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INTRODUCERE

 „Ghidul de bune prac�ci în economie socială” este realizat în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale 
în România”, implementat la nivel național de către Asociaţia Alterna�ve Sociale, în parteneriat cu Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice Bucureş� şi Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) România.
 Obiec�vul principal al proiectului este acela de a dezvolta capacitatea strategică a sectorului economiei 
sociale pe aceeaşi linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creşterii economice şi incluziunii sociale 
(integrare/reintegrare) a grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii. Obiec�vele specifice ale proiectului:                       
1. Îmbunătăţirea cadrului legisla�v şi ins�tuţional as�el încât să permită dezvoltarea structurilor economiei sociale în 
România. 2. Dezvoltarea structurilor, mecanismelor şi instrumentelor specifice economiei sociale prin înfiinţarea unui 
Laborator de Economie Socială al cărui rol va fi acela de a iden�fica modele pentru categoriile de grupuri ţintă şi 
implementarea acestor modele. 3. Creşterea capacităţii operatorilor din economia socială prin servicii de instruire a 
resurselor umane. 4. Promovarea economiei sociale ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economiei şi 
crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local.

 Ce aduce nou? 

Prezenta lucrare a fost elaborată având în vedere necesitatea de a se asigura un cadru adecvat de dezvoltare con�nuă 
şi sustenabilă a sectorului economiei sociale din România, inclusiv prin expunerea unei abordări metodologice 
integra�ve şi procesuale de iden�ficare, evaluare, transferare, preluare şi implementare a bunelor prac�ci. Lucrarea 
creionează un tablou al economiei sociale în context contemporan, aducând în prim-plan răspunsuri la nevoile de a 
beneficia de experiențele pozi�ve înregistrate în sectorul economiei sociale.

 Ce cuprinde?

 Volumul „Ghid de bune prac�ci în economie socială” este structurat în șase capitole ce acoperă o serie de 
aspecte comune și specifice promovării și dezvoltării economiei sociale prin valorificarea prac�cilor pozi�ve 
înregistrate în acest domeniu.
 În cadrul Capitolului 1 „Teoria și prac�ca economiei sociale” se prezintă succint evoluția istorică a 
precursorilor de prac�că în sectorul economiei sociale, ca argumentare pentru cristalizarea conceptuală a termenului 
de economie socială din secolul XIX. Accentul pe teore�zarea domeniului a condus până în preajma Primului Război 
Mondial la apariția unor nuclee de economie socială în Europa, perioadă de testare, dar și de dezvoltare a unor forme 
de economie socială. Perioada interbelică și perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial nu au condus la o 
creștere a sectorului, aspect evolu�v explicat de crizele, conflictele și prioritățile de reconstrucție postbelică. Primele 
semne de diluare a rolului primordial al statului de la sfârșitul anilor ̀ 70 au condus la apariția unui curent de inovare în 
spațiul socio-economic și s-a ajuns ca în prezent să se înregistreze o mul�tudine de forme de exprimare a economiei 
sociale pe fondul unor poli�ci incluzive din societățile moderne.
 În Capitolul 2 „De la idee la bună prac�că în sectorul economiei sociale” se evidențiază într-o manieră 
progresivă etapele prin care trece o idee de economie socială as�el încât să fie recunoscută ca bună prac�că în acest 
domeniu. As�el, ideea de economie socială reprezintă punctul central în construcția și consolidarea iniția�vei, iar pe 
măsură ce se derulează etapele succesive de punere în aplicare a ideii și de recunoaștere și cer�ficare efec�vă a 
en�tății de economie socială, se ajunge în final să se evalueze coordonatele de bună prac�că ale ac�vității derulate în 
sectorul economiei sociale. În secțiunea finală a acestui capitol se reliefează aspectele definitorii ale unei bune 
prac�ci, abordările evalua�ve, precum și diferitele criterii u�lizate pentru iden�ficarea bunelor prac�ci din acest 
sector.
 Pentru a avea o imagine actuală a rolului u�lizării prac�cilor pozi�ve din sectorul economiei sociale, în 
Capitolul 3 „Bună prac�că a economiei sociale în context contemporan” se prezintă contextul european de susținere 
a structurilor de economie socială prin prisma documentelor strategice și a direcțiilor de inovare socială. De 
asemenea, sunt descrise succint oportunitățile și amenințările de apariție a unei bune prac�ci în acest sector pe 
fondul unei serii de crize ce au afectat societățile moderne în ul�mele trei decenii. În con�nuare, în încercarea de 
depășire a obstacolelor de consolidare a unei bune prac�ci în acest sector se accentuează importanța valorizării 
relațiilor parteneriale și se menționează rolul antreprenoriatului social ca provocare atât pentru sectorul economiei  



sociale cât și pentru ac�vitățile economice în general. 
 În cadrul Capitolului 4 „Transferul bunelor prac�ci ale economiei sociale” se vizează și beneficiile aduse de 
procesul de transpunere a bunelor prac�ci în diferite contexte și iniția�ve pentru a face vizibile ac�vitățile „invizibile” 
ale economiei sociale și în acest mod să contribuie la îmbunătățirea capacității de incluziune socială prin intermediul 
acestei forme de economie. O clarificare obligatorie în cadrul procesului de realizare a transferului de bune prac�ci se 
referă la iden�ficarea cererii de bune prac�ci, răspunzând la întrebarea cine are nevoie sau intenționează să preia din 
experiența acumulată și demonstrată de a avea rezultate remarcabile în sectorul economiei sociale. De asemenea, 
pentru a concre�za mecanismele acestui proces se prezintă o anumită structurare a modalităților prin care se poate 
realiza transferul de bune prac�ci, precum și a rezultatelor vizate ca urmare a acestui transfer. Preluarea unor bune 
prac�ci de către o en�tate de economie socială aduce în prim-planul dezbaterii reliefarea perspec�velor eficienței 
adoptării și adaptării unor elemente sau chiar a întregii prac�ci ce a fost transferată și preluată.
 Relevanța intervențiilor economiei sociale pentru grupurile țintă ale proiectului este expusă în Capitolul 5 
„Bune prac�ci ale economiei sociale și intervenții la nivelul grupurilor vulnerabile”. Economia socială, prin pro-
iecţia specială la nivelul grupurilor vulnerabile, oferă numeroase argumente pentru realizarea de ac�vităţi incluzive 
cu suportul acestei forme de economie. În plan naţional, la nivelul grupurilor vulnerabile se încearcă o abordare 
unitară prin asigurarea unei complementarităţi între documentele programa�ce de la nivel european şi 
reglementările naţionale. De asemenea, în cadrul abordărilor curente şi de viitor de cuan�ficare a intervenţiilor 
finanţate prin programe europene se evidenţiază categoriile specifice de persoane vulnerabile. Prezentarea unor 
bune prac�ci din sectorul economiei sociale, specifice intervenţiilor adresate celor patru grupuri ţintă vizate de către 
proiect - persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, �neri peste 18 ani care părăsesc sistemul ins�tuționalizat 
de protecție a copilului şi persoane beneficiare de venit minim garantat se orientează în primul rând în funcţie de 
coordonatele legisla�ve şi ins�tuţionale par�culare fiecărei categorii, precum şi având în vedere exemplele de 
iniţia�ve de bună prac�că ce au fost prelevate în cadrul ac�vităţilor anterioare ale proiectului.
 În Capitolul 6 „Concluzii” se deschide un nou orizont de valorificare a rezultatelor pozi�ve din acest domeniu, 
realizându-se o sinteză a principalelor aspecte privind a�ngerea unui nivel op�m al unei bune prac�ci din sectorul 
economiei sociale.

 Cui se adresează?

 Lucrarea se adresează unor categorii diverse de persoane implicate în procesul de promovare, dezvoltare și 
consolidare a economiei sociale în România. În primul rând, volumul se adresează prac�cienilor din cadrul sectorului 
pentru a le oferi un instrument de orientare eficientă a ac�vităților viitoare, de iden�ficare a aspectelor valoroase și 
de transferare către alți actori interesați. Specialiș�i în economie socială, mo�vați în a iden�fica mecanismele acestei 
forme de economie au posibilitatea de a selecta aspectele procesului de iden�ficare, evaluare, transferare, preluare și 
implementare a bunelor prac�ci în demersurile viitoare de op�mizare a cadrului legisla�v și financiar de funcționare a 
structurilor economiei sociale în România. Cu siguranță, implicarea reprezentanților și membrilor grupurilor 
vulnerabile în acțiunile economiei sociale poate să fie inspirată de coordonatele corela�ve ale prac�cii și teoriei ce 
sunt prezentate în lucrare. Nu în ul�mul rând, lucrarea se adresează reprezentanților mass-media interesați de 
rezolvarea problemelor sociale, studenților și masteranzilor din universitățile din România, precum și publicului larg 
ca metodă de cunoaștere a unei provocări contemporane de soluționare a disfuncțiilor socio-economice și 
ocupaționale cu care se confruntă persoanele dezavantajate. 
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CAPITOLUL I
TEORIA ŞI PRACTICA ECONOMIEI SOCIALE

 Aspectele corela�ve ale teoriilor și prac�cilor specifice unui domeniu socio-economic cons�tuie 
coordonatele fundamentale ale analizelor ce reliefează evoluţia istorică şi intersectarea teoriei cu prac�ca. În cadrul 
sectorului economiei sociale, relațiile dintre ș�ința și prac�ca socială denotă importanța acordată inovării și 
influențării reciproce a celor două sfere, iar din acest punct de vedere se reliefează importanța iniția�velor, în general, 
și a prac�cilor dezvoltate, în special, de a deschide noi orizonturi de cunoaștere (Nicolăescu, 2012:119). Cu siguranță, 
menționarea cadrelor istorice de promovare și de dezvoltare a prac�cilor și conceptelor specifice acestei forme de 
economie reprezintă o etapă preliminară în procesul de iden�ficare și evaluare a celor mai bune prac�ci în sectorul 
economiei sociale.
 În acest capitol se prezintă succint evoluția istorică a precursorilor de prac�că în sectorul economiei sociale, 
ca argumentare pentru cristalizarea conceptuală a termenului de economie socială din secolul XIX. Accentul de 
teore�zare a domeniului a condus până în preajma Primului Război Mondial la apariția unor nuclee de economie 
socială în Europa, perioadă de testare, dar și dezvoltare a unor forme de economie socială. Perioada interbelică și 
perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial nu au condus la o creștere a sectorului, aspect evolu�v explicat de 
crizele, conflictele și prioritățile de reconstrucție postbelică. Primele semne de diluare a rolului statului de la sfârșitul 
anilor `70 au condus la apariția unui curent de inovare în spațiul socio-economic și s-a ajuns ca în prezent să se 
înregistreze o mul�tudine de forme de exprimare a economiei sociale pe fondul unor poli�ci incluzive din societățile 
moderne.

 1.1. Rădăcini istorice – precursori de prac�ci ale economiei sociale 

 Nevoia de asociere a oamenilor în scop socio-economic datează din cele mai vechi �mpuri, dar cu toate 
acestea principalele forme ale economiei sociale au luat naștere în cursul secolului XIX. Din acest punct de vedere, 
dacă se iau în calcul diferitele mecanisme de asociere umană de-a lungul secolelor, se reliefează o anumită dificultate 
în a iden�fica din punct de vedere istoric apariția primelor forme de economie socială, în diverse structuri de prac�că 
asemănătoare celor din secolul XIX. Prezentarea în con�nuare a unor precursori de prac�ci ce au înglobat anumite 
elemente de economie socială (Moulaert et al, 2005: 2038-40) asigură o clarificare cu privire la faptul că testarea unor 
forme de asociere orientate către scopuri socio-economice a cons�tuit un demers rela�v vechi în istoria umanității.
 În forme incipiente de asociere, structurile colec�ve coexistau încă din perioada faraonilor Egiptului An�c, 
grecii își împărtășeau „fraternitatea religioasă” pentru a se asigura că beneficiază de ritualul funerar, romanii au 
format parteneriate poli�ce. În decursul istoriei, prin decăderea Imperiului Roman, asociațiile monahale au devenit 
refugiul unui asociaționism primi�v pe teritoriul Europei (în mănăs�ri, stăreții, abații, locuri de pelerinaj etc.), 
devenind as�el pla�ormele ac�ve de dezvoltare și cooperare pentru diferite domenii – artă, ș�ințe, comerț.
 Orientate către protejarea intereselor breslei și a persoanelor ce ac�vau în cadrul acestora, primele asociații 
meșteșugăreș� (ghilde) au apărut în țările germanice și anglo-saxone în secolul IX, în �mp ce primele frății au apărut în 
secolul XI (persoane care lucrau în afara spațiului mănăs�rii pentru a se întâlni cu persoanele ce aveau diferite nevoi, 
pentru a le furniza sprijin și diferite �puri de asistență). În cadrul sectorului de ac�vitate în care își desfășurau 
ac�vitatea, ghildele și asociațiile meșteșugăreș� s-au dezvoltat din secolul XIV, iar cele mai calificate dintre acestea au 
preluat un control important asupra piețelor. As�el, structurile asocia�ve au înflorit în Evul Mediu (Defourny et al., 
1999), luând diferite forme: frății, ghilde, organizații de caritate, asociații comerciale, comunități, bresle 
meșteșugăreș� etc. De asemenea, aceste forme se iden�ficau și în alte locuri din lume (China – societăți de ajutor 
mutual, Imperiul Otoman – asociații pentru comercializarea alimentelor, (Defourny et al., 1997), India – caste 
profesionale, Africa precolonială și America La�nă – frății meșteșugăreș� și grupuri lucra�ve). Diversitatea și 
orientarea ac�vităților acestor structuri asocia�ve către obiec�ve economice din această perioadă se par�cularizează 
prin caracterul specific feudal al asocierii în care statul ierarhiza în mod clar oportunitățile de dezvoltare economică și 
administra mai puțin ac�vitățile sociale. În acest sens, în Europa, un grup de voluntari nu putea să existe în afara 
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jurisdicției bisericii, statului sau altor ins�tuții de putere, fără a respecta reguli codificate de admitere și operare. Prin 
exercitarea acestui control strict, se manifestau de fapt mecanismele specifice unor asociații corpora�ve ale statului, 
ca structuri feudale ce se bucurau de anumite privilegii. În acest context de limitare a asocierii socio-economice libere, 
încercările autorităților de a suprima, de a subjuga sau de a interzice anumite forme de asociere socio-economice nu 
au putut totuși să le curme existența și sub alte forme au reușit să con�nue să supraviețuiască.
 În cadrul unui curent inovator de asociere, începând cu secolul al XVIII-lea, se remarcă o creștere a numărului 
societăților de prietenie din Anglia, scopul acestora fiind de a oferi alocații membrilor lor în caz de boală sau deces, în 
baza unor plăți efectuate regulat. Ex�nderea acestor forme asocia�ve în Statele Unite ale Americii, Australia și Noua 
Zeelandă s-a produs în zorii Revoluției Franceze din 1789, iar ulterior acestea s-au confruntat cu puternicul caracter 
naționalist al structurilor statale nou înființate.
 În concluzie, aceste idei de asociere în scopul derulării de ac�vități economice în interesul membrilor 
comunității, prin orientarea acestora către profit distribuit, s-au structurat din punct de vedere istoric în cadrul a 
diferite iniția�ve:
    •  mănăs�ri – comerț cu bunurile produse (brânzeturi, vinificație);
    •  realizare de ac�vități ar�s�ce (teatru, balet, operă, simfonii) – pe baza plății accesului;
    •  pictură/sculptură – patroni și sponsori;
    •  penitenciare – ac�vități de lucru în comunitate;
    •  educație – prin derularea tutelei;
    •  spitale – cheltuieli derivate din ajutorul oferit persoanelor sărace.
 Această scurtă incursiune a tendințelor înnăscute de asociere socio-economică a oamenilor din cele mai 
vechi �mpuri, ca precursori ai unor forme de economie socială ce au apărut efec�v în secolul XIX, este completată de 
iden�ficarea în cadrul evoluției umane a unor dimensiuni specifice principiilor economiei sociale:
   •  atenția acordată grupurilor vulnerabile în cadrul comunităților a înregistrat diferite forme de sprijin și asistență 
ad-hoc către grupuri umane (în caz de calamități, de boală, de război) sau către persoane confruntate cu diferite 
probleme sociale în comunități (deces, imposibilitatea de a munci etc.);
  •  prezența unor forme nestructurate de asociere prin voluntariat, cooperare, reciprocitate și acte de caritate în 
cadrul comunităților; 
   •  forme ins�tuționale incipiente de suport în cadrul comunităților, în special prin preluarea de către structurile 
religioase a rolului de îngrjire și asistență a celor defavorizați sau bolnavi, dar și prin existența unor cutume de 
distribuire a surplusului celor bogați către persoanele nevoiașe;
  •  nevoia de consultare în cadrul comunităților umane pentru respectarea principiilor fundamentale ale jus�ției 
sociale și economice.
 Prima observație pentru prac�cile descrise mai sus se referă la faptul că două principii foarte importante ale 
economiei sociale nu se regăsesc în planul dinamicii temporale de pînă în secolul al XIX-lea, respec�v cele legate de 
egalitate și autonomie. De fapt, rădăcinile istorice ale economiei sociale reflectă absența caracteris�cilor 
contemporane ale proiectelor (Neguț et al., 2011), acestea luând forma unor iniția�ve dezvoltate la nivelul 
comunităților respec�ve, aflate în subordonarea unor structuri statale sau ca forme colec�ve de suport și asistență 
limitată a membrilor aflați în diferite situații de risc sau confruntați cu diferite crize. Față de aceste două elemente 
principiale absente în această perioadă, ar trebui menționat că nu se regăsesc și alte condiții necesare dezvoltării 
economiei sociale, respec�v solidaritatea și par�ciparea socială (Asiminei, 2012:20), cultura antreprenorială (Pascaru 
et al., 2012:142) și cultura par�cipa�vă (Loghin, 2012:6).

 1.2. Geneza conceptuală a economiei sociale 

 U�lizarea termenului de economie socială în anul 1830 prin publicarea lucrării Tratat despre economia 
socială de către care economistul liberal francez Charles Dunoyer reprezintă de fapt începutul unei cronologii de 
clarificare conceptuală a termenului ce s-a ex�ns până în preajma Primului Război Mondial (Tabel 1), cu mențiunea că 
și recent se dezbate intens formula integra�vă de cuprindere a semnificațiilor acestui sector, în special pentru a se 
a�nge un nivel de abordare comun la nivel internațional, european și național. 
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1830     Charles DUNOYER publică lucrarea Nouveau traité d'économie sociale
1851         Auguste OTT publică volumul Traité d'économie sociale
1856         Frederic LE PLAY contribuie la înființarea societății Société Interna�onale des Etudes et Pra�ques 
                  d'Economie Sociale și la lansarea revistei Revue d'Economie Sociale
1867         Frederic LE PLAY prezintă termenul de economie socială (économie sociale) la Expoziția Universală de 
                  la Paris (1 aprilie - 3 noiembrie)
1896         Léon WALRAS publică lucrarea Etudes d'économie sociale
1912         Charles GIDE publică volumul Ins�tu�ons de Progrès Social

Tabel 1. Cronologia genezei conceptuale a termenului de economie socială

Sursa: adaptare  Moulaert et al., 2005:2040

 Având în vedere dinamica prac�cilor înregistrate în perioada de clarificare conceptuală, se consideră că 
economia socială a apărut simultan atât în contextul creării unei ș�ințe sociale, cât și pentru a desemna un grup de 
prac�ci și ins�tuții, existând diferite abordări (Demous�er, 2004):
 a. ca un concept, economia socială a fost lansată în secolul XIX și s-a confruntat cu o serie de adaptări:
    •  fie ca o consolidare a economiei poli�ce - producția unor mijloace de existență dincolo de producția materială, de 
către liberali (cum este Charles Dunoyer, în anul 1830, cel ce a oferit cadrul de lansare a unui alt autor în 1848 – John 
Stuart Mill);
    •  fie ca o cri�că și un subs�tut al economiei poli�ce (de către creș�ni și socialiș�, cum ar fi Auguste O�, în 1851); 
    •  fie ca o formă de a integra economia poli�că (Proudhon);
   •  fie ca un complement la curentele economice în cadrul cărora erau în creștere economiile publice (Walras, 1896; 
Gide, 1912).
 b. ca un ansamblu de prac�ci și ins�tuții, economia socială s-a eliberat progresiv de teoriile elaborate de către 
economiș�, apoi de către structurile patronale, pentru a se defini treptat prin prisma asocierii economice. As�el, 
redescoperirea domeniului economiei sociale în secolul XX este marcată de creșterea autonomiei organizațiilor 
private colec�ve în relație cu integrarea acestora în cadrul intervențiilor publice, ca forme par�culare ale companiilor 
noncapitaliste, în opoziție cu neîncrederea și selec�vitatea impuse de compe�ție și de finanțarea condiționată.
 Secolul XIX se consideră a fi perioada în care conceptul de economie socială a fost inventat (Geslin, 1987), 
fiind de al�el și intervalul de �mp în care au fost lansate primele iniția�ve și structuri specifice sectorului.

