin
operatorul economic sau necesită participarea activă a angajaților, a utilizatorilor sau a altor entități
interesate;
d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către
autoritatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 ani.
(3) Durata maximă a contractelor de achiziție publică prevăzute la alin. (1) este de 3 ani.
(4) În cuprinsul anunțurilor prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. a) publicate în vederea atribuirii contractelor
de achiziție publică prevăzute la alin. (1) se face trimitere la prezentul articol.”
prin specificarea tipurilor de agenți economici ce pot furniza aceste servicii, la art. 112 din Legea 98/2016
(operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale și unități
protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale), face ca doar
serviciile sociale să poată fi contractate prin această procedură, deoarece conform legislației în vigoare
(Legii 197/2012) doar furnizorii de servicii sociale sunt acreditați. Nu există legislație care să reglementeze
acreditarea furnizorilor de servicii culturale sau de sănătate.
CUNOAȘTEREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA ACHIZIȚII REZERVATE
Politica publică pentru a putea fi implementată eficient de toți actorii interesați este necesar să fie
cunoscută și înțeleasă în mod corect de către aceștia, indiferent că sunt autorități publice sau actorii
privați. Cunoașterea și înțelegerea importanței aplicării prevederilor legislative referitoare la achizițiile
rezervate de servicii și produse de către autoritățile publice este extrem de importantă pentru o
implementare corectă a legislației.
Cunoașterea acestor prevederi și a procedurilor specifice de implementare a lor este importantă și pentru
operatorii economici privați, inclusiv pentru organizații neguvernamentale, deoarece acest lucru poate
facilita participarea la achizițiile publice. În plus, în cadrul diferitelor proiecte cu finanțare publică
implementate de către organizațiile neguvernamentale se pot folosi achiziții rezervate.
Cercetarea derulată în cadrul proiectului a urmărit să analizeze nivelul de cunoaștere și înțelegere al
prevederilor legislative referitoare la achizițiile rezervate, atât în rândul organizațiilor neguvernamentale,
cât și în al autorităților publice. Acest lucru a fost realizat atât prin cercetarea on-line în rândul

organizațiilor neguvernamentale, cât și în cadrul interviurilor în profunzime cu reprezentanți ai
autorităților publice locale, ai coalițiilor/federațiilor organizațiilor neguvernamentale, ai unităților
protejate, ai întreprinderilor sociale de inserție și ai organizațiilor neguvernamentale furnizoare de servicii
sociale.
Analiza datelor cercetării arată o cunoaștere limitată a prevederilor legislative referitoare la prevederile
legale privind acordarea de contracte rezervate , atât la nivelul autorităților publice, cât și al organizațiilor
neguvernamentale. Această cunoaștere limitată se reflectă, în cazul autorităților publice locale, într-o
folosire extrem de redusă a acestor prevederi.
”Foarte puține autorități publice locale cunosc procedura de contracte rezervate deși s-au făcut
informări din partea autorităților centrale sau a întreprinderilor sociale de inserție și a unităților
protejate.” (reprezentant ONG)
”Nu am aplicat [această procedură] pentru că încă nu ne-a fost clar cum să facem caietele de
sarcini astfel încât să nu avem alte probleme cu controalele Curții de Conturi. În plus după [OUG]
60/2017 banii pentru taxa pe dizabilitate a trebuit să îi dăm la buget. Pentru servicii sociale am
făcut achiziție direct pe Anexa 2 că a fost mai simplu.” (reprezentant autoritate publică locală)
Nici în rândul entităților eligibile pentru acordarea de contracte rezervate, nivelul de cunoaștere al
prevederilor legale nu este foarte mare. Dintre cele 58 de organizații neguvernamentale, unități protejate
și întreprinderi sociale care au răspuns la chestionarul on-line (Tabelul 1):






doar 19 au declarat că știu prevederile referitoare la contractele rezervate ce pot fi realizate cu
unități protejate autorizate și întreprinderi sociale de inserție (art.56 din Legea 98/2016), în timp
ce 39 nu le cunosc;
doar 18 cunosc prevederile referitoare la achiziția de servicii de sănătate, sociale sau culturale
rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi
sociale și unități protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii
sociale (art. 112 din Legea 98/2016), iar 40 nu le știu;
doar 11 au participat la achiziții publice rezervate.

Tabelul 1. Cunoașterea prevederilor legale privind achizițiile/contractile rezervate

Q4. Cunoașteți prevederile legale referitoare la .......
DA
1. Contractele rezervate ce pot fi realizate cu unități protejate autorizate și
19
întreprinderi sociale de inserție (art.56 din Legea 98/2016)
2. Achiziția de servicii de sănătate, sociale sau culturale rezervată unor operatori
economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale
18
și unități protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici
de servicii sociale (art. 112 din Legea 98/2016)
Q5. Ați participat la achiziții publice pe contracte rezervate?
11
Sursa: CLNR, cercetare on-line
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UTILIZAREA PROCEDURILOR LEGISLATIVE REFERITOARE LA ACHIZIȚII REZERVATE
Solicitările de informații publice la administrațiile publice ale sectoarelor municipiului București și la
Primăria generală a municipiului București au arătat că acestea au derulat în foarte puține cazuri achiziții
publice conform art. 56 sau art. 112 din Legea 98/2016.
Achiziții publice conform art. 56 din Legea 98/2016 s-au derulat de către DGASPC sector 4 și DGASMB. În
ambele cazuri, achiziția de produse/servicii prin contracte rezervate s-a realizat deoarece instituțiile
publice respective au considerat că pot ajuta la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Astfel,
contractarea de servicii/produse de la unitățile protejate contribuie la menținerea pe piața muncii a
persoanelor cu dizabilități.
”Am aplicat prevederile privind contractele rezervate pentru că, fiind o instituție cu specific social,
am vrut să dăm o mână de ajutor celor care angajează persoane vulnerabile.” (reprezentant
DGASPC)
Achiziții publice conform art. 112 din Legea 98/2016 a declarat că a realizat doar DGASPC sector 4. În
procedura de achiziție publică rezervată având ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale și culturale
(art. 112 din Legea 98/2016) a fost utilizată achiziția directă a acestor servicii conform Anexei II, deoarece
valoarea lor nu depășea pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016 . Ulterior, pe parcursul
cercetării a reieșit că astfel de achiziții de servicii sociale prin atribuire directă conform Anexei II a Legii
98/2016 au fost realizate și de către DGASPC sector 1 și DGASMB.
Conștientizarea extrem de redusă în rândul autorităților a impactului social pe care îl are achiziția de
servicii/produse prin contracte rezervate face ca această procedură să fie folosită extrem de rar de către
instituțiile publice. Cele mai multe dintre autoritățile publice care utilizează contractele rezervate sunt fie
cele care se ocupă de probleme legate de incluziunea socială a persoanelor din grupurile vulnerabile, fie
cele care au dezvoltat unități protejate.
În lipsa facilității fiscale care permitea agenților economici sau instituțiilor publice să achiziționeze
produse/servicii de la unitățile protejate în cuantumul sumei datorate pentru neangajarea persoanelor cu
dizabilități (eliminată prin OUG 60/2017), contractele rezervate ar putea reprezenta o soluție pentru
sprijinirea acestor entități în a continua să integreze pe piața muncii persoane cu dizabilități și a le oferi
acestora și servicii suport. Impactul asupra incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități sau a celor din
grupurile vulnerabile ar fi mult mai mare dacă prevederea din Legea 98/2016 privind contractele rezervate
s-ar aplica pe o scară mult mai largă.
În același timp achizițiile rezervate a serviciilor de sănătate, sociale și culturale reprezintă o oportunitate
pentru a crește calitatea lor și a asigura accesul cât mai multor persoane la ele. Organizațiile
neguvernamentale care furnizează astfel de servicii nu pot intra în competiție cu alți agenți economici al
căror interes economic este prioritar. Costul serviciilor furnizate de către ONG-uri depășește de multe ori
sumele alocate ca finanțare de către sectorul public, fapt ce face ca de multe ori să nu poată concura cu
ceilalți operatori economici la criteriul legat de prețul serviciului. Această oportunitate de a rezerva
participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice având ca obiect exclusiv serviciile
de sănătate, sociale și culturale ONG-urilor, unităților protejate și întreprinderilor sociale de inserție