 1.3. Apariţia şi dezvoltarea formelor de economie socială 

 Economia socială, în forma sa recunoscută, reliefează inițierea unui proces de cons�tuire a primelor sale 
forme în secolul XIX, în contextul recunoașterii dreptului la libera asociere în câteva țări europene (Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, 2010: 21). De al�el,  cronologia dezvoltării diferitelor iniția�ve în acest domeniu, descrisă 
în con�nuare, punctează elemenele specifice unei forme de economie aflate în expansiune. 

 Nuclee de prac�că – testarea iniţială 

 În secolul XIX la nivel european, în centrul con�nentului se evidențiază un curent sincron de mobilizare a 
principalelor forțe socio-economice pentru afirmarea economei sociale ca formă dis�nctă în cadrul economiei. 
Principalele țări unde se iden�fică o coagulare importantă a iniția�velor sunt Marea Britanie, Franța, Spania, Italia și 
Germania (CIRIEC, 2007: 11-13): 

Marea Britanie: în perioada 1824-1835 - racordarea sindicatelor asociate cu mișcarea socialistă în contextul 
emancipării claselor muncitoare; 1831-1835 – opt congrese coopera�ve au coordonat atât coopera�vele, cât și 
mișcarea sindicatelor; înființarea Grand Na�onal Consolidated Trade Union cu ocazia unuia dintre congrese, 
unificându-se as�el toate sindicatele britanice; 1844 – William King a fondat coopera�va Rochdale ce avea un 
număr de 28 de lucrători; principiile coopera�vei Rochdale au fost adoptate de către toate �purile de 
coopera�ve; 1895 – înființarea Interna�onal Co-opera�ve Alliance (ICA) la Londra;
Franța: 1834 – prima coopera�vă importantă a muncitorilor a fost înființată la Paris – Associa�on Chre�enne des 
Bijou�ers en Doré – de către Jean-Phillippe Buchez, un discipol al lui Saint-Simon;
Spania: în 1840, țesătorii din Barcelona au înființat primul sindicat Asociación de Tejedores, concomitent cu 
societatea mutuală de �p provident, Asociación Mutua de Tejedores, ce a devenit în 1842 Compañia Fabril de 
Tejedores;
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Italia: în 1853 – societatea mutuală de asistență Società operaia di Torino a condus la înființarea primei 
coopera�ve a consumatorilor – Magazzino di Providenza di Torino, pentru apărarea puterii de cumpărare a 
membrilor salariați; 
Germania: în 1862 Friedrich Wilhelm Raiffeisen a înființat prima uniune de credit în Anhausen și în 1877 a fondat 
Federația Germană a Coopera�velor Rurale de �p Raiffeisen.

 Instabilitatea interbelică 

 În perioada interbelică marcată de Marea Criză, de instabilitate și incer�tudine economică și socială nu s-a 
înregistrat un progres remarcabil în ceea ce privește afirmarea economiei sociale, cu excepția generalizării prac�cilor 
și reglementărilor specifice organizațiilor caritabile (asociații și fundații). Cu toate că acestea au jucat un rol central în 
asigurarea serviciilor sociale, acțiunile lor au fost controlate sau limitate de stat, în mod special în �mpul perioadei din 
preajma celui de-al Doilea Război Mondial. De fapt această tendință de înregimentare în poli�cile publice a con�nuat 
în unele țări europene (de exemplu, în Italia, în anii 1970, organizațiile nonprofit erau puține și limitate la ac�vități de 
propagandă) (Borzaga, 2004).

 Reconstrucţia postbelică 

 În perioada 1945-1975, rolurile socio-economice ale sectoarelor privat și public au fost reconsiderate și 
consolidate în perioada lungă de creștere economică din țările occidentale dezvoltate. Apariția și dezvoltarea statului 
bunăstării implicat în compensarea și/sau corectarea slăbiciunii inerente a economiei capitaliste (redistribuirea 
veniturilor, alocarea resurselor și poli�cile an�ciclice) a plasat economia socială într-un un rol foarte limitat de jucat, 
între piață și stat. Cu toate că i s-a adresat un rol marginal și limita�v creat de dominația statului bunăstării din aceea 
zonă, economia socială a menținut o anumită tendință de creștere, dar fără suport norma�v și ins�tuțional.  
 Par�cularitatea economiei comuniste planificate centralizat din țările Europei Centrale și de Est a permis 
numai ac�vitatea economică coordonată de stat, oferind diferite pla�orme de operare a coopera�velor marcate de 
solidaritatea socială impusă de sus în jos. De fapt, aceste forme de economie socială erau lipsite de apartenența și 
organizarea lor tradițională pe bază de voluntariat și democrație. 

 Afirmarea şi consolidarea economiei sociale (1980 – prezent)

 În statele ves�ce, criza de la sfârșitul anilor 1970, cu ample schimbări în mecanismele financiare și de 
alimentare cu materii prime a economiilor naționale a demonstrat incapacitatea statului asistențial și a sistemului 
economic mixt de a reduce șomajul pe termen lung, excluziunea socială și dependența de asistență socială în mediul 
rural (MMFPS, 2010:19). As�el, necesitatea iden�ficării de soluții alterna�ve a condus la renașterea interesului 
pentru structurile �pice ale economiei sociale, constatându-se că această formă de economie era mai bine adaptată 
pentru crearea și menținerea ocupării forței de muncă și pentru corectarea dezechilibrelor economice și sociale. 
 În statele foste comuniste, se evidențiază un decalaj față de tendința statelor ves�ce de a crea alterna�ve 
viabile de sprijinire a grupurilor vulnerabile, în sensul reluării unui proces de recunoaștere a sectorului abia după 
căderea regimurilor totalitare (cu mențiunea că singura forma de integrare a grupurilor vulnerabile era reprezentată 
de coopera�ve, fiind prac�c o formă care nu respecta toate principiile economiei sociale). Decalajul de recunoaștere a 
sectorului a mai fost marcat de tranziția socio-economică de recons�tuire a �parelor democra�ce printr-o puternică 
poli�că neoliberală, caracterizată de res�tuirea proprietăților, accentuarea priva�zării, o a�tudine os�lă în implicarea 
statului în administrarea fostelor coopera�ve și disoluția regulilor de operare a acestora. Suplimentar, funcțiile sociale 
ale statului paternalist comunist privind întreprinderile publice ce înglobau și sectorul nonprofit (de exemplu, 
cluburile spor�ve și alte ac�vități recreaționale sau culturale), au căzut într-un con de umbră și s-au deteriorat 
con�nuu (Spaer, 2006: 5-6).

 1.4. Complexitatea actuală a economiei sociale 

 Economia socială, prin prisma celor prezentate, ca repere istorice și conceptuale, se prezintă ca un domeniu 
ce se află la intersecția recunoașterii depline a drepturilor omului în ul�mele șapte decenii, perioadă ce a fost marcată 
de adoptarea a diferite convenții de protejare a valorilor comune privind demnitatea și respectarea ființei umane 

1
(Stănescu, 2013:64). As�el, în Preambulul Declarației Universale a Drepturilor Omului , se afirmă fără echivoc 
promovarea unor condiții de viață mai bune: 

1 Adoptată şi proclamată de Adunarea generală a ONU prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948; România a semnat Declaraţia la 14 decembrie 1955 când prin R 955 
(X) a Adunării generale a ONU, a fost admisă în rândurile statelor membre
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 În cadrul Declarației Universale a Drepturilor Omului este important pentru specialiș�i în incluziune socială și 
economie socială să acorde atenție categoriei de drepturi pozi�ve sau drepturi economice, sociale și culturale 
descrise în art. 22-27 (Wronka, 2008). De fapt, instrumentele globale privind drepturile omului reflectă viziunea de 
susținere a categoriilor principale de par�cipanți la ac�vitățile specifice sectorului economiei sociale, cu o focalizare 
asupra drepturilor persoanelor din grupul țintă stabilit de proiect (Tabel 2).

Tabel 2.  Instrumente internaționale fundamentale privind drepturile omului – Organizația Națiunilor Unite

 Declarația Mileniului, adoptată în septembrie 2000 la Summit-ul Mileniului, de 191 țări, printre care și   
România, cons�tuie un document de referință ce este poziționat în legătură directă cu susținerea instrumentelor 
globale privind drepturile omului, Obiec�vele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), reprezentând unica agendă 
globală în domeniul dezvoltării asupra căreia există un acord la cel mai înalt nivel între majoritatea statelor lumii. De 
al�el, ODM, cu ținte precise de a�ns până în anul 2015, reprezintă repere pentru orice intervenție ce se dezvoltă în 
cadrul sectorului economiei sociale (Tabel 3).  

Tabel 3. Obiec�vele de Dezvoltare ale Mileniului

Sursa: , accesat la data de 12 august 2013www.un.org/millenniumgoals

 Din punct de vedere al cadrului norma�v internațional de protecție a persoanelor vulnerabile se constată că 
impulsul acordat de ins�tuțiile Organizației Națiunilor Unite (ONU) în reglementarea relațiilor de conviețuire în cadrul 
societăților moderne a furnizat o pla�ormă suport pentru clarificarea intervențiilor de la nivelul sectorului complex al 
economiei sociale. Pe de altă parte, se consideră că programele și ac�vitățile derulate își aduc contribuția atât la 
a�ngerea dezideratelor economice cât și a celor sociale asumate de această formă de economie (Stănescu, 2013:60).
 Asigurarea unei conformități conceptuale de clarificare a sectorului economiei sociale este reliefată de 
diverse puncte de vedere exprimate. În sens exhaus�v, structura de economie socială este definită ca fiind 
organizația deținută și controlată în mod democra�c de un grup de persoane, reunite în mod voluntar, care au ca scop 
sa�sfacerea unor nevoi de natură economică și socială și care generează impact social semnifica�v pentru grupurile 
sociale vulnerabile (prin crearea de locuri de muncă, sprijinirea dezvoltării locale etc.). În sens restrâns, organizația de 
economie socială are o profundă misiune socială, desfășoară ac�vități economice și u�lizează resursele obținute, 
indiferent de sursă, pentru a finanța forme de suport social pentru grupurile sociale vulnerabile (Arpinte et al,  2010: 
19). În mod complementar pentru recunoașterea economiei sociale, unii autori fac referire la toate organizațiile 
situate între sectorul public și sectorul privat din perspec�va organizarii, funcționării și principiilor declarate (Pîrvu et 

“Considerând că în Cartă popoarele Națiunilor Unite au proclamat din nou credința lor în drepturile 
fundamentale ale omului, în demnitatea și în valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaților și 
femeilor și că s-au hotărât să favorizeze progresul social și să instaureze condiții mai bune de viață în cadrul unei 
libertăți mai mari”.

Carta Națiunilor Unite (1945)
Declarația universală a drepturilor omului (1948)
Pactul internațional privind drepturile civile și poli�ce (1966) 
Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale (1966) 
Convenția privind statutul refugiaților (1954)
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1969) 
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (1981)
Convenția privind drepturile copilului (1990)
Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2006)

1.   Reducerea sărăciei severe
2.   Realizarea accesului universal la educația primară
3.   Promovarea egalității între sexe și afirmarea femeilor
4.   Reducerea mortalității infan�le
5.   Îmbunătățirea sănătății materne
6.   Combaterea HIV/SIDA, malariei și a altor boli
7.  Asigurarea sustenabilității mediului
8.  Crearea de parteneriate globale pentru dezvoltare
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al., 2009:53), iar alți autori  iden�fică �purile de en�tăți ce ar putea fi cuprinse în cadrul sectorului economiei sociale 
(Arpinte et al., 2010b), Cace și Cojocaru: anumite �puri de ONG-uri, dar numai asociațiile și fundațiile care oferă 
servicii sociale; companiile cu statut special, precum atelierele protejate, care oferă locuri de muncă persoanelor cu 
dizabilități; coopera�vele de ajutor reciproc pentru angajați și pentru pensionari, care sunt organizații mutuale; 
coopera�vele de orice fel (de consum, meșteșugăreș�, agricole, de transport, etc.); asociațiile de pensionari care 
oferă și servicii sociale.
 În prezent, economia socială încă se află pe calea recunoașterii importanței sale în cadrul economiilor statelor 
lumii, reliefându-se în con�nuare că există paliere dis�ncte în care se regăsesc puncte de sprijin în consolidarea 
acestui domeniu. As�el, se poate proceda la analizarea recunoașterii sectorului din perspec�va a patru componente 
(Nicolăescu et al., 2011: 13-24): componenta conceptuală (elaborarea de definiții și �pologii); componenta 
norma�vă (adoptarea de noi iniția�ve legisla�ve la nivel european și la nivel național); componenta ins�tuțională 
(apariția și proliferarea structurilor reprezenta�ve ce promovează, elaborează și monitorizează poli�cile specifice 
sectorului); componenta academică (cons�tuirea resurselor ș�ințifice agregate, bazate pe evidențe). 
 Mul�tudinea de interpretări, de forme ale economiei sociale și de mecanisme suport pentru acest sector oferă 
un cadru de analiză ex�ns ce poate oferi clarificări în privința potențialului prac�c de operare a en�tăților de economie 
socială. În acest context, se consideră ca abordare comprehensivă a economiei sociale formularea adoptată de către 
propriile sale organizații care este inclusă în Carta principiilor economiei sociale și care este promovată de Social 
Economy Europe, ins�tuția reprezenta�vă la nivelul Uniunii Europene pentru organizațiile economiei sociale (Tabel 4 ).

Tabel  4.  Principiile economiei sociale Carta principiilor economiei sociale:

Sursa: , accesat la 17 august 2013www.socialeconomy.eu.org

 La nivel european, prin raportare la principiile economiei sociale, se consolidează opțiunea pentru această 
formă de economie coezivă care este susținută de o rețea de solidaritate la nivel familial, comunitar și regional (Zamfir 
et al., 2010:3). În acest sens, prin dis�ngerea a trei niveluri de analiză - juridic, poli�c și ideologic ce vizează legătura 
dintre diferitele sisteme de protecție socială și poli�cile de integrare ac�vă prin economia socială (Hudson et al., 
1999), se consideră că există cinci modele sociale de bază, având fiecare par�cularitățile sale pentru domeniul 
economiei sociale (Cace et al., 2010a: 90-99)(Tabel 5).

Tabel  5. Modelele europene ale economiei sociale

•   Primatul obiec�vului individual și social asupra capitalului
•   Afiliere voluntară și deschisă
•   Control democra�c prin statutul de membru (nu se aplică fundațiilor întrucât acestea nu au membri)
•   Combinațiile de interese ale membrilor/u�lizatorilor și/sau interesul general
•   Apărarea și aplicarea principiului solidarității și responsabilității
•   Administrare autonomă și independentă față de autoritățile publice
•   Cea mai mare parte a surplusului este folosită pentru asigurarea obiec�velor de dezvoltare durabilă, a 
     serviciilor de interes pentru membri sau pentru interesul general 

Se fundamentează pe noțiunea de organizații care nu urmăresc obținerea de 
profit. Acest model face diferența între economia socială și sectorul par�cular, 
întrucât primul se bazează pe sprijinul voluntar, iar majoritatea beneficiilor sunt 
direcționate către regiunile vulnerabile sau către grupurile de persoane 
vulnerabile, iar uneori este implicată comunitatea atât prin resurse financiare, 
cât și prin resurse umane.

Se axează pe sa�sfacerea nevoilor colec�ve în sectorul serviciilor sociale și 
promovează solidaritatea socială și egalitatea de gen. Coopera�vele, în calitate 
de actori centrali ai economiei sociale funcționează ca reprezentanți colec�vi ai 
populației, fac presiune socială în cadrul proceselor decizionale și creează rețele 
de servicii cu organismele publice pentru îndeplinirea acestor obiec�ve.

Se centrează pe sprijinul social prin intermediul sistemelor publice. În Germania, 
Austria, Franța și Belgia, coopera�vele funcționează ca fondatori de servicii, 
recunoscând necesitățile și nevoile sociale, creând cadrul potrivit pentru 
sa�sfacerea acestor necesități și nevoi, sub controlul relevant al statului. 

Modelul anglo-saxon 
(sistem liberal)

Modelul scandinav (sistemul 
nordic/social-democrat)

Modelul european con�nental 
(model conserva�v-
con�nental/regim colec�v)
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Se bazează pe ac�vitățile efectuate de asociații și coopera�ve care acționează în 
interesul membrilor lor, au ca principal scop reducerea șomajului, dar modelul nu 
este încă suficient dezvoltat.

Se iden�fică anumite dificultăți poli�ce și juridice cu care se confruntă 
coopera�vele tradiționale; se reliefează un potențial real de dezvoltare la nivelul 
noii generații de organizații nonprofit.

Modelul sud-european

Modelul țărilor central și 
est-europene

Sursa: Adaptare din Cace et al., 2010a: 90-99

 Conform Raportului de cercetare privind economia socială în România din perspec�vă europeană comparată  
realizat în cadrul proiectului „Economia socială – Model inovator pentru promovarea incluziunii ac�ve a persoanelor 
defavorizate”, economia socială poate funcționa sub următorarele forme de organizare (MMFPS, 2010:16-17):
    •  Organizații voluntare (deseori atașate unui cult religios care furnizează servicii comunitare);
    •  Grupurile de întrajutorare ale cetățenilor (fac referire la noi modalități de muncă și de incluziune socială în funcție 
de disponibilitatea resurselor locale);
    •  Structuri publice sociale (incubatoare);
  • Organzații coopera�ste (întreprinderi ale comunității care promovează în comunitate interese specifice unor 
grupuri);
    •  Noi forme de organizații nonprofit (implicate în furnizarea serviciilor publice și desfășoară ac�vități comerciale de 
susținere financiară a serviciilor oferite);
   •  Fundații de caritate, asociații și fundații (care dețin en�tăți comerciale, care au scopul de a contribui la mărirea 
veniturilor pentru beneficii publice).
 Conform unor autori români, economia socială include toate organizațiile situate între sectorul public și 
sectorul privat din perspec�va organizării, funcționării și principiilor declarate (Pîrvu et al., 2009: 53). În România, în 
anul 2008 se înregistrau 27.319 organizaţii ac�ve de economie socială ce se referă la o diversitate de forme asocia�ve 
de �p non-profit, precum asociaţii, fundaţii, uniuni, coopera�ve (Lambru et al., 2011: 104). În conformitate cu date 
recente provenind din bilanţurile contabile aferente ac�vităţii derulate în anul 2010, se indică un număr de 29.226 de 
en�tăţi de economie socială (organizaţiile neguvernamentale 26.332 – incluzând şi asociaţiile agricole şi obş�le/ 
composesoratele, coopera�ve 2.017 şi case de ajutor reciproc 887), ce înregistrau un număr de 116.379 de angajaţi 
(Petrescu et al., 2013: 60-61). La nivelul societăţii civile, în România se evidențiază renaşterea sectorului 
neguvernamental sau „al treilea sector”, cu menționarea faptului că o istorie a asocierii se observă în cultura noastră 
(Chipea et al., 2010: 93). Un tablou complet al en�tăţilor de economie socială din România se regăseşte în cadrul 
Atlasului Economiei Sociale România 2012 (Constan�nescu, 2012).
 La nivel național, economia socială este acceptată ca fiind „�pul de economie care îmbină în mod eficient 
responsabilitatea individuală cu cea colec�vă în vederea producerii de bunuri și/sau furnizării de servicii, care 
urmărește dezvoltarea economică și socială a unei comunități și al cărei scop principal este beneficiul social. Economia 
socială are la bază o iniția�vă privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, 
presupune un risc economic și o distribuție limitată a profitului” (Stănescu et al., 2012:13).
 Reapariția sectorului economiei sociale ca agent important pentru ocupare, creștere economică, solidaritate 
socială, asociaționism și servicii sociale a suscitat numeroase dezbateri (Nicolăescu et al., 2012a: 520). Cu toate 
acestea, organizațiile economiei sociale, în majoritatea țărilor, întâmpină încă multe obstacole și as�el este necesară 
sprijinirea în următoarele domenii (Ziomas et al., 2012:68):
    •  cadrul legal și ins�tuțional favorabil;
    •  instrumente financiare și ins�tuții alterna�ve;
    •  asigurarea calității produselor și serviciilor;
    •  îmbunătățirea ap�tudinilor și calificărilor;
    •  suport administra�v și exper�ză de specialitate;
    •  dezvoltarea rețelelor și parteneriatelor;
    •  elaborarea și implementarea schemelor guvernamentale de sprijinire.
 În decursul ul�melor trei decenii, conceptul de întreprindere socială a cunoscut o dinamică accentuată în mai 
multe regiuni ale lumii. Cuprinzător definită de abordările sale neguvernamentale, dar bazată pe piață pentru a 
rezolva problemele sociale, întreprinderea socială desemnează deseori „o afacere” – o sursă de venit pentru multe 
�puri de ac�vități și organizații orientate social. În cele mai multe cazuri, aceste venituri contribuie la sustenabilitatea 
organizațiilor implicate în ac�vități de caritate. Oricum, în limita acestor parametri, în diferite regiuni ale lumii se 
încearcă să se iden�fice diferitele concepte și contexte în ceea ce privește mișcarea întreprinderilor sociale în zonele 
lor (Kerlin,2006). 
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 Termenul de întreprindere socială desemnează organizațiile non-profit care s-au îndepărtat de modelul prin 
care veniturile se obțin din forme tradiționale, îndreptându-se spre abordări mai aproape de domeniul afacerilor 
pentru a obține venituri. Dacă în Europa, cu excepția Marii Britanii întreprinderea socială se referă la o asociere socială 
formată cu scopul de a asigura servicii de ocupare sau de îngrijire specifice prin modalități par�cipa�ve, în Statele 
Unite se include orice �p de ac�vitate nonprofit ce implică generarea de venit (Pîrvu et al., 2009: 53). Poate că una 
dintre cele mai potrivite definiții este cea propusă de European Research Network (EMES ), care a www.emes.net
sugerat un set de criterii comune economice și sociale pentru iden�ficarea organizațiilor ce pot fi denumite 
"întreprinderi sociale”(DIESIS 2008: 9) (Tabel 6).