acreditate ca furnizoare de servicii sociale poate face ca accentul să fie pus nu pe criteriul ce vizează prețul
serviciului, ci pe cel legat de calitatea acestuia.
Problemele de ordin administrativ în utilizarea platformei electronice de achiziții, SICAP, reprezintă o
altă provocare în acordarea contractelor rezervate. În SICAP nu există posibilitatea monitorizării facile a
instituțiilor publice sau a operatorilor economici e care utilizează procedura aferentă contractelor
rezervate, deoarece nu există o secțiune dedicată acestui lucru direct pe platformă, ci este doar o bifă în
caietul de sarcini. Din acest motiv este greu ca unitățile protejate sau întreprinderile sociale de inserție să
poată face această monitorizare rapid. În același timp, nici instituțiile publice sau private care doresc să
utilizeze această procedură nu pot identifica rapid posibilele entități care s-ar califica, deoarece nu există
posibilitatea în platformă ca cei care oferă servicii/produse înscrise să fie înregistrați ca fiind unitate
protejată sau întreprindere socială de inserție.
”Nu am văzut să existe anunțuri pe SICAP care să fie pentru unități protejate sau întreprinderi
sociale de inserție, deci să fie contracte rezervate. Oricum ele sunt greu de monitorizat pentru că
nu există un buton special ca să fie căutare automată, ci se prevede doar în caietul de sarcini și
trebuie să cauți serios. Din septembrie 2017 noi am identificat doar un singur anunț pe achiziții
rezervate, ceea ce arată o utilizare extrem de redusă a acestei prevederi, mai ales după [OUG]
60/2017.” (reprezentant ONG).

Probleme administrative de acordare a contractelor rezervate de servicii sociale. Dintre cele 11
organizații care au declarat că au participat la achiziții publice pe contracte rezervate, 3 sunt furnizori de
servicii sociale, iar 8 sunt unități protejate. Cei 3 furnizori de servicii sociale au participat la achiziția de
servicii de sănătate și asistență socială.
În ce privește procedura aplicată în cazul achiziției /achizițiilor publice pe contracte rezervate 8 dintre
organizațiile chestionate au declarat că a fost achiziția directă, dar că au fost solicitate cereri de ofertă.
Datele de interviu atât cu reprezentanți au autorităților publice locale, cât și cu cei ai organizațiilor
neguvernamentale au arătat că în cazul serviciilor sociale, se realizează achiziție rezervată prin atribuire
directă, în baza Anexei II. Astfel, valoarea achiziției este fixată la un nivel sub pragul prevăzut de lege (sub
750.000 EURO) tocmai pentru a evita achiziția pe SICAP, care este o procedură mult mai dificilă, dar și
pentru că multe dintre serviciile sociale contractate au caracter continuu, beneficiarii acestora nu pot fi
mutați de la un furnizor la altul, iar art. 112 din Legea 98/2016 prevede că durata acestor contracte este
de maxim 3 ani. Această limitare a duratei contractului la 3 ani face ca o parte dintre serviciile sociale
oferite anumitor categorii de beneficiari pe termen lung (servicii de protecție specială a copiilor lipsiți de
grija părintească, servicii de îngrijire a persoanelor cu dizabilități, servicii de îngrijire a persoanelor
vârstnice) să nu fie achiziționate în acest mod, ci prin achiziție directă. Acesta este un aspect deficitar al
legii care ar trebui remediat.
”ONG-urile sunt rezervate în a lua servicii sociale de la stat pentru că există limitarea de 3 ani, ori,
în cele mai multe cazuri, acestea sunt servicii continue. Noi încurajăm achiziția directă conform
Anexei II, dar unele autorități nu cunosc această procedură. Achiziția rezervată este utilă doar
dacă dorești să dezvolți rapid un serviciu social pentru că pentru 3 ani securizezi finanțarea acelui