Tabel  6. Criterii economice și sociale u�lizate în definirea întreprinderilor sociale 

Sursa: DIESIS 2008: 9

 Față de criteriile expuse mai sus se alătură o propunere recentă de remodelare a abordării EMES prin 
intermediul a trei seturi de criterii (Defourny et al., 2012: 8-9): dimensiuni economice și antreprenoriale (ac�vitate 
con�nuă de producere a bunurilor și/sau vânzare a serviciilor; nivel semnifica�v de risc; o anumită contribuție prin 
muncă plă�tă), dimensiuni sociale (scop explicit pentru beneficiul comunității; iniția�vă lansată de către un grup de 
cetățeni sau organizații ale societății civile; distribuție limitată a profitului) și par�ciparea la guvernanță a 
întreprinderilor (un anumit grad de autonomie; puterea de luare a deciziei nu se bazează pe deținerea capitalului; 
natură par�cipa�vă ce implică variatele părți afectate de ac�vitate).
 Complementar, s-a propus integrarea componentelor economiei sociale pe baze moderne, adaptate 
structurii întreprinderii sociale:  Setul de întreprinderi par�culare organizate pe baze oficiale, cu autonomie de decizie 
și libertate de apartenență, create pentru a sa�sface cerințele membrilor lor pe piață prin producerea de bunuri și 
furnizarea de servicii, asigurare și suport financiar, în care luarea deciziilor și orice distribuire a profitului sau 
surplusului între membri nu este legată în mod direct de capital sau de sumele cu care a contribuit fiecare membru, 
fiecare dintre aceș�a având un vot. Economia socială mai include și organizațiile par�culare înființate pe baze oficiale, 
cu autonomie de decizie și libertate de apartenență care produc servicii non-piață pentru gospodării și ale căror 
surplusuri, dacă acestea există, nu pot fi însușite de agenții economici care le creează, controlează sau finanțează 
CIRIEC (2007: 20-21). 
 În ul�mii ani, termenul „întreprindere socială” a devenit familiar mediului academic și poli�c și este în 
creștere pentru publicul general ca un model de afacere inovator care combină atât obiec�ve sociale, cât și economice 
și care contribuie la integrarea pe piața muncii, la creșterea incluziunii sociale și la dezvoltarea economică. Interesul 
asupra întreprinderilor sociale reliefează recent o tendință de recunoaștere în creștere de către guvernele naționale și 
locale și de către organizațiile internaționale cu rol în economia socială, sectorul nonprofit, economia de coeziune din 
al treilea sector (Borzaga et al., 2001). Pe măsură ce acest model evoluează, natura par�cipării guvernului va reflecta 
cel mai probabil rolul istoric jucat de stat în diferite contexte naționale, în special atunci când se face referire la 
importanța rolului determinant în generarea de diverse forme organizaționale ale întreprinderilor sociale situate sub 
diferite regimuri poli�ce (Crouch, 2001). 
 În contextul economiei sociale se consideră că întreprinderile sociale promovează un comportament mai 
inovator în crearea de noi forme de organizare și de noi servicii, sunt antreprenoriale – au o mai mare înclinare spre 
caracteris�cile de asumare a riscului, se bazează pe un amestec mai variat de resurse, realizând mai mult un venit 
generat prin ac�vități comerciale decât prin finanțarea primită de la autoritățile publice. 
 Înainte de secolul XIX se evidențiază prezența unor precursori de prac�ci ale economiei sociale, urmată de o 
perioadă de aproape 150 de ani de formare a teoriilor economiei sociale și de dezvoltare în diverse direcții a en�tăților 

Criterii sociale

•     Un scop explicit în beneficiul comunității
•     Iniția�vă lansată de un grup de cetățeni
•     Servirea comunității sau a unui grup specific de persoane
•     Promovarea unui simț al responsabilității la nivel local
•  Rezultatul unei dinamici colec�ve care implică oameni care aparțin unei 
comunități sau unui grup care împărtășește o anumită necesitate sau un anumit 
scop
•     Puterea de luare a deciziilor nu se bazează pe proprietatea de capital 
•     Natură par�cipatorie care implică diferitele părți afectate de ac�vitate 
•     Distribuire limitată a profitului

Criterii economice

•     Ac�vitate con�nuă de 
producere de bunuri și/sau 
vânzări de servicii 
•     Un grad ridicat de 
autonomie 
•     Un nivel semnifica�v de risc 
economic 
•     Un volum minim de muncă 
plă�tă (nivel ridicat de bazare pe 
voluntari)
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de economie socială. Perioada actuală, începând cu anii 1980 până în prezent, denotă existența unui avânt și a unei 
efervescențe susținute de numeroase programe internaționale, europene și naționale ce ne oferă perspec�vele atât a 
unui cadru teore�c consolidat cât și a unui cadru de ac�vități experimentate ce necesită un efort de analiză în 
iden�ficarea, transferul și preluarea celor mai bune prac�ci în domeniu. La nivel național, se consideră că acest 
concept nu este foarte bine cunoscut astăzi cu toate că en�tăți de economie socială există în România din secolul al 
XIX-lea (Petrescu, 2013:11), fiind necesar să se realizeze inves�ții sociale constante pentru a valorifica această formă 
inovatoare de economie. 

Ghid de bune practici în economie socială  | 19





 În această secțiune a ghidului am avut în vedere să parcurgem etapele prin care trece o idee de economie 
socială as�el încât să fie recunoscută ca bună prac�că în acest domeniu. 
 În acest sens, cu toate că pare foarte simplu în aparență, ideea de economie socială reprezintă punctul central 
în construcția și consolidarea iniția�vei, iar pe măsură ce se derulează etapele succesive de punere în aplicare a ideii și 
de recunoaștere și cer�ficare efec�vă a en�tății de economie socială, se ajunge în final la evaluarea coordonatelor de 
bună prac�că a ac�vității derulate în sectorul economiei sociale. Demersurile concentrice de fundamentare a unei 
bune prac�ci în sectorul economiei sociale sunt ilustrate în Figura 1.

Figura 1. Transformarea unei idei în bună prac�că în sectorul economiei sociale

 Fiecare etapă parcursă este conectată la acțiunile întreprinse pentru operaționalizarea progresivă a unei idei 
de economie socială, este par�cularizată de diferiți factori de dezvoltare stadială și marchează în cele din urmă 
a�ngerea unor parametri ai succesului dorit încă din prima fază de apariție a ideii. As�el, stabilirea încă de la început a 
unui plan succesiv pentru administrarea ac�vităților de economie socială presupune proiectarea unui ansamblu de 
ac�vități, de sarcini și de resurse necesare derulării și finalizării lui. În acest sens, pornind de la o idee de economie 
socială și având ca obiec�v să devină o bună prac�că în domeniu este important să se descrie în planul de acțiuni 
câteva elemente:
    •  descrierea principalelor faze necesare derulării ac�vităţilor;
    •  fixarea sarcinilor;
    •  programarea ac�vităţilor şi a duratei lor, dependenţele, resursele şi planificarea �mpului necesar;
    •  menţionarea responsabilităţilor şi a posibilelor constrângeri;
Pentru a crea acest plan, este obligatoriu a fi să se respecte următoarele:
    •  menţionarea clară a scopului ac�vităţii de economie socială;
    •  iden�ficarea cheilor de verificare pentru diferite faze, ac�vităţi şi sarcini;
    •  cuan�ficarea efortului necesar îndeplinirii fiecărei sarcini;
    •  alocarea resurselor, corelându-le cu fiecare sarcină în parte;
    •  menţionarea dependenţelor planificate, a responsabilităţilor şi a constrângerilor. 

CAPITOLUL II
DE LA IDEE LA BUNĂ PRACTICĂ ÎN SECTORUL 

ECONOMIEI SOCIALE

1. Ideea de economie socială

2. Punerea în aplicare a 
ideii de economie socială

3. Recunoașterea en�tății 
de economie socială

4. Bună prac�că a 
economiei socială
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 2.1. Ideea de economie socială 

 Apariția unei idei de economie socială înglobează un nivel ridicat de conș�en�zare a valorii comune a celor 
două noțiuni ce sunt în aparență contradictorii, respec�v (Neamtan, 2002): a. „economie” ce se referă la producția 
concretă de bunuri și servicii printr-o afacere sau o întreprindere ce contribuie la o creștere netă a bunăstării colec�ve; 
b. „socială” ce are care referință profitabilitatea socială, ca expresie uneori opusă profitului pur economic. As�el, încă 
din etapa de formulare a ideii de economie socială este necesar să se creeze un cadru adecvat de implicare a 
grupurilor vulnerabile în ac�vități economice în care pofitabilitatea socială să fie evaluată în termeni de contribuție la 
dezvoltarea democra�că, de încurajare a unei cetățenii ac�ve și consolidate, precum și de promovare a proiectelor ce 
vizează iniția�ve individuale sau colec�ve. De asemenea, prin raportarea la aceste grupuri vulnerabile, 
profitabilitatea socială să contribuie în mod direct și indirect la îmbunătățirea calității vieții, la bunăstarea populației, 
în special prin creșterea serviciilor disponibile, precum și la crearea locurilor de muncă, atât în sectorul public, cât și în 
sectorul privat. 
 Implicarea în lansarea unei iniția�ve de economie socială denotă existența unei mo�vații de asociere 
colec�vă pentru a�ngerea unui scop socio-economic. De al�el, este recunoscut faptul că dezvoltarea economică nu 
depinde numai de combinarea op�mă a resurselor existente sau a factorilor de producție, ci și de iden�ficarea și 
mobilizarea capacităților și bunurilor puțin u�lizate, precum și de căutarea complementarităților de la nivel local 
(Hirschman, 1958). În acest sens, par�ciparea este condiționată de existența unui nivel cri�c de solidaritate în cadrul 
comunității vizate de implementare, dar se constată că poate fi dependentă de ideea de „al nostru”, să se creadă că 
ceva le aparține celor ce par�cipă la iniția�vă, că văd un beneficiu în preocuparea față de localitate și elementele care 
o compun (Arpinte et al., 2010a: 201). Cu alte cuvinte, iniția�vele economiei sociale se raportează la specificitatea 
comunităților locale unde au loc, furnizând soluții prin ac�varea și folosirea forțelor locale (Cace et al., 2010b:29). La 
nivel local intervenția este necesar să fie construită pentru a crește nivelul de bunăstare a membrilor comunității ceea 
ce se reflectă prin serviciile primite, integrarea pe piața muncii și evitarea efectelor nega�ve ale proceselor de creștere 
economică în rândul persoanelor vulnerabile (Petrescu et al., 2012:358).
 Enunțarea unei intenții de a lansa o iniția�vă ar trebui să fie ancorată în abordarea specifică managementului 
proiectelor, fiind recomandat ca ideea de afaceri din domeniul economiei sociale să fie analizată din trei perspec�ve: 
potențialul de piață, impactul social și respectarea misiunii, viziunii și obiec�velor organizației (Petrescu, 2012: 42). De 
al�el, este recunoscut faptul că revigorarea domeniului economiei sociale s-a manifestat în paralel cu apariția 
termenului de proiect, precum și odată cu consolidarea ac�vităților bazate pe management de proiect în ul�mii 30 de 
ani (Neguț et al., 2011:17). Ideea de economie socială reprezintă punctul de plecare în demararea unei iniția�ve 
specifice în cadrul unei en�tăți recunoscute din acest sector (Figura 2).

Figura 2.  Ideea de economie socială în procesul de înființare și operaționalizare a en�tății de economie socială

Sursa: adaptare după Partnership for Innova�on and Enterprise, 2005:9

Ideea de economie socială

Sesiuni de informare

Formare de grup

Înființarea en�tății 
de economie socială

Operaționalizarea și 
funcționarea en�tății de 

economie socială

Formarea competențelor 
de afaceri

Management financiar
Planificarea afacerilor

Angajarea personalului
Iden�ficarea locațiilor

Formare con�nuă  și suport 
pentru dezvoltarea en�tății 

economie socială și a 
capacității resurse umane

Formare con�nuă  și suport 
pentru dezvoltarea en�tății 

economie socială și a 
capacității resurse umane

Voluntariat
Sesiuni de formare

Cons�tuirea unui Comitet 
de iniția�vă

Elaborarea procedurilor
Stabilirea formei juridice
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Punctele cheie ale ideii de economie socială se referă la principalele aspecte ce trebuie analizate și clarificate pentru a 
se realiza o documentare realistă și operaționalizarea en�tății de economie socială. As�el, în această etapă este 
esențial ca membrii echipei de lucru să parcurgă o listă privind suportul necesar pentru consolidarea ideii de 
economie socială iden�ficată (Tabel 7)

Tabel 7.  Listă cu nevoile iden�ficate pentru susţinerea ideii de economie socială

 

 În contextul unei ac�vități ce necesită competențe și abilități specifice lansării unei afaceri, cu caracter și 
impact social, este evident că se pune în balanța lansării ideii și aspectul privind capacitatea antreprenorială a 
inițiatorului sau a echipei de iniția�vă. As�el, se pot iden�fica trei categorii de întreprinzători implicați în debutul 
procesului de lansare a unei ac�vități de economie socială (Driga et al., 2007).

Domenii de analiză
Ce en�tate de economie socială ar trebui înfiinţată?
Ce documente sunt necesare pentru completare?
Ce termene de înfiinţare a en�tăţii de economie socială sunt prevăzute 
în lege?
Există un Comitet al iniţia�vei de economie socială?
Cum este stabilit statutul Comitetului?
Ce parteneri externi au fost cooptaţi în Comitet?
Ce potenţiali parteneri vor fi implicaţi în administrarea en�tăţii de 
economie socială?
Există un management financiar aplicat?
Există un expert contabil implicat în iniţia�vă?
Există o previziune financiară de înființare şi operare a en�tăţii de 
economie socială pentru o perioadă determinată (minim șase luni)?
Există un cont disponibil pentru operaţiuni financiare iniţiale?
Există rezerve de iniţiere şi susţinere a ideii de economie socială?
En�tatea de economie socială previzionată a derula ac�vităţile de 
economie socială este eligibilă pentru finanţări variate (buget de stat, 
buget local, subsidii, surse de finanţare nerambursabile, etc.)?
Există un mecanism de garantare a unor împrumuturi pentru susţinerea 
ac�vităţilor viitoare?
Există un sistem de susţinere financiară a ideii de economie socială prin 
parteneriate organizaţionale?
Este cunoscută legislaţia în domeniul angajării resurselor umane?
Există resurse umane disponibile pentru a se implica în susţinerea ideii 
de economie socială (angajaţi part-�me, voluntari)?
Există un plan de iden�ficare, recrutare şi selecţionare a specialiș�lor şi 
voluntarilor pentru ac�vităţile en�tăţii de economie socială?
Ce competenţe sunt vizate de ideea de economie socială?
Există un plan de formare a resurselor umane (formare iniţială, formare 
con�nuă)?
Există un studiu de fezabilitate privind sustenabilitatea ideii de 
economie socială?
Există un studiu privind nivelul de compe��vitate la nivelul pieţei cu 
privire la serviciile/produsele rezultate din ac�vităţile ideii de economie 
socială?
Există o analiză cost-beneficiu privind implementarea ideii de economie 
socială?
Există o evaluare a valorilor de piață privind serviciile/produsele 
rezultate din ac�vitățile ideii de economie socială? 
Este locația iden�ficată ca fiind corespunzătoare profilului ac�vităților 
ideii de economie socială?
Este o locație închiriată, pusă la dispoziție de parteneri sau este o locație 
proprie?
Există o es�mare corectă a cheltuielilor de operare în cadrul locației 
(u�lități, chirie, amenajări, dotări etc.)?

Puncte cheie de analiză a ideii
Forma juridică

Managementul ac�vităţilor en�tăţii 
de economie socială

Management financiar

Operaţiuni financiare

Finanţarea 

Resursele umane

Formarea resurselor umane

Analiza pieţei

Valoarea (preţul)

Locația de implementare 
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 1. întreprinzătorii potențiali - persoane care nu au încă o afacere proprie însă sunt implicați în una sau mai 
multe dintre ac�vitățile premergătoare demarării afacerii (ca de exemplu, crearea unui plan de afaceri, căutarea de 
surse de finanțare, etc.) fără însă a avea vreun câș�g monetar de pe urma lor; 
 2. noii întreprinzători - indivizi care deja au înființat o afacere, persoanele proprietari de afaceri înființate și 
care au a operat pe piață în ul�mele 24 de luni; 
 3.  proprietarii de întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - indivizi care deja au înființat o afacere, persoane cu 
firme proprii care operează pe piață de mai mult de 24 de luni.
 Similar unei ac�vități de administrare a unei afaceri sociale, lansarea unei iniția�ve de economie socială 
acoperă ciclul de viață al procesului antreprenorial (de la stadiul incipient până la stadiul consacrării și al posibilei 
întreruperi a afacerii) (Figura 3).

Figura 3.  Procesul antreprenorial

Sursa: Bosma et al., 2009:11

 Importanța ideii de economie socială, ca „input” în lansarea, operaționalizarea, funcționarea și 
sustenabilitatea unei en�tăți de economie socială, ce în final se afirmă ca bună prac�că în domeniu se referă de fapt la 
valoarea sa intrinsecă. As�el, este important de reținut că valoarea unei en�tăți economice este dată de suma 
bunurilor reale și tangibile, dar este reflectată de inves�țiile în idei și talent (Holton et al., 2009). De asemenea, prin 
ideea de economie socială se vizează inves�ția socială proac�vă prin care se asigură finanțare directă pentru a crea 
sau a mări întreprinderile care furnizează beneficii sociale și de mediu pentru promovarea scopurilor programa�ce ale 
inves�torului (Cooch et al., 2007). 

 2.2. Punerea în aplicare a ideii de economie socială 

 Punerea în aplicare a ideii de economie socială este reflectată în primul rând de clarificarea situației juridice a 
en�tății de economie socială ce preia sarcina de operaționalizare a iniția�vei. Din acest punct de vedere, trebuie 
urmărite formele de economie socială recunoscute la nivelul țării noastre (Tabel  8), chiar dacă nu există încă un cadru 
strict de reglementare a economiei sociale în România (Stănescu et al., 2012:27).

Tabel 8.  En�tăți de economie socială – conceptualizări europene  și reglementări naționale

Proprietar-
manager al 
unei firme 

consacrate (cu 
o vechime 

peste 3,5 ani)

Întreprinzător 
potențial: 

cunoș�nțe și 
ap�tudini

Întreprinzător 
în formare: 
implicat în 

formare unei 
firme

Proprietar-
manager al unei 
firme noi (cu o 

vechime până la 
3,5 ani)

Înființate cu dublul scop de a obține succes 
economic și de a răspunde obiec�velor sociale 
( ), bazându-se  pe www.co-opseurope.co-op
următoarele principii: apartenență voluntară și 
liberă; control democra�c al membrilor; 
par�cipare economică a membrilor; autonomie 
și independență; cooperare între coopera�ve; 
grijă pentru comunitate. O coopera�vă poate fi 
iden�ficată ca fiind o întreprindere înființată în 

Societatea coopera�vă de gradul 1 este 
persoana juridică cons�tuită de persoane 
fizice și înregistrată în conformitate cu 
prevederile prezentei legi (Legea nr. 1/2005 
privind organizarea şi funcţionarea coopera-
ţiei, art. 6 lit. l) 

Societatea coopera�vă de gradul 2 este 
persoana juridică cons�tuită din societăţi 

Societățile 
coopera�ve
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coopera�ve de gradul 1, în majoritate, şi alte 
persoane fizice sau juridice, în scopul integrării 
pe orizontală sau pe ver�cală a ac�vităţii 
economice desfăşurate de acestea, şi 
înregistrată în conformitate cu prevederile 
Legii  nr.1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, art. 6 lit. m
În conformitate cu Ordonanța de Urgență 
nr.99 din 6 decembrie 2006 privind ins�tuțiile 
de credit și adecvarea capitalului, art. 17 alin. 1 
pct. 10, ins�tuţia de credit este:a) o en�tate a 
cărei ac�vitate constă în atragerea de depozite 
sau de alte fonduri rambursabile de la public şi 
în acordarea de credite în cont propriu; b) o 
en�tate, alta decât cea prevăzută la lit. a), care 
emite mijloace de plată în formă de monedă 
electronică, denumită în con�nuare ins�tuţie 
emitentă de monedă electronică.