serviciu. Și cei de la Social Platform consideră că din acest motiv cu cei 3 ani ai contractului nu
este ok să existe achiziții rezervate pentru servicii sociale.” (Reprezentant ONG)
”Am făcut achiziții directe conform Anexei II deoarece noi avem servicii de asistență socială cu
caracter continuu și atunci aceea prevedere cu contract pe maxim 3 ani ne încurca. Nu ne este clar
dacă după cei 3 ani se poate reînnoi contractul sau nu. Aici am avea nevoie de niște clarificări de
la ANAP sau Curtea de Conturi care să fie și scrise undeva să nu avem probleme când vin în
control.” (Reprezentant autoritatea publică locală)
”Limitarea de 3 ani de la articolul 112 nu este ok mai ales atunci când ai beneficiari ce au nevoie
de îngrijiri de lungă durată (ex. copii, persoane cu dizabilități, vârstnici). Pe aceștia nu îi poți muta
de la un furnizor la altul, dat fiind specificul intervenției și problemele care pot apărea. Nu doar
prețul cel mai mic trebuie să conteze în acest caz, ci și calitatea serviciilor. Date fiind aceste
probleme, aplicarea articolului 112 este foarte limitată.” (Reprezentant ONG)
Pentru a evita problemele care ar putea să apară din cauza limitării la 3 ani a contractelor rezervate pentru
serviciile sociale, există autorități care au scos la licitație aceste servicii cu valori peste pragul de 750.000
Euro fără a utiliza prevederile articolului 112. Astfel ele au pus anumite criterii ce vizează impactul social
în caietul de sarcini și au organizat licitație pe SICAP.
”Când apelezi la o astfel de prevedere specială cum este articolul 112 încep tot felul de întrebări,
plus că aveam valori mari ale serviciilor și atunci am decis să facem achiziție de servicii sociale pe
procedura normală. Am pus doar niște condiții de calitate în caietul de sarcini și câteva criterii
legate de impactul social.” (Reprezentant autoritate publică locală)
Organizațiile neguvernamentale care au răspuns la chestionarul on-line consideră că principalul motiv
pentru care autoritățile publice utilizează doar într-o foarte mică măsură prevederile privind achizițiile
publice pe contracte rezervate este reprezentat de lipsa de cunoaștere a prevederilor referitoare la
achizițiile rezervate (16), urmat de prevederile neclare referitoare la achizițiile rezervate din lege (15).
(Tabelul 2)
Tabelul 2. Principalele motive pentru care autoritățile utilizează foarte puțin achizițiile pe contracte rezervate

Q15. Din informațiile dvs. care sunt motivele pentru care administrația publică
locală utilizează doar într-o foarte mică măsură prevederile privind achizițiile publice
pe contracte rezervate? (răspuns multiplu)
1. Lipsa de cunoaștere a prevederilor referitoare la achizițiile rezervate
2. Prevederile neclare referitoare la achizițiile rezervate din Legea achizițiilor
publice
3. Temerile legate de tăierea acestor cheltuieli de către Curtea de Conturi
Sursa: CLNR, cercetare on-line
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Și datele obținute din interviurile în profunzime cu reprezentanță ai ONG-urilor, UPA și ÎSI au indicat că
principala problemă în utilizarea prevederilor privind contractele rezervate de către autorități o reprezintă
cunoașterea limitată a legii. Din acest motiv nu cunosc modul cum se face acest contract, consideră că nu
mai pot face contracte rezervate dacă taxa pe dizabilitate nu mai poate fi folosită pentru cumpărarea de
produse/servicii de la unitățile protejate, pun criterii de atribuire inechitabile (ex. nivelul de cofinanțare