În conformitate cu art. 1 alin. 1 din Legea 
122/1996 privind regimul juridic al caselor de 
ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor 
acestora, casele de ajutor reciproc ale 
salariaților sunt asociații fără scop patri-
monial, organizate pe baza liberului consimță-
mânt al salariaților, în vederea sprijinirii și 
întrajutorării financiare a membrilor lor. 
În acord cu art. 1 din Legea nr. 540/2002 
privind casele de ajutor reciproc ale pensiona-
rilor se definesc aceste forme de economie 
socială ca fiind organizații cu caracter civic, 
persoane juridice de drept privat cu caracter 
nepatrimonial, neguvernamentale, apoli�ce, 
cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală și 
de asistență socială.

În conformitate cu Ordonanța de Guvern 
26/2000 privind asociațiile și fundațiile, art. 4, 
asociația este subiectul de drept cons�tuit de 
trei sau mai multe persoane care, pe baza unei 
înțelegeri, pun în comun și fără drept de 
res�tuire contribuția materială, cunoș�nțele 
sau aportul lor în muncă pentru realizarea 
unor ac�vități în interes general, al unor 
colec�vități sau, după caz, în interesul lor 
personal nepatrimonial. 

mod liber, deținută și controlată de un grup de 
persoane juridice, cu scopul de a obține în mod 
echitabil beneficii reciproce, care reies din 
ac�vitățile întreprinderii, și nu în primul rând din 
inves�ția făcută în aceasta (Parnell, 1992).

O asociație autonomă de persoane (en�tăți 
juridice sau persoane fizice) unite în mod 
voluntar având scopul principal de a sa�sface 
nevoile lor comune de asigurare (viață și 
nonviață), grijă și îngrijire, sănătate, care au 
ac�vități supuse compe�ției (Manual for 
drawing up Satellite Accounts of Companies in 
the Social Economy: co-opera�ve and mutuals 
(decembrie 2006).  Aceasta operează în 
conformitate cu principiul solidarității între 
membri, care par�cipă la conducerea afacerii, și 
răspunde principiilor absenței acțiunilor, 
libertății de afiliere, existenței unor obiec�ve 
care nu sunt exclusiv de obținere de profit, 
solidarității, democrației și independenței 
(CIRIEC, 2007: 24-25). 

Asociațiile împărtășesc valorile democrației, 
primatul individului și al obiec�velor sociale față 
de capital și sunt dedicate membrilor lor și 
interesului general. De aceea, se dis�ng de 
întreprinderile comerciale, prin faptul că nu 
ac�vează pentru profit, scopul lor fiind acela de 
a contribui la interesul general. Asociațiile sunt 
un loc pentru exprimare și informare, ele joacă 
diferite roluri în societate, cum sunt furnizarea 
de servicii, ac�vități militante, asistență, 
integrare și pregă�re, ele răspund nevoii 
exprimate la toate nivelurile mulțumită rolului 
lor de actori sociali; parteneri în definirea, 
implementarea și urmărirea poli�cilor publice; 
parteneri ai autorităților publice în misiunea lor 
de servicii de interes general. As�el, asociațiile 
își asumă un rol social și sunt implicate în 
dezvoltarea de acțiuni colec�ve, de dezvoltare 
locală, de dezvoltare durabilă pentru oameni, 

Coopera�ve de credit

Case de ajutor 
reciproc

Asociațiile 
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asigurând o adevărată produc�vitate socială 
( ).www.socialeconomy.eu.org

Fundațiile pentru beneficiul public, bazate pe 
ac�ve și conduse de un scop, nu au membri sau 
acționari și sunt organizații nonprofit cons�tuite 
separat. Fundațiile se concentrează pe diferite 
domenii de la mediu, servicii sociale, sănătate și 
educație până la ș�ință, cercetare, artă și 
cultură. Fiecare are o sursă de venit sigură și de 
încredere, care le permite să planifice și să 
execute ac�vități pe un termen mai lung decât 
multe alte ins�tuții cum sunt guvernele sau 
companiile ( ).www.socialeconomy.eu.org

Unitățile protejate sunt cunoscute la nivel 
european sub denumirea de întreprinderi 
sociale pentru integrarea în muncă (Work 
Integra�on Social Entreprises WISE) sau 
întreprinderi de inserție profesională.

Borzaga et al., C.& Defourny J. (2001) consideră 
că întreprinderile sociale promovează un 
comportament mai inovator în crearea de noi 
forme de organizare și de noi servicii, bazându-
se pe un amestec mai variat de resurse, și 
anume mai degrabă pe venituri generate prin 
ac�vități comerciale decât pe donații/ subsidii 
de la autoritățile publice. Ele sunt mai 
antreprenoriale – au o mai mare înclinare spre 
caracteris�cile de asumare a riscului.

 

Prin art. 15 alin. 1 din Ordonanța de Guvern 
26/2000 privind asociațiile și fundațiile se 
definește fundația ca fiind subiectul de drept 
înființat de una sau mai multe persoane care, 
pe baza unui act juridic între vii ori pentru 
cauză de moarte, cons�tuie un patrimoniu 
afectat, în mod permanent și irevocabil, 
realizării unui scop de interes general sau, după 
caz, al unor colec�vități. 

În conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoane-
lor cu handicap, art. 4 pct. 29 unitățile pro-
tejate autorizate sunt definite ca fiind opera-
torul economic de drept public sau privat, cu 
ges�une proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% 
din numărul total de angajaţi cu contract 
individual de muncă sunt persoane cu 
handicap. De fapt, în conformitate cu Raportul 
de cercetare privind economia socială din 
perspec�vă europeană comparată (MMFPS, 
2010: 42), pot reprezenta forme relevante 
pentru economie socială, atât �mp cât sunt 
cons�tuite ca persoane juridice de sine-
stătătoare, de drept privat, asigurând as�el 
reprezentarea obiec�velor sociale alături de 
cele economice, având ca rezultat final 
(re)integrarea socio-profesională a persoane-
lor cu dizabilități.
Nu există reglementări specifice în prezent.

Fundațiile

Unitățile protejate 
autorizate 

Întreprinderile sociale

Sursa: adaptare din MMFPS, 2010; Cace et al., 2010a; Nicolăescu et al., 2011

 În contextul punerii în aplicare a ideii de economie socială, se constată că prevederile legisla�ve cu privire la 
economia socială au o importanță deosebită în a recunoaște operaționalizarea iniția�vei, din trei perspec�ve (Cace S. 
et al., 2010a: 42):
   •  recunoașterea explicită de către autoritățile publice a iden�tăților diferite ale acestor organizații ce au nevoie de 
un tratament special;
   •  recunoașterea capacității și libertății acestor organizații de a acționa în orice domeniu de ac�vitate economică și 
socială;
   •  recunoașterea rolului de negociere în procesul de elaborare și aplicare a diferitelor poli�ci, stabilindu-se as�el 
cadrul norma�v prin care structurile economiei sociale devin co-decidenți și co-executanți ai poli�cilor din această 
arie.
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 Pentru punerea în aplicare a ideii de economie socială este necesar să se urmărească simultan cel puțin patru 
aspecte determinante în această etapă:
 1.    Asigurarea resurselor umane necesare intervențiilor (Cace C. et al., 2012a);
 2.  Asigurarea finanțării ac�vităților de economie socială (Nicolăescu et al., 2012b; Nicolăescu et al., 
        2012a);
 3.    Asigurarea implicării persoanelor din grupurile vizate de intervenții (Popescu, 2011; Cace C. et al., 2012b);
 4.    Urmărirea unui plan de afaceri sociale, sau cel puțin a unui plan de dezvoltare.

 2.3. Recunoaşterea și cer�ficarea unei en�tăţi a economiei sociale 

 Structurile economiei sociale se află într-un proces amplu de recunoaştere a intervenţiilor prestate şi de 
promovare a unui cadru mai generos a ac�vităţilor planificate a fi derulate. Această dinamică este vizibilă pe mai 
multe paliere de recunoaştere a fenomenului, atât prin crearea unor structuri de sprijin ce ges�onează provocările din 
acest sector sau prin diferite programe de sprijin prin care se alocă finanţări pentru iniţia�ve de economie socială 
(Tabel  9). 

Tabel 9.  Niveluri de recunoaştere a en�tăţilor de economie socială
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Programul pentru Dezvoltare Economică și Ocupare la Nivel Local (LEED) 
( ) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)www.oecd.org/cfe/leed

Cele mai bune prac�ci și Program de Leadership Local (BLP) 
(www.bestprac�ces.org/blpnet/BLP/index.html;
www.unhabitat.org/categories.asp?ca�d=1)

•     Parlamentul European: Intergrupul pentru Economia Socială creat în 1990
•   Comisia Europeană: Directoratul general întreprinderi și industrie, Directoratul general 
pentru ocupare, afaceri sociale și șanse egale
•    Comitetul Social și Economic European (European Economic and Social Commi�ee - EESC 
corp consulta�v)
•   S tructuri europene ale economiei sociale AMICE - Associa�on of Mutual Insurers and 
Insurance Coopera�ves in Europe; AIM - Interna�onal Associa�on of Mutual Health Funds ; 
CECODHAS - European Representa�ve Organiza�on of Social Housing Service; CECOP - 
European Confedera�on of Workers' Co-opera�ves, Social Co-opera�ves, Social and 
Par�cipa�ve Enterprises (din 1979); CEDAG - European Council of Associa�ons of General 
Interest (din 1989); COGECA - the General Confedera�on of Agricultural Co-opera�ves in the 
European Union (din 1959); COOPERATIVES EUROPE - Common pla�orm of the 
coopera�ves within Europe (din 2003); EACB - European Associa�on of Co-opera�ve Banks 
(din 1970); EFC - European Founda�on Centre (din 1989); EUROCOOP - European 
Community of Consumer Coopera�ves (din 1957) 
•  Organizații europene �p „rețea” ale economiei sociale:  Social Firms, Employment 
Ini�a�ves and Social Coopera�ves (din 1986); EARTH - European Alliance for Responsible 
Tourism and Hospitality (din 2008); EAPN - European An�poverty Network (din 1990); EMES 
- European Research Network (din 1996); ENSIE - European Network for Social Integra�on 
Enterprises (din 2001); ESFN - European Social Franchising Network; FEBEA - European 
Federa�on of Ethical and Alterna�ve Banks (din 2001); FEDES - European Federa�on of Social 
Employeurs; REVES - European Networks for Ci�es and Regions for Social Economy (din 
1997); RREUSE - European network of na�onal and regional social economy federa�ons and 
enterprises with ac�vi�es in re-use and recycling (din 2000); Social Pla�orm (din 1993)
•   Programe europene: Iniția�va JEREMIE; Iniția�va JESSICA; Programul Leonardo da Vinci; 
Programul Grundtvig

Organizaţii �p umbrelă: Federaţia ONG-urilor Pentru Copil (FONPC) 
Programe cu finanţare nerambursabilă: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane – Fondul Social European 2007-2013

Nivel internaţional

Nivel european 

Nivel naţional

Exemple de mecanisme implicateNivelul de recunoaştere



 Un avantaj specific al sectorului se referă la rela�va mobilitate între aceste paliere, precum şi aportul pe care îl 
primeşte din partea mediului academic (Cace et. al, 2010a: 57).
 Cer�ficarea unei en�tăţi de economie socială cons�tuie o formă avansată de recunoaştere a beneficiilor 
socio-economice provenite din ac�vităţile derulate. Această cer�ficare a en�tăţii de economie socială se poate 
realiza printr-un mecanism prevăzut de legislaţia naţională sau printr-un cadru de operare la nivelul membrilor ce se 
asociază pentru promovarea şi respectarea principiilor de lucru agreate (Tabel  10).

Tabel 10.  Forme de cer�ficare a en�tăţilor de economie socială

 2.4. Evaluarea şi selectarea unei bune prac�ci a economiei sociale 

   A�ngerea unui nivel op�m de operaționalizare și funcționare a en�tății de economie socială ce a susținut 
iniția�va lansată în acest domeniu se confruntă cu aspectele privind recunoașterea ca bună prac�că. De al�el, 
iden�ficarea și prezentarea prac�cilor inovatoare ar trebui să analizeze în ce măsură au existat încercări de a învăța din 
greșeli în aceeași măsură ca și din succese, de a iden�fica implicațiile pentru viitor, precum și de a adopta măsuri 
bazate pe experiența câș�gată (Perin, 2003). În acest proces, prac�ca evaluării implică o colectare sistema�că de 
informații despre ac�vitățile, caracteris�cile și rezultatele, personalul și produsele programului, în scopul de a fi 
u�lizate de anumiți oameni pentru a reduce incer�tudinea, a îmbunătăți eficacitatea și a lua decizii cu privire la acel 
program (Mățăuan, 1999:63). 
 Iniția�vele de economie socială pot să fie evaluate apelându-se la o �pologie ex�nsă de instrumente clasice 
(Neguț et al., 2011: 50-55) (Tabel 11).

Tabel 11. Tipuri de evaluare a iniția�velor de economie socială

Sursa: Neguț et al., 2011: 50-55

 Evaluarea iniția�velor sociale poate să fie realizată printr-o evaluarea internă sau printr-o evaluare externă, 
în funcție de apartenența echipei de furnizare a evaluării (Spaulding, 2008:12):  primul �p de evaluare este realizat de 
o echipă din cadrul agenției de implementare, în schimb, cel de-al doilea �p de evaluare este realizată de o echipă 
externă agenției de implementare. Totuși, în contextul în care evaluatorii externi �nd a fi considerați amenințări din 
perspec�va angajaților organizației ce implementează programul se înregistrează anumite dificultăți datorită 
rezistenței la schimbare și re�cenței față de inovații a angajaților.
 La nivelul accepțiunii termenului de bună prac�că, o bună prac�că este o tehnică sau metodologie care, prin 
experiență și prin cercetare, a dovedit că duce sigur la un rezultat dorit. Angajamentul de a u�liza cele mai bune 
prac�ci în orice domeniu este un angajament de a u�liza toate cunoș�nțele și tehnologia pe care le ai la dispoziție 
pentru a asigura succesul (Rouse, 2007). În Programul de recenzie pentru Strategia de ocupare europeană se specifică 

Exemple de cer�ficare a en�tăţilor de economie socială

Recunoaşterea ca furnizor acreditat de formare profesională. Recunoașterea ca 
membru al Rețelei Naționale a actorilor de economie socială din România și 
facilitarea afilierii la rețele internaționale de specialitate, CRIES, proiect Modele 
de bună prac�că în domeniul incluziunii sociale

Tipuri de evaluare

     •     evaluarea forma�vă
     •     evaluarea suma�vă
     •     evaluare bazată pe obiec�ve
     •     evaluare fără obiec�ve
     •     evaluare ex-ante 
     •     evaluare con�nuă 
     •     evaluare ex-post
     •     evaluare internă
     •     evaluare externă
     •     evaluare par�cipa�vă
     •    evaluare nonpar�cipa�vă

Nivelul de recunoaştere

Mecanism asocia�v 

Criteriul de evaluare

În funcție de scopul evaluării

În funcție de momentul cunoașterii

În funcție de momentul realizării

În funcție de evaluator

În funcție de par�ciparea beneficiarilor
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faptul că (Comisia Europeană, 2005):
    •  Buna prac�că ar trebui să fie relevantă pentru priorităţile poli�ce curente şi în dezvoltare;
    •  Buna prac�că ar trebui să aducă răspunsuri concrete la problemele avute în vedere de către poli�cile curente și în 
dezvoltare;
    •  Buna prac�că este declarată a fi “bună” pe baza rezultatelor demonstrate și sigure;
    •  B una prac�că este evaluată ca fiind “bună” în cazul în care potențialii u�lizatori consideră că ar putea să o adopte, 
sens în care se face o evaluare a potențialului de transfer de către cei care doresc să o adopte. 
 La nivelul iden�ficării și recunoașterii unei bune prac�ci se profilează două modalități dis�ncte ce pot fi 
u�lizate în acest demers (Cace et al., 2010b: 119) (Tabel 12):  

Tabel 12. Iden�ficarea bunelor prac�ci

Sursa: Cace et al., 2010b: 119

 Abordarea unei bune prac�ci a economiei sociale reflectă în primul rând nevoia de a se clarifica înțelegerea 
semnificației acestui concept, fiind eminamente empiric, considerat a fi la intersecția mai multor discipline (asistență 
socială, management și comportament organizațional, sociologie și ș�ințe poli�ce) (Cace et al., 2010b: 113). As�el, se 
constată că adesea se face confuzie între „bune prac�ci” și „standarde”, sub denumirea de „bune prac�ci” se regăsesc 
reunite descrieri de proiecte, se iden�fică o intersectare, fără a se suprapune, cu aceea a termenilor „lecții învățate” și 
„exemple de succes”, iar uneori termenul de „bune prac�ci” este înlocuit cu cel de „cele mai bune prac�ci” (Cace et al., 
2010b: 113-114). 
 În cadrul Conferinței EQUAL  (2002) din Barcelona asupra rețelei de incluziune, Comisia Europeană sugerează 
faptul că următoarele cerințe, în mod ideal, ar trebui respectate pentru a se califica drept bună prac�că:
 • Inovatoare – oferă resurse noi, crea�ve la probleme obișnuite ale excluziunii sociale, discriminării și 
inegalității pe piața muncii;
 • Eficiență – tratează în mod diferit și are un impact pozi�v, palpabil asupra vieții indivizilor, grupurilor sau 
comunităților dezavantajate social;
 • Competență – este cea mai avantajoasă;
 • Durabilă – produce beneficii de durată pentru par�cipanți și comunitate în general;
 • Reprodusă – are potențialul de a fi reprodusă în context similar, servind drept model pentru iniția�vele care 
apar și poli�cile de pretu�ndeni;
 • Transferabilă – are potențialul de a fi transferată în diferite contexte și/sau pentru diferite probleme;
 • Relevanță din punct de vedere poli�c – se adresează unor probleme reale și răspunde nevoilor celor care 
elaborează poli�ci.
 Bunele prac�ci ale economiei sociale se referă în special la acțiuni specific orientate către comunități, 
organizații sociale, biserici, agenții guvernamentale sau internaționale, agenții comunitare sau către o sumă de mai 
multe as�el de eforturi, care contribuie la îmbunătățirea calității vieții populației (Rubio, 2011:8).
 Principalele obstacole care pot să apară în modul de atribuire a bunelor prac�ci în sectorul economiei sociale 
sunt: lipsa clarității cadrului conceptual; necunoașterea metodologică; absența resurselor pentru efectuarea unei 
analize riguroase (Cace et al., 2010b:112). Pentru a depăși aceste dificultăți este necesar ca echipele de cercetători și 

Bune prac�ci definite instant

   •   prac�ci „brute“
   •   grad redus de încredere
   •   replicabilitate rela�vă
   •   nu implică metodologie
   •   costuri reduse
   •   validare rapidă
   •   elaborare și diseminare rapidă, adesea informală
 • folosește cunoaștere și tacită, și explicită și furnizează 
cunoaștere explicită
   •   relevante pentru proiecte mici, grupuri-țintă mici, intervenții 
individualizate
   •   u�le pentru prac�cieni
  •  neinteresante pentru metodologii, dar atrac�ve pentru 
cercetătorii care studiază intervențiile sociale inovatoare, de �p 
„pilot”

Bune prac�ci definite prin evaluare

   •   prac�ci testate și validate
   •   grad înalt de încredere
   •   grad înalt de replicabilitate
   •   standard metodologic înalt
   •   costuri mari
   •   interval de validare mare
   •   �mp de elaborare și de diseminare mare
   •   folosește și furnizează cunoaștere explicită
   •   relevante pentru programe mari, grupuri-
țintă mari, intervenții sociale generalizate
   •   u�le pentru decidenți de nivel înalt
   •   atrac�ve pentru cercetători
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prac�cieni să colaboreze atât în domeniul cercetării cât și în domeniul prac�cilor aplicate în care factorii de decizie să 
par�cipe la ac�vități. De asemenea, responsabilitatea primară pentru inves�garea și cer�ficarea celor mai bune 
prac�ci ar putea să revină organizațiilor sau persoanelor fizice care sunt mai aproape de cei care administrează 
finanțările adresate en�tăților de economie socială (PRI Project,  2005).
 În fiecare țară europeană întâlnim prac�ci diferite ale economiei sociale ce se referă la o gamă largă de 
structuri care includ o varietate  de forme de organizare (cum ar fi asociațiile, coopera�vele și fundațiile, casele de 
ajutor reciproc), dar este necesar să se creeze un set  de criterii stabilite în urma literaturii de specialitate și a studiilor 
de caz (Nicolăescu, 2012:130). Abordările crea�ve și de viitor, atât în domeniul social cât și economic, în urma cărora   
s-au generat rezultate substanțiale ar trebui să demonstreze care sunt bunele prac�ci și să documenteze lecții 
importante pentru dezvoltare (Samson, 2009: 9). Dinamica recentă a economiei sociale reliefează importanța în 
creștere a metodologiilor de monitorizare ce pot produce evidențele necesare validării acestei forme de economie 
socială (Arpinte et al., 2010b: 79).
 În acest context, devine evident că este necesară stabilirea unui set de criterii pentru iden�ficarea celor mai 
bune prac�ci din Europa şi din alte regiuni ale lumii pentru a îmbunătăţi creşterea economiei sociale, precum şi a 
calităţii vieţii persoanelor şi a comunităţilor (Cozărescu, 2012:134).  În România, economia socială se desfășoară mai 
ales ca iniția�vă a organizațiilor nonprofit care implementează modele de bune prac�ci iden�ficate și transferate din 
alte țări (MMFPS, 2010: 98).
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CAPITOLUL III
BUNĂ PRACTICĂ A ECONOMIEI SOCIALE ÎN CONTEXT 

CONTEMPORAN

 În acest capitol se prezintă contextul european de susținere a structurilor de economie socială prin prisma 
documentelor strategice și a direcțiilor de inovare socială. O corelare op�mă a contextului este descrisă și prin 
expunerea oportunităților și a amenințărilor în procesul apariției unei bune prac�ci în acest sector pe fondul unei serii 
de crize ce au afectat societățile moderne în ul�mele trei decenii. Revitalizarea economiei sociale într-un traseu 
marcat de criză indică atât elementele valorii adăugate ale bunelor prac�ci cât și anumite riscuri ce se pot înregistra în 
variatele iniția�ve din acest domeniu. Un punct de sprijin în depășirea obstacolelor în procesul de consolidare a unei 
bune prac�ci în acest sector se realizează prin includerea iniția�vei specifice economiei sociale în diferite formule 
partenariale. De asemenea, prezentul context implică valorizarea rolului antreprenoriatului social, ca provocare atât 
pentru sectorul economie sociale cât și pentru ac�vitățile economice în general. 

 3.1. Contextul european actual favorabil ac�vităților de economie socială 

 În contextul perioadei de criză prelungită, se apreciază că asistăm la o reîntoarcere la concepte îndelung 
discutate la începutul secolului XX, precum cele de „economie socială”, „mutualism”, „reciprocitate”, „sistem 
economic integrat” (Lambru, 2013: 13). În prezent, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene se constată că 
granițele excluziunii sociale și sărăciei nu sunt totdeauna observabile, iar legătura dintre venit și excluziunea socială 
nu este univocă. De asemenea, accesul suplimentar la ocupare nu este totdeauna cel mai sigur mijloc de protecție 
împotriva excluziunii sociale și împotriva sărăciei (Cace C. et al., 2011a).
 La nivel european, economia socială are un impact semnifica�v: contribuie la o concurență eficientă pe piață; 
oferă potențial pentru crearea de locuri de muncă, a ocupării forței de muncă și noi forme de antreprenoriat; este în 
mare parte întemeiată pe apartenența ac�vității bazate pe sa�sfacerea noilor nevoi; favorizează par�ciparea 
cetățenilor și ac�vitatea de voluntariat; consolidează solidaritatea și coeziunea; contribuie la integrarea economiilor 
din țările candidate (Myers, 2009: 36).
 Pentru dezvoltarea economiei sociale în Europa, procesul de incluziune europeană și Agenda Lisabona au 
avut un rol extrem de important. De asemenea, Strategia Europa 2020, aprobată în mar�e 2010 de Consiliul European 
este o nouă strategie pentru locuri de muncă și creștere, bazată pe consolidarea și o mai bună coordonare a poli�cilor 
economico-sociale în funcție de obiec�ve clare (Tabel 13), stabilite în funcție de următoarele priorități (COM,   2010):
   •   creștere inteligentă – „consolidarea cunoașterii și inovării ca motor al creșterii noastre viitoare”;
   •   creștere sustenabilă – „promovarea mult mai eficientă a resurselor, a unei economii mai verzi și mai compe��ve”;
   •   creștere incluzivă (pentru prima dată este folosit acest termen în documentele oficiale europene) – „crearea unei 
economii cu un nivel ridicat de ocupare, asigurându-se coeziunea socială și teritorială”, „împuternicirea persoanelor 
printr-un grad ridicat de ocupare, inves�nd în creșterea competențelor, luptând împotriva sărăciei și modernizând 
piața muncii, formare și protecție socială, sprijinind cetățenii în administrarea și an�ciparea schimbărilor și în 
construirea unei societăți incluzive”.

Tabel 13. Obiec�vele Strategiei Europa 2020

•  un obiec�v economic: rata de ocupare: 75% (în intervalul de vârstă 20-64 de ani); 
•  un obiec�v tehnologic: trinomul „20x20x20”: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% 
(față de 1990), creșterea eficienței energe�ce cu 20% sau scăderea consumului de energie cu 20%, 
creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final brut de energie la 20%;
•  un obiec�v social: scăderea numărului persoanelor expuse riscului sărăciei cu 20 milioane 
(reducerea cu 25% a numărului persoanelor cu risc de sărăcie);
•  un obiec�v educațional: limitarea la maximum 10% a ratei părăsirii �mpurii a școlii și a�ngerea 
ponderii de minimum 40% a populației care absolvă învățământul terțiar sau echivalent și are 
vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani;

OBIECTIVELE

STRATEGIEI

2020
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•  un obiec�v suport general al dezvoltării: ponderea fondurilor totale (publice și private) alocate 
cercetării-dezvoltării: 3% din PIB-ul UE.

OBIECTIVELE
STRATEGIEI

2020

Sursa: COM, 2010

 Focalizarea pe programele europene, cerințele de mobilizare a tuturor actorilor din comunitate, implicarea în 
proiectele pre-aderării și derulării fondurilor structurale, toate au exercitat o influență pozi�vă asupra ac�vităților 
specifice economiei sociale (incluzând schimbările legisla�ve). Mai mult, aceste programe au acționat pentru a 
argumenta rolul economiei sociale ca furnizor de asistență socială și pentru a spori vizibilitatea lor în fața factorilor de 
decizie poli�că și publică (Leś et al., 2007: 202). As�el, Fondul Social European (FSE) reprezintă cel mai important și 
puternic instrument pe piața muncii, rezultat al unei experiențe vaste de peste 50 de ani a UE (stabilit prin Tratatul de 
la Roma din 1957) (Fondul Social European, 2007). Propunerea de regulament privind FSE (COM, 2011, 607) pentru 
perioada 2014-2020 prevede o anvelopă bugetară de 376 miliarde euro, iar concentrarea finanțării, în concordanță cu 
a�ngerea unui impact suficient și demonstrabil, include următoarele prevederi:
   •   sprijinul pentru capacitatea administra�vă ar trebui limitat la statele membre cu regiuni mai puțin dezvoltate sau 
eligibile pentru Fondul de Coeziune;
  • cel puțin 20% din sumele alocate FSE ar trebui u�lizate pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea 
sărăciei;
   •   în cadrul programelor operaționale, finanțarea ar trebui să se concentreze asupra unui număr limitat de priorități 
de inves�ții.
 În conformitate cu proiectul de regulament privind FSE pentru perioada 2014-2020, se propune ca prin acest 
instrument să se vizeze patru obiec�ve tema�ce în Uniunea Europeană:
  (i)      promovarea ocupării forței de muncă și a mobilității lucrătorilor;
  (ii)     efectuarea de inves�ții în domeniul educației, al formării competențelor și al învățării pe tot parcursul vieții;
  (iii)    promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;
  (iv)    consolidarea capacității ins�tuționale și a eficienței administrației publice.
 În acest context, pornind de la recunoașterea principalelor tendințe ale excluziunii sociale manifestate la nivel 
macro și la nivel micro se profilează și se accentuează rolul strategiilor sociale crea�ve care să fie puse în aplicare prin 
intermediul structurilor de economie socială (coopera�ve, societăți mutuale, asociații și fundații, întreprinderi 
sociale etc.). De asemenea, contextul socio-economic profund afectat de criza globală oferă noi posibilități de 
interacțiune pentru valorificarea potențialului crea�v, individual și colec�v, dar și pentru iden�ficarea și finanțarea 
unor programe de formare profesională con�nuă adresate unor segmente importante de persoane vulnerabile 
(Figura  4). 

Figura 4. Piața muncii, strategii de ocupare și economia socială

Sursa: André et al.,  2010:10

Tendințele principale ale 
excluziunii

(Macro/Structural)
• Restructurare economică
• Reorganizarea statului
• Schimbări majore poli�ce 
și ins�tuționale

(Micro/local)
• Schimbări în cererea de
pe piața muncii
• Abilități și competențe
inadecvate
• Dezavantaje culturale și
sociale

Strategii sociale crea�ve 
principale

(Forma organizațională)
• Coopera�ve
• Societăți mutuale
• Asociații și fundații

(Prac�ci)
• Auto-angajare
• Reciprocitate
• Cooperare 
• Solidaritate 

Legăturii/interacțiune

• Potențialul crea�v, 
individual și crea�v al i) 
amenințărilor și al ii) 
oportunităților și 
provocărilor

• Învățarea colec�vă
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Expansiunea 
sectorului 
informal

Declinul furnizării publice 
a serviciilor sociale

Restructurarea pieței muncii
• Vulnerabilitatea ocupării
• Nepotrivirea abilităților
• Riscul excluziunii sociale în rândul 
anumitor segmente ale clasei de 
mijloc

Crearea coopera�velor, 
micro-afacerilor, 
întreprinderilor sociale

Transferul public-privat facilitat 
prin sprijin financiar public

Dinamica 
accentuată a 

excluziunii
Apariția strategiilor sociale crea�ve și a rolului 
relevant al sectorului economiei sociale
• Noi ins�tuții – formalizarea mișcărilor de masă
• Ins�tuționalizarea iniția�velor din sectorul 
informal
• Remodelarea ins�tuțiilor atrase de suportul 
financiar public

Oportunități și provocări:
• Includerea principiilor e�ce
• Remodelarea relațiilor sociale bazate pe 
reciprocitate, cooperare și împuternicire
• Construirea unor medii sociale inovatoare la nivel 
local
• Legătura dintre nivelurile locale și globale prin rețele 
sociale

Amenințări:
• Sustenabilitatea redusă a iniția�velor de economie 
socială
• Dependența de stat
• Dependența de liderii carisma�ci
• Dependența de capitalul “binevoitor” (caritabil)
• Formarea unor iniția�ve de economie socială în 
cadrul reglementărilor funcționării statului
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Orientările neoliberale și eroziunea subsecventă a statului european al bunăstării 
(anii 1970 și 1980)

 În contextul în care criza financiară afectează mai puternic anumite grupuri specifice întrucât sunt limitate 
veniturile lor, dar și puterea lor de cumpărare, este evident că se deteriorează treptat condițiile de par�cipare a 
acestora la viața comunității. De asemenea, se constată o suprapunere a consecințelor crizei ce se reflectă la nivelul 
grupurilor vulnerabile: tensiuni sociale generate de creșterea sărăciei populației, teama de pierdere a locului de 
muncă, creșterea numărului de familii cu probleme financiare serioase, restricții în finanțarea creditului de consum și 
efectele determinate de mobilitatea forței de muncă (Bostani et al., 2010:20).
 Importanța economiei sociale este reflectată de numărul în creștere al persoanelor și grupurilor 
marginalizate care nu au suficient venit și care au dificultăți de încadrare pe piața muncii și de acces la viața 
comunității. Economia socială oferă soluții pentru a se reduce excluziunea socială prin creșterea ratei de ocupare a 
persoanelor vulnerabile și prin crearea mecanismelor de a-i ajuta pe aceș� oameni (Arpinte et al., 2010b:66). As�el, 
prin realizarea unor inves�ții sociale corelate unor strategii sociale crea�ve se sprijină în mod direct iniția�ve specifice 
economiei sociale ce se adresează grupurilor care trăiesc la limita spectrului excluziunii sociale și care nu își pot 
asigura un venit suficient, chiar dacă nu sunt excluși. 

 3.2. Oportunități și amenințări  pentru apariția unei bune prac�ci de economie socială 

 În cadrul sectorului economiei sociale se constată că expansiunea sectorului informal în paralel cu declinul 
statului european al bunăstării a fost însoțită de elaborarea unor strategii sociale crea�ve centrate pe accentuarea 
rolului economiei sociale. Cu toate că au apărut noi ins�tuții, au fost reglementate mecanismele de funcționare 
specifice sectorului și s-au produs mutații adapta�ve în cadrul altor organizații atrase de suportul financiar public, 
economia socială se confruntă, în mod organic atât cu oportunități și provocări, dar și cu amenințări (Figura 5).

Figura 5. Traseul economiei sociale: oportunități și amenințări

Sursa: André et al., 2010:15



 Din perspec�va provocărilor în domeniul economiei sociale, se evidențiază o serie de aspecte dis�ncte 
(Leviten-Reid et al., 2006: 6-8):
•  iniția�vele sunt diverse și evoluează;
•  diferite �puri de rezultate sunt urmărite în mod simultan;
•  atenția acordată rezultatelor ar trebui echilibrată cu atenția acordată procesului;
•  obiec�vele sunt fixate de obicei pe termen lung, dar ar trebui furnizate semne de progres pe termen mediu;
•  diferite �puri sau niveluri de rezultate sunt vizate în funcție de faptul că iniția�vele sunt noi și emergente sau sunt 
mature și în expansiune, precum și în funcție de existența unor poli�ci de suport sau a unei infrastructuri adecvate;
• d atele can�ta�ve și calita�ve sunt necesare pentru a iden�fica mul�plele fațete ale acestor iniția�ve și de a 
sa�sface nevoile de informare solicitate de diferiți actori comunitari principali;
•  necesarul ex�ns de �mp, energie și resurse;
•  rezultatele cheie, cum ar fi construcția capacității comunitare, absența unor măsuri acceptate și pregă�te care să 
conducă la o anumită cuan�ficare;
• n atura holis�că a iniția�velor de economie socială poate să determine o paletă largă de rezultate care să fie 
atribuite altor iniția�ve;
•  anumite iniția�ve pot să necesite asistență tehnică pentru a se proiecta și realiza o evaluare adecvată;
•  prac�cienii se pot percepe ca marginalizați în procesul de evaluare în care se priori�zează nevoile finanțatorilor 
pentru responsabilitate în detrimentul intenției prac�cienilor de a învăța și de a-și îmbunătăți ac�vitatea.
 Din perspec�va oportunităților iden�ficate la nivelul sectorului economiei sociale se vehiculează diferite 
scenarii de dezvoltare:
•  a�ngerea unui nivel efec�v al economiei sociale prin trei caracteris�ci definitorii (Social Finance, 2010:17-22): 
     a)   diversitatea furnizorilor de servicii; 
     b)   disciplina pieței care să recompenseze furnizorii de servicii; 
     c)    disponibilitatea inves�ției care să ofere furnizorilor de servicii posibilitatea de a se dezvolta și crește.
•  existența unor evidențe consolidate că economia socială reprezintă un vector important și în creștere pentru în-
treaga economie a Europei (Evans et al., 2007:60).
•  bunurile și serviciile produse în cadrul economiei sociale subliniază dimensiunea socială a ac�vității economice prin 
(Guide d'analyse de l'entreprise d'économie sociale, 2003:A3):
     a)   u�litatea socială a bunurilor și serviciilor, în special pentru comunitatea interesată;
     b)   complementaritatea bunurilor și serviciilor produse cu cele ale sectoarelor public și privat;
     c)   legătura dintre ac�vitățile economice și dezvoltarea colec�vităților locale;
     d)   impactul economic și social la nivel comunitar și teritorial .
 Din perspec�va amenințărilor înregistrate în evoluția crescătoare a sectorului economiei sociale și a 
consolidării iniția�velor ca bune prac�ci, se pot enumera diferite puncte de vedere:
•  lipsa de cooperare dintre sectorul privat și sectorul public ceea ce poate accentua problemele dintr-o anumită co-
munitate, zonă sau regiune (Hosu, 2012:112);
•  existența unui mediu economic în care compe��vitatea determină existența unei afaceri, inclusiv a unei afaceri so-
ciale;
•  absența unui cadru legisla�v unitar la nivel european prin care să se impulsioneze reglementarea uniformă la nivel 
național a întreprinderilor sociale.

 3.3. Relaţii parteneriale de sprijin a unei bune prac�ci de economie socială 

 Realizarea unei bune prac�ci în cadrul sectorului economiei sociale presupune, alături de celelalte elemente 
descrise în secțiunea 2.4, să se înregistreze un nivel op�m al capitalului social, care indiferent de diferitele aspecte ale 
definirii sale, indică ideea de resursă disponibilă individului sau unei formațiuni sociale (Zamfir et al., 2007).  Alături de 
capitalul financiar, capitalul material și capitalul uman, capitalul social se cons�tuie as�el ca o resursă cheie a 
economiei sociale (Figura  6).
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Figura 6. Capital social şi economie socială

Sursa: European Commission, 2003:15

 Creşterea nivelului par�cipării oamenilor la viaţa comunităţii sau ”rețelele angajamentului civic” contribuie la 
dezvoltarea capitalului social al unei comunităţi (Zamfir et al., 2007), iar în cazul economiei sociale se reliefează 
importanţa colaborării în cadrul reţelelor comunitare pentru sprijinirea iniţia�vei.
 Acțiunile de parteneriat se concentrează pe respectarea a două direcții:
•  Informarea actorilor comunitari privind modul de sprijinire a iniția�velor de economie socială;
•  M o�varea ins�tuțiilor locale și sensibilizarea opiniei publice locale în funcție de obiec�vele de incluziune socială și 
de planurile de dezvoltare locală.
 Colaborarea eficientă în rețea se poate dovedi un instrument valoros care poate fi folosit în sectorul 
economiei sociale atât �mp cât există un anumit scop și obiec�ve. Crearea unei rețele, în primul rând, presupune o 
planificare strategică care este prezentată printr-un plan structurat de acțiuni de networking și care are ca obiec�v să 
u�lizeze întreaga experiență, know-how-ul, produsele fiecărei ins�tuții sau ale fiecărei persoane, as�el încât să se 
a�ngă și să se îndeplinească obiec�vul pentru care este creată rețeaua. Rețelele reprezintă o formă mai largă de 
cooperare (în ceea ce privește par�cipanții, termenele și condițiile, obiec�vul) în ceea ce privește relația de 
parteneriat (poate avea o manifestare formală sau informală și se bazează pe interesul mutual al membrilor). De 
multe ori rețelele sunt, prin intermediul contactelor din rândul par�cipanților, un mijloc de comunicare pentru 
stabilirea de relații mai strânse și, în cele din urmă, pentru crearea unui sen�ment de „comunitate” al populației din 
zonă. 
 Crearea rețelelor de parteneriat în sectorul economiei sociale are ca obiec�ve, următoarele:  
•  Coordonarea poli�cilor și ac�vităților ins�tuțiilor și contribuabililor, care să funcționeze la nivel local, cu scopul de 
a evita risipirea resurselor și realizarea unei munci dublate sau furnizarea de servicii în exces; 
•  Comunicarea, informarea și schimbul de informații între membrii rețelei;
•  Cea mai bună reprezentare și implicare în acțiunile de planificare la niveluri administra�ve „superioare” (regional, 
național) și influențarea exercițiului ins�tuțiilor decidente  la nivel central. În cadrul rețelei unei ins�tuții, pot lua 
parte ins�tuții care fie ac�vează semnifica�v în sensul a�ngerii obiec�vului, sau pot contribui în cadrul rețelei, 
câș�gând as�el prin simpla cooperare.
 Metodologia funcționării rețelelor se bazează pe comunicare interac�vă iar pentru ca funcționarea să fie 
eficientă, obiec�vele rețelei trebuie să fie clare și să corespundă totodată nevoilor clare și specifice. Munca de 
planificare a rețelei se bazează pe următoarele principii:
•  Abordarea de jos în sus (bo�om-up). Obiec�vele rețelei se bazează pe nevoile grupului țintă la nivel local, și dacă 
este nevoie, la nivel regional; 
•  Planificarea serviciilor și a dezvoltării, în funcție de nevoile persoanelor vulnerabile și de caracteris�cile pieței mun-
cii; 
•  Asigurarea par�cipării ac�ve a tuturor părților pe tot parcursul planificării, realizării și dezvoltării acțiunilor. 
•  Abordarea progresivă. Rezultatul este obținut în etape progresive, priori�zate în vederea eficien�zării și a încadrării 
în �mpul specificat;
• Feed-back și redefinirea acțiunilor. Atunci când acțiunea planificată nu ajunge la rezultatul dorit, aceasta este 
discutată și replanificată;
•  Implementarea soluțiilor alterna�ve. Atunci când funcționarea este întreruptă de anumite dificultăți, se dezvoltă 
planuri și soluții alterna�ve la problemele iden�ficate;
•  Consolidarea caracterului local al iniția�vei. Este necesar să se acorde o importanță specială nevoilor societății lo-
cale și acest lucru să caracterizeze planificarea și acțiunile unei rețele;
•  Planificarea acțiunilor, organizarea și reglementarea. Așa cum am menționat anterior, rețeaua este creată cu un 
anumit obiec�v, iar pentru a a�nge acest obiec�v, o comisie coordonatoare este înființată, urmând a fi elaborate în 
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scris detalii privind descrierea ac�vităților, contextul agendei de lucru, abordarea metodologică cât și grupurile de 
lucru. De asemenea, se dezvoltă �pul de comunicare, sunt elaborate și stabilite acțiunile rețelei și sunt descrise 
instrumentele care urmează a fi u�lizate. 
•  Aplicarea mecanismelor diferențiate de ac�vare și mo�vare în funcție de obiec�ve și nevoi. De cele mai multe ori, 
potențialii membri ai unei rețele sunt abordați separat, în mod repetat, creând și în același �mp profitând de 
mo�vațiile par�cipării, dar și evidențiind efortul special al importanței colaborării în rețea, al cooperării și al acțiunilor 
comune. A�tudinea de cooperare este definită de fiecare dată de un mecanism care răspunde nevoilor iar acest lucru 
se întâmplă fie că e vorba de ins�tuții și grupuri sau de persoane. 