adus de ONG). În cazul achiziției de servicii sociale în cele mai multe cazuri lipsesc analizele de nevoi care
să fundamenteze acest demers. Lipsa analizelor de nevoi fac ca strategiile pe servicii sociale la nivel local
să nu fie realizate corespunzător și să nu poată fi întocmite rapoartele de necesitate. Toate acestea sunt
sancționate de către Curtea de Conturi. În plus, în cazul serviciilor sociale ar trebui definite pachete de
servicii ori acest lucru nu se realizează și se scot la licitație doar servicii individuale care nu reușesc să
acopere nevoia.
”Lipsesc analizele de nevoie care să stea la baza achiziției de servicii sociale și de aia vine Curtea
[de Conturi] și îi sancționează. Asta este o necunoaștere a legii.” (Reprezentant ONG)
”Cei de la achiziții nu înțeleg specificitatea serviciilor de asistență socială. Ei contractează ca la
piață. Serviciu social ar trebui definit ca ansamblul măsurilor x, y, z și apoi definite măsurile. Așa
le pot defalca și decide ce tip de măsuri pot contracta și de ce au nevoie”. (Reprezentant ONG)
Interviurile cu autoritățile publice au arătat că acestea nu folosesc achizițiile pe contracte rezervate din
următoarele motive:








Se consideră că după apariția OUG 60/2017 nu mai pot face achiziții de bunuri și servicii pe
contracte rezervate de la unitățile protejate deoarece taxa de dizabilitate merge la bugetul de
stat. În opinia unora dintre autoritățile locale doar fondurile din taxa pe dizabilitate puteau fi
alocate pentru contracte rezervate. Din acest motiv achizițiile pe contracte rezervate, conform
art. 56 din Legea 98/2016, au fost realizate doar până în august 2017.Lista cu unitățile protejate
acreditate nu este actualizată pentru a se ști care funcționează și care nu. În plus aceasta este
destul de redusă, mai ales că după OUG 60/2017 ele trebuiau să se reautorizeze și nu au făcut-o.
Numărul de întreprinderi sociale de inserție este foarte redus și există riscul ca autoritățile publice
să fie acuzate autoritățile de favorizarea anumitor anumite organizații, la un eventual control din
partea Curții de Conturi.
Practica a arătat că utilizarea criteriului prețului cel mai mic este preferat de autoritățile publice
pentru a evita orice suspiciuni din partea autorităților cu rol de control sau a eventualilor
contestatari. Ori pentru a avea preț mic este mai bine să fie mai mulți ofertanți.
Lipsa unor detalii care să clarifice modalitatea de implementare a acestor achiziții/contracte
rezervate.
”Este o problemă cu criterii, metodologia și punctajul ca să nu apară contestații.” (Reprezentant
autoritatea publică locală)
”Ar fi fost OK ca Ministerul de Finanțe să dea o listă cu unitățile protejate sau întreprinderile sociale
care pot participa la achiziții rezervate.” (Reprezentant autoritatea publică locală)
”Când puteam folosi taxa de dizabilitate pentru achiziția de produse și servicii de la unitățile
protejate, făceam achiziție pe contracte rezervate. Acum însă nu mai avem această posibilitate și
nu mai facem contracte rezervate.” (Reprezentant autoritatea publică locală)