 3.4. Rolul antreprenoriatului social pentru asigurarea unei bune prac�ci a economiei sociale 

 Orice definire a antreprenoriatului social ar trebui să reflecte disciplina pieței în care operează antreprenorii 
economici, cu mențiunea că nu putem presupune că disciplina pieței va fi în mod automat transferată întreprinderilor 
sociale. O comparație între conceptul tradițional al antreprenoriatului și antreprenoriatul social este redată în Tabel 
14.

Tabel 14. Comparații între antreprenoriat și antreprenoriat social

Sursa: Bibu et al., 2008:79

 În privința antreprenoriatului social, există numeroase definiții referitoare la întreprinderile sociale care 
reflectă atât înțelegerea teore�că, cât și e cea ins�tuțională a acestora. Ac�vitățile antreprenoriatului social 
debutează cu crearea unei întreprinderi sociale ce poate să fie considerată în sine o măsură de performanță, 
următorul pas fiind dezvoltarea organizației (Bibu et al., 2008) sau luarea în considerare a locului ocupat de 
obiec�vele sociale în cadrul obiec�velor organizaționale (Neculăesei et al., 2012: 20). Ca o definiție a 
antreprenoriatului social, bazată pe responsabilitate și disciplină, se consideră că antreprenorii sociali joacă rolul 
agenților de schimbare în sectorul social prin: adoptarea unei misiuni de a crea și susține valoarea socială (nu numai 
valoarea privată); recunoașterea și manifestarea dorinței de a urma noile oportunități de a servi această misiune; 
angajarea într-un proces de con�nuă inovare, adaptare și învățare; acționarea liberă, fără a fi limitat de resursele 
aflate la îndemână; manifestarea unei responsabilități ridicate pentru elementele cons�tu�ve și pentru rezultatele 
create (Dees,1998).
 În cadrul analizelor conceptuale ale antreprenoriatului social se au în vedere patru �puri de mari de dis�ncții 
(Boschee et al., 2003):
•  Diferențele dintre „antreprenoriat” și „antreprenoriat social”
•  Diferențele dintre „sustenabilitate” și „subzistență”
•  Diferențele dintre „strategii de generare a profitului” și „întreprinderi de afaceri cu scop social”
•  Diferențele dintre „inovatori”, „antreprenori” și „manageri profesionali”.
 Un antreprenor social este orice persoană, din orice sector, ce u�lizează strategii de generare a profitului 
urmărind un scop social, diferind în două modalități importante de antreprenorul tradițional (Boschee et al, 2003):
•  Antreprenorii sociali acționează într-o manieră responsabilă social: donează bani sectorului non-profit; refuză an-
gajarea în anumite �puri de afaceri; u�lizează materiale și prac�ci de protecție a mediului; tratează angajații cu 
demnitate și respect. Toate aceste lucruri sunt admirabile, iar eforturile lor sunt direct atașate obiec�velor sociale. 
Antreprenorii sociali sunt diferiți și aplică strategiile de generare a profitului în relație directă cu msiunea lor: 
angajează oameni cu dizabilități, cu probleme psihice, afectați de sărăcie, sau aflați în situație de excluziune socială; 
vând produsele sau serviciile lor provenite din ac�vitățile misiunii ce au un impact direct asupra unei probleme sociale 
specifice (de exemplu ac�vități cu copii aflați în situație de abandon școlar pentru a fi menținuți în sistemul de 
învățământ, producerea de sisteme de ajutor pentru persoanele cu dizabilități, furnizarea de servicii de îngrijire 
pentru bătrânii ce nu sunt cazați în centre rezidențiale, dezvoltarea și comercializarea unor curicule educaționale 
etc.).

Antreprenoriat social
Crează noi piețe pentru nevoile sociale
Crează noi locuri de muncă și echitate socială
Mobilizează resursele pentru a rezolva probleme sociale
Crează capital social

Se adresează beneficiarilor și clienților

Antreprenoriat
Crează noi piețe
Crează noi locuri de muncă
Mobilizează resursele
Introduce noi tehnologii, 
industrii și produse
Se adresează clienților
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•  Antreprenorii tradiționali își măsoară ac�vitățile cu ajutorul indicatorilor sociali (succesul sau eșecul companiilor lor 
este determinat de abilitatea lor de a genera profit pentru proprietarii afacerii). Antreprenorii sociali sunt conduși de o 
linie dublă ce unifică rezultatele financiare și sociale. Profitabilitatea este un scop, dar nu este singurul, iar profitul este 
reinves�t mai degrabă în misiunea lor decât să fie distribuit către proprietarii de acțiuni.
 Antreprenorii sociali operează în piețe, raportate la o disciplină economică, dar acestea urmăresc a valoriza 
îmbunătățirea valorii sociale, ges�onarea eficientă a bunurilor publice și acordarea de beneficii celor ce nu-și permit 
să le plătească. Aceste elemente sunt cel mai adesea esențiale pentru antreprenorii sociali. În consecință, este mult 
mai dificil în a determina dacă un antreprenor social a creat suficientă valoare socială pentru a jus�fica resursele 
cheltuite în crearea acesteia. Din perspec�va lansării unor iniția�ve private ale antreprenorilor și impactul social al 
ac�vităților derulate, în România, se apreciază că semnificația antreprenoriatului social este dezvoltată de către 
prac�cienii din domeniul social, dar de foarte multe ori lipsește rigoarea academică din prezentarea bunelor prac�ci 
(Popoviciu et al., 2011:43).
 Antreprenoriatul social este prezent în procesul de înființare a unei întreprinderi sociale, o formă dis�nctă de 
organizație orientată către profit ce susține o organizație non-profit. Întreprinderea socială este și rezultatul 
antreprenoriatului social și se direcționează către sustenabilitatea organizației non-profit în scopul supraviețurii și 
rezolvării problemelor sociale. Fără a con�nua detalierea  celor patru teme ale antreprenoriatului social – focalizarea 
pe profitul social, rolul antreprenorului social, elementele antreprenoriatului social și u�lizarea profitului economic 
ca mijloc de rezolvare a problemelor (Popoviciu et al., 2011:53), prin delimitările specifice între sectoarele public și 
privat, se oferă posibilitatea de a plasa în mod adecvat întreprinderile sociale în raport cu subsectoarele economice 
actuale.
 În acest context, dezvoltarea unei bune prac�ci de economie socială, centrată pe modelul antreprenoriatului 
social are în vedere obținerea unui grad ridicat de independență financiară pentru a fi capabilă să dezvolte și să inițieze 
alte iniția�ve (Cace C. et al., 2012c:57), precum și pentru a se asigura sustenabilitatea sa.
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CAPITOLUL IV
TRANSFERUL BUNELOR PRACTICI ALE ECONOMIEI SOCIALE

 Prin intermediul procesului de realizare a transferului de bune prac�ci din sectorul economiei sociale se pot 
înregistra diferite rezultate. În primul rând, se fac vizibile ac�vitățile și beneficiile „invizibile” ale economiei sociale și în 
acest mod se contribuie la îmbunătățirea capacității de incluziune socială prin intermediul acestei forme de 
economie. O clarificare obligatorie în cadrul procesului de realizare a transferului de bune prac�ci se referă la 
iden�ficarea cererii de bune prac�ci, răspunzând la întrebarea cine are nevoie sau intenționează să preia din 
experiența acumulată și demonstrată de a avea rezultate remarcabile în sectorul economiei sociale. De asemenea, o 
con�nuare a acestui proces se referă la o anumită delimitare a modalităților prin care se poate realiza transferul de 
bune prac�ci, precum și a rezultatelor vizate ca urmare a acestui transfer. Preluarea unor bune prac�ci de către o 
en�tate de economie socială aduce în prim-planul dezbaterii necesitatea de a indica și perspec�vele eficienței 
adoptării și adaptării unor elemente sau chiar a întregii prac�ci ce a fost transferată.

 4.1. Cererea de bune prac�ci în domeniul economiei sociale 

 Din perspec�va colaborării în cadrul transferului de bune prac�ci din sectorul economiei sociale se vizezază 
mai multe forme de par�cipare: 
•  Personală (se referă la efortul persoanei de a dezvolta o rețea de cunoș�nțe și relații);
• Profesională (se referă la efortul persoanei de a dezvolta o rețea de contacte care să aibă ca scop dezvoltarea 
profesională a acesteia); 
•  Individuală (cooperarea în rândul persoanelor care au un scop comun);
•  Colec�vă (cooperarea dintre ins�tuții, organizații, etc.).
 Din punct de vedere al aspectelor funcționale de realizare a transferului de bune prac�ci este relevant să se 
analizeze o serie problemele speciale:
•  N ivelul local sau regional, în contextul în care va fi creat transferul;
•  U nitățile locale ale rețelei create;
•  N umărul și categoria ins�tuțiilor implicate;
•  E xperiența și ac�vitatea fiecărei ins�tuții;
•  B eneficiile ins�tuțiilor și contribuția acestora la rețeaua de transfer a bunelor prac�ci;
•  R esursele economice;
•  M etodologia de funcționare;
•  P erioada de funcționare (permanentă sau temporară);
•  E xperiența privind caracterul nou și produsele deja existente;
•  F orma legală (formală sau informală);
•  S tabilirea acțiunilor;
•  F ormularea obiec�velor rețelei de transfer a bunelor prac�ci din sectorul economiei sociale;
•  I nstrumentele care urmează a fi folosite;
•  A cțiunile rețelei în scopul îndeplinirii obiec�vului (grupuri, propuneri);
•  P ublicitatea și diseminarea rezultatelor;
•  P rincipiile de funcționare și acțiunile;
•   Distribuirea sarcinilor și delegarea rolurilor.
 Experiența ne-a arătat că funcționarea totală și viabilă a unui schimb de bune prac�ci presupune ca 
par�cipanții la acest proces să fie reprezentați de persoane cu o educație profesională specială care să dispună de 
următoarele cunoș�nțe și competențe:
•  C unoș�nțe și experință în cadrul comunității locale;
•  C ompetențe sociale de comunicare și de dezvoltare a relațiilor;
•  În cazul în care rețeaua se referă la ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, pe lângă calificările din domeniile 
psihologiei, economiei și ș�ințelor juridice, foarte importantă este capacitatea de a folosi competențele din domeniul 
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consultanței cu scopul de a furniza informații fiabile și valabile.
• Capacitatea de autodezvoltare, de a cul�va valori pozi�ve, interese, ap�tudini speciale, etc. și de a își folosi 
deprinderile și încrederea în sine pentru a stabili relații și a crea rețele; 
• Cunoș�nțe suficiente și informații de actualitate privind cererea și oferta de pe piața muncii, programele 
educaționale și de formare, programele de sprijinire a antreprenoriatului și orice alte informații care se încadrează în 
aria obiec�vului rețelei; 
•  Cunoș�nțe despre conceptele de bază ale economiei sociale în relație cu dezvoltarea locală;
• Cunoș�nțe solide de cercetare și u�lizare a resurselor, materialelor și tehnicilor care sunt necesare în fiecare 
situație;
•  Cunoș�nțe suficiente de comunicare și de sisteme informa�ce pentru crearea, arhivarea, strângerea și diseminarea 
de informații;
•  Cunoș�nțe solide despre rolurile sociale ale femeilor și bărbaților, despre diferențierile sociale existente și despre 
(re)producerea de stereo�puri/ discriminare între sexe în cadrul societăților contemporane; 
• Cunoș�nțe solide despre problemele ce fac referire la egalitatea dintre cele două sexe și protecția lor la nivel 
ins�tuțional;
• Capacitatea de a sublinia competențele speciale, interesele, principiile și caracteris�cile personalităților mem-
brilor;
•  Capacitatea de a iden�fica și selecta metode fiabile și valide de evaluare;
•  Capacitatea de a evalua și analiza rezultatele u�lizării metodelor și mijloacelor de evaluare;
•  Cunoș�nțe despre mediul social, economic și cultural;
•  Cunoș�nțe despre profilul și ac�vitatea ins�tuțiilor.

 4.2. Modalităţi de realizare a transferului bunelor prac�ci 

 Experiența din domeniul materializării acțiunilor de colaborare pentru realizarea transferului de bune prac�ci 
ale economiei sociale se bazează pe existența unui mecanism „ofensiv” de informații și de conș�en�zare și a unui 
mecanism de mo�vare/ ac�vare.
 Bunele prac�ci ale economiei sociale cuprind informații generale privind atât creșterea nivelului de informare 
și de conș�en�zare de către publicul larg a beneficiilor economice și sociale cât și preluarea de către specialiș�i 
interesați a aspectelor funcționale ce îi interesează în mul�plicarea unor iniția�ve în acest sector. 
 Realizarea efec�vă, la nivel general a transferului de bune prac�ci se poate derula prin intermediul 
următoarelor ac�vități
•  Organizarea de conferințe pentru a facilita schimbul de opinii și experiențe;
•  Dezvoltarea de metodologii educaționale comune;
•  Organizarea de programe educaționale pentru formatori;
•  Funcționarea unui centru de informare;
•  Transmiterea unei metodologii pozi�ve la nivel național și european;
•  Strângerea, elaborarea și distribuirea de material informa�v pe hâr�e;
•  Cercetare și diseminare de informații prin intermediul internetului;
•  Bule�ne informa�ve și ar�cole în presa și mass media locală;
• Organizarea de acțiuni care sunt strâns legate de intervenția agenților economici la nivelul populației din grupurile 
vulnerabile social;
•  Dezvoltarea de rețele cu întreprinderi, agenți economici, etc.; 
•  Mo�varea voluntarilor și a par�cipării consultanților în organizarea evenimentelor sociale;
•  Dezvoltarea de sisteme de evaluare internă și externă care vor fi stabilite în ghidurile metodologice;
•  Cooperarea cu agenții economici locali și par�ciparea acestora în cadrul rețelelor naționale și internaționale.
 De asemenea, în mod specific, în cadrul unor Centre de Economie Socială transferul de bune prac�ci se poate 
realiza prin următoarele modalități:
•  organizarea unor sesiuni de informare și sensibilizare prin punerea la dispoziție a unor materiale, spre consultare, 
cum ar fi: publicații, cărți, reviste; studii și cercetări, rapoarte; prezentări ale diferitelor conferințe; studii de caz/ cazuri 
de bună prac�că; documente strategice; acte norma�ve;
• susținerea unor servicii specifice pentru susținerea structurilor de economie socială: prelucrarea de date și 
furnizarea de informații (indicatori sinte�ci, studii, etc.); facilitarea dialogului între actorii publici și privați relevanți; 
elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile;
•  susținerea unor servicii specifice pentru beneficiarii direcți ai ac�vităților de economie socială:  organizarea de eve-
nimente la nivel local (târguri, expoziții, ateliere, conferințe); organizarea periodică a unor burse locale pentru locuri 
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de muncă în domeniul economiei sociale; facilitarea de schimburi de experiență între operatorii interni și externi în 
domeniul economiei sociale. (Cace et al., 2011c: 103).
 Specialiș�i în economie socială par�cipă ac�v la diferite ac�vități în care se realizează un transfer de bune 
prac�ci din sectorul economie sociale:
• Grupuri de lucru cu par�ciparea funcționarilor/reprezentanților agenților economici. Acestea au ca obiec�v 
informarea sistema�că și actualizarea rezultatelor la toate nivelurile de furnizare a  serviciilor, la nivel local și regional; 
• Întâlniri de sensibilizare, mo�vare și ac�vare a agenților economici, a en�tăților de economie socială pentru 
promovarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii, cât și pentru sprijinirea psihologică a categoriilor afectate în mod 
direct de excluziunea socială;
•  Furnizarea de servicii de informare și consultanță pentru en�tăți ale economei sociale pe probleme de educație și 
formare, dezvoltare a antreprenoriatului, promovarea ocupării forței de muncă și a integrării grupurilor vulnerabile 
de către structurile autorităților locale în parteneriat cu structurile economiei sociale;
•  Publicarea unor ghiduri, manuale, broșuri ale centrelor consulta�ve și distribuirea materialelor pentru acțiunile 
pozi�ve pentru structurile economei sociale;
•  Promovarea de materiale pentru par�ciparea specialiș�lor în economie socială în diferite structuri profesionale ale 
economiei sociale, cât și realizarea de materiale audio-vizuale;
•  Publicarea de ar�cole și rapoarte, distribuirea informațiilor în ziarele și mass-media locală;
• Coordonarea acțiunilor și cooperarea con�nuă dintre agenții economici. Cooperarea asigură perfecționarea 
intervenției calita�ve și can�ta�ve și contribuie, prin acțiuni pozi�ve, la ac�varea eficientă iniţia�velor specifice 
economiei sociale. 
• Comunicarea și interconectarea rețelelor europene, pentru o transmitere fructuoasă a metodologiilor u�le de 
promovare a ocupării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, de dezvoltare a antreprenoriatului social și de sprijinire a 
incluziunii sociale.
 Se poate înțelege faptul că elementul necesar al colaborării pentru transferul de bune prac�ci din sectorul 
economiei sociale este conectarea cu alte en�tăți specializate din domeniu, cu structuri ale administrației locale, cu 
structuri de cercetare profilate pentru inves�garea sectorului, cu agenții economici locali ac�vi în incluziunea socială a 
grupurilor vulnerabile în vederea asigurării complete a serviciilor specificate privind următoarele aspecte: 
•  Informarea grupurilor vulnerabile despre programele de ocupare a forței de muncă, posturile libere și iniția�vele de 
incluziune socială;
•  Servicii de consultanță pe anumite teme;
• Campanii de informare și de conș�en�zare pe teme privind poli�ca socială generală de incluziune socială a 
grupurilor vulnerabile; 
• Informații și sprijin din partea autorităților locale privind direcția iniția�velor întreprinse pentru sa�sfacerea 
nevoilor locale;
• Crearea pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile en�tăți ale economiei sociale cât și de întreprinderi 
individuale în domenii economice viabile. 

 4.3. Rezultatele transferului de bune prac�ci

 Economia socială cons�tuie domeniul supus unei variații mari de schimbare și inovare, sens în care 
modelarea competențelor economice specifice personalului ce ac�vează în structurile acestui �p de economie 
presupune un demers conectat la discursul general cu privire la rolul celui de-al treilea sector și întreprinderile sociale. 
Adalbert Evers (2006) sinte�zează în cadrul a șase puncte cheie noile elemente ale economiei sociale:
 1. Mobilizarea capitalului social: iden�ficarea și alegerea de aspirații și mo�vații pentru construirea 
consolidată a celui de-al treilea sector
 2. Recunoașterea diferitelor forme de acțiune economică: economie plurală, economie locală, legături 
sociale
 3.   Antreprenoriat și antreprenori sociali: preluarea aspectelor pozi�ve din piețele moderne
 4.  Sectorul al treilea ca un domeniu intermediar și întreprinderile sociale ca organizații pilon - delimitări 
permisive între piețe și ins�tuțille statului
 5.   Organizațiile celui de-al treilea sector și întreprinderile sociale ca hibrizi
 6.   Impactul și puterea societății civile – nu se măsoară prin mărimea celui de-al treilea sector, ci prin impactul 
general asupra aspirațiilor și principiilor civice.
 Pentru a putea crea un model al competențelor economice este necesar să se stabilească factorii ce 
influențează acest �p de competență. 
 Așteptările persoanelor implicate în realizarea transferului de bune prac�ci în sectorul economiei sociale, 
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atât publicul larg cât și specialiș� din acest sector sunt legate de ariile vizate de propriile ac�vități economice și sociale. 
As�el, vor urmări o serie de indicatori specifici sectorului economiei sociale (Tabel 15).

Tabel 15. Indicatori pentru monitorizarea și evaluarea ac�vităților economiei sociale

Sursa: Ministerul Ocupării și Protecției Sociale din Grecia, 2006: 49-51 

 În cadrul transferului de bune prac�ci ale economiei sociale, par�cipanţii au în vedere patru categorii de 
indicatori (Tabel 16):

Tabel 16. Indicatori vizaţi în transferul de bune prac�ci ale economiei sociale

Măsoară

• Procentul diferitelor �puri de companii din economia socială în comparație cu 
numărul total de companii din economia socială 
• Procentul de companii din economia socială după �pul de ac�vitate 
(național/regional/local etc.)

•  Procentul mediu al venitului 
• Procentul mediu al cheltuielilor pe companie din economia socială /�p de 
companie/localizare geografică 
•  Procentul de finanțare al cifrei de afaceri pe companie din economia socială /�p de 
companie/localizare geografică 

•  Procentul mediu al persoanelor angajate pe companie din economia socială /�p de 
companie/localizare geografică 
• Procentul mediu al creării de noi locuri de muncă pe companie din economia socială 
/�p de companie/localizare geografică 

• Procentul modului de vizibilitate-promovare a produselor/serviciilor companiilor 
din economia socială de pe piață

•  Procentul de companii din economia socială care au introdus în ul�mii trei ani 
ac�vitate inovatoare pentru produsele/serviciile lor, pe �p de companie
• Procentul de companii care au stabilit relații de cooperare cu UE/autorități 
publice/alte companii din economia socială pe �p de companie/localizare 
geografică

Tipuri de indicatori

A)   Indicatori generali

B)   Indicatori economici

C)   Indicatori de ocupare

D)   Indicator de vizibilitate 
promovare 

E)   Indicator de inovare

F)   Indicator de organizații / 
autorități care colaborează

Exemple de indicatori

•  bugetul total;
•  rata de absorbţie a resurselor;
•  numărul persoanelor care lucrează la implementarea 
proiectului/programului;
•  numărul de organizaţii implicate în implementare.
•  numărul de persoane formate/care au obţinut o diplomă în 
cadrul proiectului;
•  suma obţinută prin vânzarea produselor realizate manual de 
par�cipanţi;
•  numărul de grupuri de iniţia�vă formate în comunităţile 
par�cipante la proiect;
•  numărul de ac�vităţi de instruire derulate la nivelul fiecărei 
comunităţi.

•  numărul de afaceri noi demarate în comunitate; 
•  numărul de locuri de muncă nou create în întreprinderile 
realizate cu ajutorul programului;
•  numărul de copii înscrişi în programe educaţionale �mpurii;
•  gradul de sa�sfacţie al beneficiarilor (%);

Categorie indicatori

Indicatorii referitori la resursele programului 
(input) furnizează informaţii referitoare la 
resursele financiare, umane, materiale 
folosite pentru realizarea unui proiect sau 
program
Indicatorii referitori la ieșiri (output) măsoară 
ce anume s-a realizat cu banii alocați pentru 
implementarea programului. Indicatorii 
referitori la ieșiri sunt extrem de u�li mana-
gerilor de proiect, care sunt responsabili 
pentru producerea ieșirilor respec�ve

Indicatorii de rezultate vizează efectele 
obţinute de program şi furnizează informaţii 
asupra schimbărilor produse
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Exemple de indicatori

•  îmbunătăţirea cunoş�nţelor, abilităţilor par�cipanţilor la 
cursurile de formare (% dintre aceş�a îşi găsesc loc de muncă în 
domeniul cursurilor).
•  rata de plasare a persoanelor calificate după 12 luni;
•  numărul de locuri de muncă create sau păstrate la doi ani de la 
încetarea proiectului;
•  gradul de sustenabilitate a întreprinderilor înfiinţate cu sprijinul 
proiectului (% dintre acestea funcţionează după doi ani de la 
încetarea proiectului).

Categorie indicatori

Indicatorii de impact au în vedere consecințele 
pe termen lung ale programului, dincolo de 
efectele imediate asupra beneficiarilor direcți; 
vizează și consecințele asupra persoanelor sau 
organizațiilor care nu sunt beneficiari direcți

Sursa: preluare și adaptare Neguț et al., 2011:78-79

 4.4. Eficiența în preluarea unor bune prac�ci 

 Din perspec�va valorificării experiențelor pozi�ve anterioare înregistrate în sectorul economiei sociale este 
urmărită eficiența socială ce este înțeleasă ca abilitatea de a îndeplini obiec�vele sociale propuse (Barna et al., 2012: 
35). Într-o formulă standard, se consideră că evaluarea eficienței unei întreprinderi sociale se referă la impact, 
rezultate, ieșiri și intrări  (Figura 7 ).

Figura 7. Indicatori de evaluare a eficienței unei întreprinderi sociale

Sursa: Barna et al., 2012: 35

 Primul pas al derulării unor intervenții eficiente în domeniul economiei sociale se referă la cunoașterea 
principalelor mecanisme de operare a structurilor din acest domeniu (conform Tabel 17):

Tabel 17. Principalele mecanisme  de operare a economiei sociale

Impact: consecințele ac�vităților pentru comunitatea mai largă

Rezultate (outcomes): beneficiile realizate pentru grupul țintă al beneficiarilor

Ieșiri (ouputs): ceea ce s-a realizat concret, can�tatea de bunuri/servicii obținute 
pentru derularea ac�vităților

Intrări (inputs): resursele ce contribuie la realizarea ac�vităților

Organizații 
neguvernamentale

Rol

Tipuri de 
produse și 
beneficii

Furnizează servicii 
membrilor săi și/sau 
întregii comunități.

Furnizează servicii           
membrilor săi și 
membrilor familiilor 
acestora.

Furnizează bunuri și servicii 
membrilor săi și, în anumite 
circumstanțe, comunității. 

Bunuri și servicii ce nu sunt 
în general pe piață, dar, în 
același �mp, există solicitări 
în creștere. În funcție de 
metodele de implementare, 

Servicii ce nu sunt în mod 
esențial pe piață. Beneficiul 
membrilor variază în funcție 
de nevoile lor.

Bunuri și servicii de piață. 
Fiecare membru are beneficii 
în funcție de numărul 
tranzacțiilor pe care le 
realizează în coopera�vă.
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Organizații 
neguvernamentale

ce variază într-o mare mă-
sură, atât membrii, cât și co-
munitatea se pot bucura de 
avantajele oferite de aceste 
bunuri și servicii.

Membri

Finanțare

Diviziunea 
puterii

Distribuirea 
surplusului

Indivizi sau en�tăți, în mod 
privat.

Numai indivizii, în mod 
privat.

Indivizi sau en�tăți, în mod 
privat.

Principiul “o persoană, un 
vot” este aplicat în cadrul 
adunării generale.

Principiul “o persoană, un 
vot” este aplicat în cadrul 
întâlnirilor generale ale 
membrilor.

Principiul “o persoană, un 
vot” este aplicat în cadrul 
întâlnirilor generale ale 
membrilor.

Co�zații și/sau donații. 
Atunci când membrii se 
retrag/demisionează, 
co�zațiile lor nu sunt 
rambursate.

Co�zații plă�te la intervale 
regulate. Când membrii se 
retrag/demisionează, 
co�zațiile lor nu sunt 
rambursate.

Subscripții pentru acțiuni de 
capital și/sau contribuții 
realizate la intervale regulate. 
Atunci când membrii se 
retrag/demisionează, își recu-
perează contribuțiile 
financiare.

Niciodată distribuit 
membrilor.
Trebuie să fie reinves�t
 într-o ac�vitate cu 
u�litate socială.

Niciodată distribuit 
membrilor.
Poate servi ca un fond de 
rezervă și/sau pentru a 
scădea co�zațiile și/sau 
pentru a crește beneficiile.

Parțial distribuit membrilor.
Poate servi ca un fond de 
rezervă pentru a îmbunătăți 
serviciile sau pentru a 
dezvolta în con�nuare 
ac�vitățile coopera�vei.

Tipuri de 
produse și 
beneficii

Sursa: Defourny et al. (1999)

 Preluarea unei bune prac�ci a economiei sociale se realizează prin a�ngerea unui nivel op�m de înţelegere a 
derulării procesului de operaţionalizare şi funcţionare a iniţia�vei din sectorul economiei sociale. Specialiş�i din 
domeniu aplică diferite formule de iden�ficare a eficienţei intervenţiilor din acest sector şi pentru a selecta 
elementele specifice bunei prac�ci, ce vizează în mod special indicatorii de performanţă a�nşi în cadrul iniţia�vei cu 
care iau contact. Iden�ficarea unor bune prac�ci în sectorul economiei sociale reflectă necesitatea de dezvoltare și 
consolidare a ac�vităților incipiente din România. În acest sens, prima recomandare este de a se realiza o selectare 
atentă a iniția�velor pe baza unor criterii ce au fost analizate în cadrul altor procese, având în vedere mecanismele 
operaționale și rezultatele acestora ce vizează (Nicolăescu et al., 2011: 63-66):
•   Îmbunătățirea situației în ceea ce privește discriminarea și egalitatea de șanse;
•   Promovarea complementară a sprijinului oferit de alte acțiuni și poli�ci implementate la nivel local;
•   Prezentarea impactului pozi�v al legilor și al poli�cii legate de incluziunea socială din alte state membre;
•   Reliefarea modalităților de încurajare a iniția�velor de afaceri;
•   Par�ciparea grupurilor țintă la proiectarea și implementarea proiectului; 
•   Primirea unui feedback pozi�v din partea beneficiarilor;
•   Demonstrarea unei cooperări strânse între nivele ale conducerii și societatea civilă;
•   Inovarea ac�vităților;
•   Aplicarea metodei ascendente (de jos în sus); 
•   Demonstrarea sustenabilității; 
•   Exprimarea caracterului transferabil/repetabil;
•   Crearea unei viziuni asupra altui �p de economie.
 Interesul în creștere cu privire la en�tățile economiei sociale, exprimat de donatori, legiuitori și actori sociali, 
trebuie să ia în calcul portabilitatea și transferabilitatea acestei forme organizaționale microeconomice. De 
asemenea, viabilitatea potențială a acestor structuri ar trebui să vizeze dificultățile cu care multe en�tăți au de-a face 
în cadrul pieței libere, sens în care sunt sensibile la modificările poli�cii publice, în mod special în ceea ce privește 
eligibilitatea pentru finanțările publice (Nicolăescu, 2011). 
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 Transferul și preluarea unei bune prac�ci din sectorul economiei sociale indică o reajustare a priorităților care 
ar trebui să reflecte nevoile iden�ficate precum și domeniile în care eșecul pieței este cel mai evident și unde există 
mai multe șanse de a�ngere a unui nivel adecvat de valoare adăugată în cadrul intervențiilor adresate grupurilor 
vulnerabile.
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CAPITOLUL V
BUNE PRACTICI ALE ECONOMIEI SOCIALE ŞI 

INTERVENŢII LA NIVELUL GRUPURILOR VULNERABILE

 Economia socială are o proiecţie specială la nivelul grupurilor vulnerabile, existând numeroase argumente 
pentru realizarea de ac�vităţi incluzive cu suportul acestei forme de economie. În plan naţional, la nivelul grupurilor 
vulnerabile se încearcă o abordare unitară prin asigurarea unei complementarităţi între documentele programa�ce 
de la nivel european şi reglementările naţionale. De asemenea, în cadrul abordărilor curente şi de viitor de 
cuan�ficare a intervenţiilor finanţate prin programe europene se evidenţiază categoriile specifice de persoane 
vulnerabile. Prezentarea unor bune prac�ci din sectorul economiei sociale, specifice intervenţiilor adresate celor 
patru grupuri ţintă vizate de către proiect -  persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, �neri peste 18 ani care 
părăsesc sistemul insituționalizat de protecție a copilui și beneficiari de venit minim garantat, se structurează în 
primul rând în funcţie de coordonatele legisla�ve şi ins�tuţionale par�culare fiecărei categorii, precum şi având în 
vedere exemplele de iniţia�ve de bună prac�că ce au fost prelevate în cadrul ac�vităţilor anterioare ale proiectului.

 5.1. Economia socială și grupurile vulnerabile  

 Cu toate că termenul de „vulnerabil” este u�lizat frecvent în poli�cile și intervențiile sociale, definirea sa 
rămâne deschisă interpretărilor dinamicii societății moderne. De al�el,  se apreciază că ex�nderea poli�cilor sociale 
din România privind grupurile vulnerabile sau dezavantajate a înregistrat noi abordări prin adăugarea termenilor de 
excluziune și incluziune socială (Arpinte et al., 2008:340; Preda, 2002: 97-102). Economia socială oferă soluții pentru a 
se reduce excluziunea socială prin creșterea ratei de ocupare a persoanelor vulnerabile și prin crearea mecanismelor 
de a-i ajuta pe aceș� oameni (Arpinte et al., 2010b:66). La nivel european, în cadrul Consiliului European de la 
Lisabona (2000) s-a abordat combaterea excluziunii sociale într-un pachet coerent grupând poli�ci în domeniul  
social, angajării și poli�cilor economice, toate acestea având un grad de interdependență ridicat (Lambru, 2010:165), 
iar la nivel național, se apreciază că “s-a format, în mediul academic, dar și la nivel guvernamental și în mediul 
organizațiilor internaționale, un nivel de exper�ză considerabil pentru măsurarea sărăciei și incluziunii sociale și un 
istoric bogat al u�lizării indicatorilor de sărăcie și incluziune socială” (Briciu 2009: 165). În acest context, economia 
socială își întărește rolul jucat în societate de a aduce beneficii economice și sociale (Anca, 2012:15)
 Prin raportare la documentele oficiale, grupurile iden�ficate ca fiind vulnerabile acoperă o diversitate de 
categorii socio-demografice şi de probleme sociale (Popescu, 2011:13). În România, creșterea șanselor de ocupare 
pentru grupurile vulnerabile se face prin promovarea dimensiunii incluzive a pieței muncii precum și a educației și 
formării profesionale inițiale și con�nue. Principalele domenii de intervenţie avute în vedere sunt (Planul Naţional de 
Dezvoltare 2007-2013, Guvernul României, 2005). 
    •   integrarea pe piaţa muncii şi combaterea discriminării;
    •   îmbunătăţirea accesului şi par�cipării la educaţie iniţială şi con�nuă pentru grupurile vulnerabile;
    •   promovarea egalităţii de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor;
  •  dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale des�nate reducerii riscului de marginalizare şi excluziune 
socială; 
    •   iniţia�ve transnaţionale în educaţia incluzivă şi iniţia�ve transnaţionale pe piaţa muncii.
 Adoptarea unor poli�ci şi măsuri împotriva excluziunii sociale şi a sărăciei se realizează prin combinarea 
obiec�velor comune ale Uniunii Europene cu cele ale ţărilor membre, urmărindu-se a�ngerea unor parametri 
corela�vi de complementaritate între palierul european şi cel naţional (Duminică et al., 2007:52). Cu toate că există 
evidenţe clare ale progresului în construcţia legisla�vă şi ins�tuţională privind acordarea beneficiilor sociale pentru 
protecţia persoanelor dezavantajate, se resimte în con�nuare o nevoie acută de a se realiza diferite studii privind 
impactul măsurilor adoptate (Stănescu et al., 2012:263).
 În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 (versiunea 6, mai 2013), sunt stabilite categoriile de grupuri vulnerabile eligibile 
intervenţiilor specifice sectorului economiei sociale (Tabel 18):
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Tabel 18. Persoane din grupuri vulnerabile 

Sursa: Documentul Cadru de Implementare a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013, versiunea 6, mai 2013:169

 În contextul planificării ac�vităților specifice următorului cadru financiar 2014-2020, grupurile vulnerabile 
sunt nominalizate în diferite secțiuni ale Acordului de Parteneriat (versiunea iunie 2013), cu mențiunea că este 
necesar să se con�nue asigurarea unei coerențe interne a documentului în funcție de realitățile din România. As�el, 
se enumeră în secțiunea privind Obiec�vul Tema�c nr. 9 Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în 
diferite grupuri de persoane afectate de riscul de marginalizare și excluziune socială  (Tabel 19).

Tabel 19. Persoane sau grupuri iden�ficate ca fiind dezavantajate sau în risc de marginalizare socială ori excluziune 
socială  

Grupuri țintă
a.  Persoane de etnie romă; 
b.  Persoane cu dizabilități; 
c. Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul ins�tuționalizat de protecție a copilului; 
d.  Familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale; 
e.  Copii în situație de risc; 
f.   Persoane care au părăsit �mpuriu școala; 
g.  Persoane aflate în detenție, persoane anterior aflate în detenție și delincvenți juvenili; 
h.  Persoane condamnate la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării acesteia în stare de libertate; 
i.   Persoane dependente de droguri și de alcool, bolnavi mintal; 
j.   Persoane fără adăpost; 
k.  Vic�me ale violenței în familie; 
l.   Persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială (cum sunt persoanele infectate cu 
HIV/SIDA, cancer etc.); 
m. Imigranți; 
n.  Femei; 
o.  Refugiați și persoane care solicită azil; 
p.  Persoane care trăiesc din venitul minim garantat; 
q.  Persoane care locuiesc în comunități izolate; 
r.   Vic�me ale traficului de persoane; 
s.   Alte grupuri vulnerabile.

•  copii;
•  copii din ins�tuții;
•  �neri, �neri peste 18 ani care părăsesc sistemul ins�tuționalizat de protecție a copilului;  
•  persoanele vârtsnice dependenți care se află în sărăcie sau nu au suport familial;
•  femei;
•  mame �nere;
•  persoane din mediul rural;
•  persoane de etnie romă;
•  familii monoparentale;
•  familii cu mai mult de doi copii;
•  persoane cu dizabilități;
•  persoane care nu au un loc de muncă;
•  persoane care nu au venit sau care au venituri reduse;
•  persoane dependente de droguri, de alcool și de alte substanțe;
•  persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA;
•  persoane care părăsesc sistemul penitenicar;
•  infractori și foș� infractori;
•  persoane afectate de violența domes�că;
•  vic�me ale traficului de persoane;
•  imigranți;
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•  refugiați;  
•  solicitanții de azil;  
•  persoanele fără adăpost; 
•  copiii străzii;  
•  persoane cu boli cronice sau incurabile. 

Sursa: P.A., 2013: 33

 În demersul de stabilire a grupurilor vulnerabile se reliefează importanța economiei sociale în a derula 
ac�vități eficiente în creșterea incluziunii sociale și a ocupării pentru diferite categorii de persoane afectate de sărăcie 
și marginalizare socială. În contextul în care se pune un accent major pentru transpunerea în prac�că a Strategiei 
Europa 2020, ceea ce implică și definirea economiei sociale ca un partener serios al societății civile și al Statului (Zamfir 
et al., 2010:8) devine acută necesitatea de a se monitoriza și evalua iniția�vele derulate în acest sector și de a prezenta 
mecanismele prin care se creează un ecosistem sănătos și vibrant prin această formă de economie ce sprjină 
antreprenorii sociali inovatori (Cace et al, 2011b:65). În acest context, se poate apela la intervențiile metodice și 
sistema�ce aferente unor modele de prac�ci naționale - modelul francez al „regiunilor urbane libere”, modelul 
britanic al „indexului deprivării mul�ple” și modelul danez al „abordării calita�ve” (Cace et al., 2010a:63). Totuși, în 
acest domeniu este recomandată prudență în alegerea metodei de lucru având în vedere faptul că „fiecare dintre 
pragurile de sărăcie, indiferent prin ce metodă ar fi calculate, înglobează în ele o doză considerabilă de subiec�vism și 
rela�vitate” (Pop, 2009: 394). În același �mp, este important de a se recunoaște diversitatea ac�vităților de economie 
socială și de a se preleva bunele prac�ci înregistrate la nivelul fiecărui grup vulnerabil în parte.
 În cadrul secțiunilor următoare sunt prezentate, în mod sinte�c, aspectele generale legisla�ve și 
ins�tuționale ce se referă la cele patru categorii de grup țintă vizate de către proiectul „Modelul Economiei Sociale în 
România”. De asemenea, având în vedere ac�vitățile anterioare ale proiectului de iden�ficare a unor modele ale 
economiei sociale, structurate în funcție de par�cularitățile celor patru categorii, se expun aceste experiențe ca 
exemple de iniția�ve de bune prac�ci, în speranța că reperele furnizate vor oferi oportunitatea de consolidare a 
cunoș�nțelor prezentate anterior în acest ghid.