CONCLUZII
Scopul Uniunii Europene de a introduce aceste prevederi în Directiva 24/2014 privind achizițiile publice a
fost stimularea integrării persoanelor cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile pe piața muncii, creșterea
performanței economice a operatorilor economici care angajează astfel de persoane prin oferirea
accesului la o piață de desfacere și creșterea calității serviciilor sociale de interes general. Totuși
implementarea acestora la nivel național este extrem de redusă. Acest lucru este cauzat de contextul
politic și socio-economic, de modificările legislative conexe în domeniu, dar și de lipsa de conștientizare a
autorităților publice atât de către autoritățile publice, cât și de cele private , a acestor prevederi și a
importanței acestor măsuri pentru incluziunea socială a persoanelor dezavantajate.
Transpunerea politicii publice europene (DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE) în
cea românească (Legea 98/2016 privind achizițiile publice) în ce privește contractele rezervate și
procedura de achiziție rezervată pentru servicii de sănătate, sociale și culturale s-a realizat prin
introducerea unor nuanțe ce fac ca implementarea să fie puțin îngreunată. Astfel, conform legislației
românești:




contractele rezervate de produse/servicii pot fi realizate doar cu atelierele protejate sau
întreprinderile sociale de inserție deoarece decât aceste entități, în legislația lor specifică satisfac
condiția din Directiva UE privind existența a cel puțin 30 % dintre angajații atelierelor, operatorilor
economici sau programelor în cauză să fie lucrători cu dizabilități sau defavorizați. Astfel,
îndeplinirea acestei condiții s-a preferat să fie specificată deja în legislația specifică acestor
entități, în loc de a lăsa posibilitatea autorității contractante de a solicita documente care să ateste
realizarea acestei condiții.
rezervarea participării la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice având ca
obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale și culturale se poate realiza pentru operatori
economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale și unități protejate,
acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale. Nu există legislație
conexă privind organizațiile pentru care se poate rezerva dreptul de participare la achiziție pentru
serviciile de sănătate, culturale, de educație care se regăsesc în anexa 2 la Legea 98/2016. Astfel,
prin specificarea în legislația națională pe achiziții a tipurilor de operatori economici ce pot furniza
aceste servicii ( cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale și unități
protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale) face ca
doar serviciile sociale să poată fi contractate rezervat deoarece conform legislației în vigoare (Legii
197/2012) doar furnizorii de servicii sociale sunt acreditați. Furnizorii de servicii de sănătate (cele
medicale) sunt recunoscuți de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin încheierea unor
contracte cadrul de furnizare de servicii medicale. Nu există însă legislației prin care furnizorii de
servicii culturale sau de educație (și aceste servicii se regăsesc în lista cu codurile CPV din legislație)
să fie acreditați, fapt ce face ca aceste servicii să nu fie achiziționate prin procedură rezervată.

Utilizarea procedurilor privind achizițiile/contractele rezervate este extrem de redusă în România chiar
dacă impactul asupra incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități sau a celor din grupurile vulnerabile

ar fi mult mai mare dacă prevederea din Legea 98/2016 privind contractele rezervate s-ar aplica pe o scară
mult mai largă.
Principalele provocări ale implementării prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice pe contracte
rezervate sunt legate de:












Cunoașterea redusă a prevederilor legale referitoare la achizițiile/contractele rezervate atât de
către autoritățile publice, cât și de ONG-urile care sunt furnizoare de servicii sociale de interes
general, cât și de cele care administrează unități protejate sau întreprinderi sociale de inserție.
Această cunoaștere redusă a prevederilor legale face ca ele să fie implementate extrem de puțin.
Conștientizarea extrem de redusă la nivelul administrației publice al impactului social ce l-ar avea
acordarea de contracte rezervate. Autoritățile publice nu înțeleg importanța utilizării acestui tip
de contract pentru integrarea socio-profesională a persoanelor din grupurile vulnerabile fapt ce
face să nu fie deschise spre a îl aplica. Lipsa atât a informărilor dedicate acestui subiect din partea
ANPD sau ANAP, cât și a unei cerințe legale ca bugetul de achiziții să fie dedicat contractelor
rezervate, face ca singurii care aplică aceste prevederi să fie DGASPC-urile, deoarece ele cunosc
mai bine problematica integrării sociale. În același timp, lipsa de cunoaștere a activității unităților
protejate și a întreprinderilor sociale de inserție reprezintă un factor care contribuie substanțial
la neutilizarea prevederilor legislative referitoare la achizițiile/contractele rezervate.
Problemele de ordin administrativ ale platformei SICAP, platformă ce nu conține un câmp special
în care să fie bifat dacă este contract/achiziție rezervată, astfel încât să poată fi monitorizate mai
facil. În același timp, nici furnizorii de produse/servicii nu au un câmp în SICAP unde să bifeze dacă
sunt unitate rezervată/întreprindere socială/întreprindere socială de inserție/ONG acreditat ca
furnizor de servicii sociale etc. Din acest motiv, autoritățile publice pot întâmpina dificultăți în a
identifica posibili furnizori cu care să încheie contracte rezervate.
Prevederi legale restrictive ce limitează durata contractelor acordare prin procedură de achiziții
rezervate la maxim 3 ani în cazul serviciilor sociale continue. Această prevedere este dificil de
implementat în lipsa unor clarificări referitoare la posibilitatea continuării contractului după cei
trei ani.
Înțelegeri eronate ale condițiilor de utilizare a acestei proceduri, în lipsa unor ghiduri de aplicare
disponibile pe site-urile autorităților publice cu atribuții în domeniu (ANAP). După apariția OUG
60/2017, autoritățile publice au apreciat că nu mai pot face achiziții de bucuri și servicii pe
contracte rezervate de la unitățile protejate deoarece aceasta puteau fi realizate doar din taxa de
dizabilitate. Din moment ce taxa de dizabilitate merge la bugetul de stat, nu mai există
posibilitatea acordării de contracte rezervate. Aceasta este o interpretare eronată a prevederilor
legale deoarece contractele rezervate nu sunt legate de taxa de dizabilitate.
Temeri legate de posibile sancțiuni ale organelor de control (ex. Curtea de Conturi). Prețul cel mai
mic este criteriul ce răspunde principiului eficienței economice (economicității și eficienței)
conform Legii 500/2002 a finanțelor publice (art. 21, alin 8), dar care, în cazul
contractelor/achizițiilor rezervate, nu ar trebui să fie cel mai important, în detrimentul criteriilor
referitoare la impactul social sau la calitatea serviciilor. Practica a arătat că utilizarea criteriului
prețului cel mai mic este de preferat pentru a evita orice suspiciuni din partea autorităților cu rol
de control sau a eventualilor contestatari, ceea ce nu avantajează utilizarea de contracte/achiziții



rezervate de către instituțiile publice. Chiar dacă conform art. 111 alin. (4) din Legea 98/2016:
”Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilorcadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi a căror
valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. d), sunt cel mai bun
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d),
ţinând-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale”, acestea sunt
dificil de implementat de către instituțiile publice în lipsa unor ghiduri referitoare la cum se poate
stabili și măsura acest raport calitate-cost.
Numărul mic de unități protejate autorizate și a întreprinderilor sociale de inserție înregistrate în
Registrul Național al Întreprinderilor Sociale. Lista cu unitățile protejate acreditate nu este
actualizată pentru a se ști care funcționează și care nu, după apariția OUG 60/2017. În plus, lista
cu întreprinderi sociale de inserție este foarte redusă. Din acest motiv există riscul ca autoritățile
publice să fie acuzate de favorizarea anumitor organizații, la un eventual control din partea Curții
de Conturi, sau de restrângerea concurenței, de către Consiliul Concurenței.

RECOMANDĂRI
Principalele recomandări rezultate din analiza informațiilor oferite de actorii participanți la cercetare
vizează:












Crearea unei bife în SICAP care să indice dacă achiziția este realizată prin contract rezervat/dacă
dreptul de participare la achiziție este rezervat pentru a facilita o monitorizarea mai facilă a
acestui tip de achiziție;
Crearea unei bife în SICAP pentru ca furnizorii de produse/servicii care sunt unități protejate,
întreprinderi sociale de inserție sau furnizor acreditat de servicii sociale să poată fi identificați
rapid de către instituțiile publice ce doresc să atribuie contracte rezervate;
Modificarea legislației actuale privind achizițiile publice, în sensul de a permite achiziția de servicii
sociale cu caracter continuu, prin încheierea de contracte cadru pe mai mult de 3ani, cu
obligativitatea monitorizării îndeplinirii standardelor anual, de către instituția publică
contractantă;
Introducerea în planul de conturi al autorităților locale a unei linii speciale pentru serviciile sociale,
care să permită o monitorizarea mai bună a finanțărilor oferite pentru aceste măsuri active de
integrare socio-profesională;
Realizarea de sesiuni de informare privind contractele rezervate/achizițiile rezervate de servicii
sociale, de sănătate, culturale, atât cu autoritățile publice, cât și cu ONG-uri, unități protejate,
întreprinderi sociale de inserție care să permită o mai bună cunoaștere a procedurilor ce ar trebui
aplicate, dar și o conștientizare a impactului social al unor astfel de contracte;
Realizare de ghiduri și proceduri ce ar trebui urmate pentru atribuirea de contracte rezervate de
servicii sociale, de sănătate, culturale, de către ANAP pentru a facilita implementarea
prevederilor legale;



Existența obligativității ca un procent din bugetul de achiziții al instituțiilor publice să fie alocat
celor rezervate pentru a facilita incluziunea socială a persoanelor vulnerabile, creșterea calității
serviciilor sociale de interes general și accesul cât mai ridicat la astfel de servicii.
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ANEXA 1. SERVICII PUBLICE CE FAC OBIECTUL ART. 112 DIN LEGE 98/2016
1.

Servicii administrative în domeniul sănătăţii (CPV 75122000-7)

2.

Servicii administrative în învăţământ (CPV 75121000-0)

3.

Servicii administrative în domeniul locuinţelor (CPV 75123000-4)

4.

Servicii de asigurare de personal de ajutor la domiciliu (CPV 79622000-0)

5.

Servicii de asigurare de personal de asistenţă medicală (CPV 79624000-4)

6.

Servicii de asigurare de personal medical (CPV 79625000-1)

7.

Servicii de sănătate şi servicii de asistență socială (CPV 85000000-9)

8.

Servicii de asistenţă socială şi servicii conexe (CPV 85300000-2)

9.

Servicii de asistenţă socială CPV 85300000-5)

10.

Servicii de asistență socială cu cazare (CPV 85311100-2)

11.

Servicii sociale pentru persoane în vârstă (CPV 85311100-3)

12.

Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (CPV 85311100-4)

13.

Servicii sociale pentru copii şi tineri (CPV 85311100-5)

14.

Servicii de asistență socială fără cazare (CPV 85312000-9)

15.

Servicii de sănătate comunitară (CPV 85323000-9)

16.

Servicii de învățământ preșcolar (CPV 80110000-8)

17.

Servicii de învățământ superior (CPV -80300000-7)

18.

Servicii de învăţământ universitar pentru adulţi (CPV 80430000-7)

19.

Servicii de e-învăţare (e-learning) (CPV 80420000-4)

20.

Servicii de formare a angajaţilor (CPV 80511000-9)

21.

Echipamente de pregătire (CPV 80520000-5)

22.

Servicii de asistenţă pedagogică (CPV 80590000-6)

23.

Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee şi alte servicii culturale (CPV 92500000-6)

24.

Servicii sportive (CPV 92600000-7)

25.

Servicii prestate de organizaţii asociative cu caracter social (CPV 98133000-4)

26.

Servicii prestate de asociaţii de tineri (CPV 98133110-8)