 5.2. Minoritatea romă  

 Legislația națională în domeniu se raportează la specificul național și la cadrul stabilit de documentele 
internaționale (Preoteasa et al., 2010: 60), existând o reglementare consolidată referitoare la măsurile și intervențiile 
adresate acestei categorii vulnerabile (cel mai recent prin Hotărârea Guvernului nr. 1221/2011 privind aprobarea 
Strategiei Guvernului României de incluziune socială a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru 
perioada 2012-2020)
 Din perspec�vă ins�tuțională, în România, în anul 2004 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1703 privind 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi (ANR) ca organ de specialitate al administrației publice 
centrale, având personalitate juridică și fiind coordonat de Ministrul coordonator al Secretariatului General al 
Guvernului. As�el ANR a preluat atribuțiile Oficiului pentru Problemele Romilor (OPR) și a a�ns un nivel adecvat de 
reprezentare și coordonare ins�tuțională a poli�cilor sectoriale, inclusiv prin ac�vitatea birourilor regionale pentru 
romi, ca prelungiri teritoriale ale Agenției (Preoteasa et al, 2010: 69). Pornind de la această construcție legisla�vă și 
ins�tuțională se consideră că ANR cons�tuie un model pozi�v și pentru alte țări din regiune, existând numeroase 
proiecte implementate de ins�tuție, în calitate de beneficiar sau partener (Popescu, 2011:80). 
 Iniția�vele derulate în privința incubării unor bune prac�ci de economie socială în România, adresate 
persoanelor de etnie romă reflectă reflectă apartenența la o tradiție ocupațională fixată, atât în conș�ința etniei, cât și 
a societății româneș� în ansamblu, prin însăși denumirile neamurilor de romi (Stănescu et al., 2013a:17), acestea 
având potențial de a se mul�plica în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare și de a fi transferate cu succes la nivelul 
diferitelor en�tăți de economie socială (Tabel 20).
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Tabel 20. Exemple de iniția�ve de bune prac�ci adresate persoanelor de etnie romă

Sursa: Alexandrescu, 2013:  17-46

 Bunele prac�ci în sectorul economiei sociale adresate minorității rome reflectă eforturile derulate în plan 
local de către diferite en�tăți ce sunt susținute prin măsurile de coordonare de la nivelul ins�tuțiilor publice centrale. 
As�el, se evidențiază metoda ascendentă de apariția unei bune prac�ci a economiei sociale pentru persoanele de 
etnie romă prin aplicarea paradigmei „de jos în sus”, contribuindu-se la promovarea incluziunii sociale și la 
îmbunătățirea poli�cilor și programelor adresate reducerii excluziunii sociale a romilor (Cace et al, 2012b:111).

 5.3. Persoane cu dizabilităţi 

 Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este reglementată prin Legea nr. 448/2006, 
republicată în Monitorul oficial nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar direcțiile generale de 
intervenție în acest domeniu sunt incluse în Strategia națională pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a 
persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 (H.G. nr. 1175 din 29/09/2005). Infrastructura ins�tuțională din acest 
sector este asigurată la nivel central prin Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități (DPPD), direcție de specialitate 
din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, și care are ca atribuție principală 
coordonarea la nivel central a ac�vităților de protecție specială și de promovare a drepturilor persoanelor cu 
handicap, elaborând poli�cile, strategiile și standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu handicap, 
asigurând urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu. În planul intervențiilor de la nivel local,  având în 
vedere interferența cu sectorul economiei sociale, un loc special este asigurat de unitatea protejată autorizată 
(operatorul economic de drept public sau privat, cu ges�une proprie, în cadrul căruia cel puțin 30% din numărul total 
de angajați cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap, în conformitate cu prevederile art. 5 (2) din 
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare). 
 La nivelul persoanelor cu dizabilități, modelele de bună prac�că se referă, prin prisma importanței formării 
profesionale, la aspecte par�cularizate caracteris�cilor acestei categorii de grup vulnerabil (CRPG:5): 

Coopera�va Romano Bu�Q Moţca (CRB Moţca), satul Moţca, judeţul Iaşi
Numele organizaţiei: K Consul�ng Management and Coordina�on, proiectul Romano Cher - Casa Romilor 
Forma de organizare juridică: societate coopera�vă meştesugarească de gradul I
www.mestesukar.ro www.mbq.ro, 

Atelierul de împle�turi din Tămaşda, sat Tămașda, comuna Avram Iancu, judeţul Bihor
Numele organizaţiei: Fundaţia Ruhama
Forma de organizare juridică: societate comercială 
www.atelierimple�turi.aaz.ro

Societatea coopera�vă agricolă „Drumul bun”, comuna Dracea, judeţul Teleorman
Numele organizaţiei: Drum bun 
Forma de organizare juridică: societate coopera�vă agricolă

Salonul de coafură din comuna Iancu Jianu, comuna Iancu Jianu, judeţul Olt
Numele organizaţiei: Asociaţia Humanity Rom
Forma de organizare juridică: societate comercială (SRL)

Touched Collec�on, Bucureş�
Numele organizaţiei: Asociaţia Touched România
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală
www.touchedromania.org

Romii din Petrila îşi construiesc singuri prezentul, oraş Petrila, judeţul Hunedoara
Numele organizaţiei: Asociaţia pentru dezvoltarea economiei sociale – Construc�ng the present
Forma de organizare juridică: asociaţie
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        1. Misiunea și scopul organizațiilor care prestează servicii:
        •     Egalitatea de șanse, de par�cipare și condiții;
        •     Educația și pregă�rea profesională, factor determinant în îmbunătățirea calității vieții.
        2. Strategii de intervenție și abordări:
        •     Intervenții, conținuturi și contexte cuprinzătoare/sistemice;
        •     Valorizarea și capitalizarea cunoș�nțelor dobândite;
        •     C ondiții decente de viață;
        •     Sprijinirea procesului de tranziție spre integrare profesională;
        •     A�tudinea și califcarea profesioniș�lor implicați în educația și pregă�rea profesională și calificare. 
        3. Dezvoltarea s�mei de sine și a gradului de par�cipare al clienților
        •     Centrare pe client, individualizare, implicare ac�vă ;
        •     Sprijinirea și mobilizarea clienților;
        •     Valorizarea și promovarea importanței învățării pe tot parcursul vieții.
        4. Parteneriate și rețele de cooperare
        •     Mobilizare, parteneriat și lucru în rețea;
        •     Adaptare la cerințele pieței de muncă;
        •     Educație și pregă�re profesională în context real de muncă.
 În contextul unei rate scăzute de ocupare a persoanelor cu dizabilități adulte angajate în muncă raportat la 
numărul total al adulților cu dizabilități - 13% în iunie 2012 (Stănescu et al., 2013b:15), este evident că economia 
socială cons�tuie o alterna�vă viabilă pentru creșterea nivelului de ocupare în rândul acestei categorii. Iniția�vele de 
bună prac�că în acest domeniu furnizează un cadru de sprijin pentru a se asigura un nivel adecvat de informare și 
conș�en�zare a valorilor incubate de ac�vitățile acestei forme de economie (Tabel 21).  

Tabel 21. Exemple de iniția�ve de bune prac�ci adresate persoanelor cu dizabilități

Sursa: Ernu, 2013: 19-36 

FDP STORE TEAM SRL, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Numele organizaţiei: Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor – filiala Cluj
Forma de organizare juridică: societate cu răspundere limitată (SRL)
www.fdpsr.ro

Albă ca Zăpada, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Numele organizaţiei: Fundaţia „Ajutaţi Copiii România”
Forma de organizare juridică: secţie comercială în cadrul unui ONG
www.ajuta�copiii.ro

DIZAB-ROM, Curtea de Argeş, judeţul Argeş
Numele organizaţiei: Fundaţia Umanitară HAND-ROM 
Forma de organizare juridică: secţie comercială în cadrul unui ONG
www.handrom.ro

Cartonajul, Bucureş�
Numele organizaţiei: Societatea coopera�vă meşteşugărească „Cartonajul” Bucureş�
Forma de organizare juridică: societate coopera�vă meşteşugărească de gradul I
www.cartonajul.ro

Speranţă şi vis, Galaţi, judeţul Galaţi 
Numele organizaţiei: Asociaţia Persoanelor cu Handicap Spor�ng Club Galaţi
Forma de organizare juridică: secţie comercială în cadrul unui ONG
www.aphspor�ngclubgl.blogspot.ro
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 5.4. Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul ins�tuţionalizat de protecţie a copilului 

 Din perspec�va cadrului legal privind această categorie de persoane vulnerabile, la nivel naţional se reliefează 
o serie de reglementări din domeniul asistenţei sociale, precum și din cel al asigurărilor sociale care oferă diverse 
prestaţii, precum şi servicii sociale şi ocupaţionale, inclusiv servicii de suport pentru obţinerea unei locuinţe 
(Preoteasa et al, 2010: 64). Documentele strategice de referință includ Strategia națională în domeniul protecției și 
promovării drepturilor copilului 2008 - 2013 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale în 
domeniul protecției și promovării drepturilor copilului 2008 – 2013 (Hotărârea Nr. 860 din 13 august 2008). 
 Din perspe�va structurii ins�tuționale de sprijin, la nivel central responsabilitatea elaborării poli�cilor în 
domeniu revine Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) o direcție de specialitate în 
cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, iar în plan local se constată că 
responsabilităţile revin serviciilor de asistenţă socială de la nivelul administraţiilor publice locale, direcţiilor judeţene 
pentru protecţia drepturilor copilului, direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie, agenţiilor judeţene pentru 
ocuparea forţei de muncă, organizaţiilor neguvernamentale precum şi altor ins�tuţii şi organisme desemnate prin 
lege (Preoteasa et al, 2010: 64). Ca urmare a serviciilor furnizate de DGASPC-uri, în anii 2009 și 2010, dinamica 
intrărilor în sistem a rămas constantă; 90% dintre copiii intrați în sistem provin din familii, iar 10% sunt copii 
abandonați (Dărăbuș et al, 2012). La sfârșitul lunii iunie 2012, din cei 64.551 copii din sistemul de protecție specială, 
un procent de 61.58% (39.749 copii) beneficiau de măsura protecției în servicii de �p familial, iar 35.38% (22.839 
copii) beneficiau de măsura de protecție în servicii de �p rezidențial (MMFPSPV, DPC, 2012).
 Cadrul legal şi ins�tuţional de protecţie a �nerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul ins�tuţionalizat de 
protecţie a copilului, consolidat pe parcursul aderării la Uniunea Europeană oferă oportunităţi pentru funcţionarea 
unor en�tăţi de economie socială ce se adresează acestei categorii, sens în care se iden�fică exemple de iniţia�ve de 
bune prac�ci în acest domeniu (Stănescu et al., 2013c:16) (Tabel 22). 

Tabel 22. Exemple de iniția�ve de bune prac�ci adresate �nerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul ins�tuţionalizat 
de protecţie a copilului

Sursa: Bojincă, 2013: 17-28

Asociația „Acțiunea Felix”, Oradea, județul Bihor 
Numele organizaţiei: Fundaţia „Căminul Felix” 
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală
www.ac�onfelix.org www.caminulfelix.ro; 

Bucuria Copiilor, sat Baraţi, comuna Mărgineni, judeţul Bacău 
Nume: Asociaţia „Casa de Copii Sf. Maria” 
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală
www.csfmaria.ro

Brutăria Concordia, Bucureş� 
Nume: Organizaţia Umanitară Concordia 
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală
www.concordia.or.at/romania

Proiect Mozaic, Bucureş� 
Nume: Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor 
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală
www.fdpsr.ro

Beauty from Ashes, Oradea, judeţul Bihor 
Nume: Asociaţia de Asistenţă Socială Comunitară Agape
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală
www.romanianorphanministries.com
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 Direcția prioritară în domeniul protecției copilului a vizat în România, în ul�mii zece ani, aplicarea poli�cii de 
dezins�tuționalizare a copiilor pentru dezvoltarea armonioasă în cadrul unei familii, sens în care s-au înregistrat 
progrese remarcabile în planul serviciilor sociale adresate �neri peste 18 ani care părăsesc sistemul ins�tuționalizat 
de protecție a copilului (Nicolăescu, 2013). Totuși este necesar să se inițieze diferite ac�vități de economie socială, de 
înființare a întreprinderilor sociale care să le ofere șanse suplimentare de inserție pe piața muncii. În acest sens, 
organizațiile neguvernamentale reprezintă vectorul schimbării și inovării pentru adresarea unor iniția�ve specifice 
acestei categorii de persoane vulnerabile, cu mențiunea că este necesar să se realizeze inves�ții sociale con�nue 
pentru asistarea mul�disciplinară și inserția profesională a �nerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul 
ins�tuţionalizat de protecţie a copilului.

 5.5. Beneficiari de venit minim garantat  

 Reglementarea norma�vă cu privire la acordarea VMG este s�pulată prin prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind VMG. Structurile 
administra�ve ce au ca atribuții plata ajutorului social pentru asigurarea VMG se regăsesc la nivelul Agențiilor 
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS). Acordarea ajutorului social se adresează persoanelor apte de 
muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte ac�vități, prezintă dovada faptului că sunt în evidența Agenției 
pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), precum și a faptului că nu au refuzat un loc de muncă (Legea 416/2001, 
Art. 7). O prevedere importantă pentru includerea în alte ac�vități lucra�ve se referă la obligația ca una dintre 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de VMG de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni 
sau lucrări de interes local (Legea 416/2001, Art. 6). Cu toate că acest domeniu a fost tratat printr-o abordare de 
formalizare și înregistrare minimală în planul lucrărilor de interes local se evidențiază un potențial important de 
derulare a unor ac�vități specifice întreprinderilor sociale.
 Exemplele de iniția�ve de bună prac�că ale economiei sociale, adresate persoanelor care trăiesc din VMG 
indică un grad ridicat de mul�plicare în comunitățile sărace din diverse perspec�ve: angajarea unor persoane 
confruntate cu riscul excluziunii sociale, responsabilizarea față de valorificarea resurselor locale, implicarea și 
sprijinirea comunităților, protecția mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă (Stănescu et al., 2013d:19), (Tabel 
23).

Tabel  23.  Exemple de iniția�ve de bune prac�ci adresate persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat

Sănătate Dulce, comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj 
Numele organizaţiei: SC Valea Barcăului SRL
Forma de organizare juridică: societate comercială
www.sanatate-dulce.ro www.artofdar.ro; 

Societatea coopera�vă agricolă Coşul Ţărănesc, comuna Baciu, judeţul Cluj 
Numele organizaţiei: societatea coopera�vă agricolă Coşul Ţărănesc
Forma de organizare juridică: societate coopera�vă
www.cosultaranesc.ro

RECICLETA, Bucureş� 
Numele organizaţiei: Asociaţia ViitorPlus
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentallă
www.recicleta.ro www.viitorplus.ro; 

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor OMENIA Bucureşti, Bucureş� 
Numele organizaţiei: Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor OMENIA Bucureş�
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală
www.carp-omenia.ro

Social Market Romania, Bucureş� 
Numele organizaţiei: SOcial MArket ROmania – SOMARO magazinul social
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală 
www.somaro.org
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Polianske Derevo, comuna Repedea, judeţul Maramureş 
Numele organizaţiei: SC Polianske Derevo SRL
Forma de organizare juridică: societate comercială
www.adlik.go.ro

Sursa: Rădulescu, 2013: 17-36

 La nivelul persoanelor care trăiesc din VMG, economia socială are rolul de a are rolul de a asigura 
accesibilitatea la serviciile sociale pentru a completa slăbiciunea poli�cilor unidimensionale care se ocupă de 
excluziune prin intermediul ocupării (Cace S. et al,  2010b: 41).  
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CAPITOLUL VI
CONCLUZII

 Implementarea unei bune prac�ci din sectorul economiei sociale se raportează la aspecte ce sunt legate de 
resursele financiare, de resursele umane și de inter-relaționarea cu grupurile vulnerabile. De asemenea, ca o 
intersectare a celor doi termeni cons�tu�vi ai economiei sociale, pentru a se evidenția mul�plicarea valorilor sociale 
sub aspect social și economic este recomandat să se aplice un set de indicatori ce sprijină o poziționare adecvată a 
unei bune prac�ci din sectorul economiei sociale, dar și să se urmărească anumite direcții de acțiune pentru a 
menține un nivel adecvat de interes pentru procesul de iden�ficare, transferare, preluare și implementare a unei 
prac�ci pozi�ve. 
 O primă constatare cu privire la evaluarea unei bune prac�ci a economiei sociale se referă la interesul 
manifestat de en�tățile receptoare de a cunoaște detalii cu privire la resursele financiare alocate și în mod par�cular 
la modalitățile de generare a profitului. As�el, iden�ficarea structurii ac�vităților generatoare de venit la nivelul 
organizațiilor de succes cu care se inițiază transferul de exper�ză, ar trebui să vizeze, în principal următoarele aspecte 
(Fundația Principesa Margareta a României, 2009: 4): 
    •   organizare și conducere separată;
    •   conducere pe principii economice în ceea ce privește capacitatea de a genera profit;
    •   existența unei strategii de dezvoltare în corelație cu strategia de dezvoltare organizațională;
    •   existența de reguli și regulamente specifice ac�vității generatoare de venit; 
    •   existența de proceduri privind selectarea și angajarea beneficiarilor în cadrul ac�vității generatoare de venit;
    •   beneficiarii sunt tratați ca orice persoană angajată, lucru care facilitează integrarea lor socială;
    •   încurajarea și susținerea beneficiarilor de a-și gasi un loc de muncă în afara unității.
 Un alt aspect reprezenta�v privind transferul și preluarea unei bune prac�ci a economiei sociale se 
conturează la nivelul resurselor umane implicate în ac�vitățile en�tății de economie socială. În cadrul acestui 
segment este important să se structureze palierele specifice de organizare a en�tății de economie socială la nivel de 
conducere, la nivel de administrare a resurselor umane, materiale și financiare, precum și la nivelul ges�onării 
ac�vităților curente derulate cu persoanele din grupurile vulnerabile. În cadrul structurii iden�ficate la nivel 
organizațional, valoarea adăugată a resurselor umane este dată de capacitatea acestora de a se educa și de a sprijini 
en�tatea de economie socială să devină o organizație educațională (Cace C. et al., 2012a:129).
 Administrarea resurselor umane în cadrul unei întreprinderi sociale, ca domeniu par�cular de iden�ficat și 
preluat în cadrul unei bune prac�ci din sectorul economiei sociale, depinde de sa�sfacerea forței de muncă în legătură 
cu o serie de factori (Borzaga et al., 2001):
    •   autonomie mai mare;
    •   respect pentru oameni și așteptările lor;
    •   echilibru între eficiență și misiune socială;
    •   atenție deosebită acordată clienților și problemelor sociale;
    •   sen�ment de deținere personală a întreprinderii (un sen�ment sa�sfăcător de iden�ficare);
    •   îndeplinirea unei game largi de necesități și dorințe personale;
    •   sen�mentul de par�cipare la luarea deciziilor și management permanent.
 Conectarea ariilor economice și sociale în cadrul economiei sociale reprezintă o abordare ce este recomandat 
să fie urmărită în implementarea unei bune prac�ci, să se analizeze dacă se produce o mul�plicare a valorilor sociale 
sub aspect social și economic. Diferite poli�ci comunitare și măsuri specifice sunt aplicate pentru a sprijini dezvoltarea 
noilor iniția�ve, iar performanța acestora este măsurată atât prin indicatori economici cât și prin indicatori ce reflectă 
contribuția acestor organizații la dezvoltarea solidarității, coeziunii sociale și relațiilor teritoriale (regionale) (Pîrvu et 
al., 2009:54).  În termeni generici, există un set de indicatori ce sprijină o poziționare adecvată a unei bune prac�ci din 
sectorul economiei sociale (Tabel 24).
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Tabel 24. Indicatori can�ta�vi şi calita�vi

Sursa: Cace et al., 2012a: 134-135

Procesul de iden�ficare, evaluare, transferare și implementare a bunelor prac�ci cons�tuie o ac�vitate 
 
economică, bazată pe demersuri ce se înregistrează în contexte și perioade diferite și care poate conduce în final la 
rezultate variate, având în vedere caracterul inovator al sectorului. Totuși, pentru a se menține un curs liniar în 
îmbunătățirea ac�vităților curente ale en�tăților de economie socială se recomandă patru direcții de acțiune în acest 
sens (Tabel  25).

Tabel 25. Direcții de acțiune pentru preluarea bunelor prac�ci din sectorul economiei sociale

Sursa: Nicolăescu et al., 2011:120-123

Indicatori calita�vi

Integrarea socială
Sa�sfacţia locului de muncă
Bunăstarea emoţională
Ridicarea s�gmatului
Demi�zarea stereo�purilor
Îmbunatăţirea poli�cilor de sănătate
Reducerea analfabe�smului
Coerenţa socială
Revitalizarea comunităţii
Calitatea vieţii pentru asociaţii din întreprinderile sociale
Refacerea pieţei
Livrarea bunurilor şi serviciilor antropocentrice
Sporirea încrederii în sine şi a bunăstării
Reducerea depresiei şi izolării
Nivelul sa�sfacţiei comunitare referitor la misiunea 
întreprinderii
Nivelul par�cipării angajaţilor şi a membrilor la luarea 
deciziilor
Sa�sfacerea voluntarilor

Descriere 

•  analiza tendințelor curente și a aspectelor în curs de dezvoltare;
•  conectarea în rețea a persoanelor și organizațiilor implicate în 
implementare; 
•  construirea de abilități care să includă instrumente și metode noi de 
management al cunoș�nțelor;
•  cooperarea tehnică prin egalarea cererii cu furnizarea de exper�ză și 
experiență dovedită;
•  dezvoltarea poli�cii organizaționale în baza aspectelor care funcționează.
•  schimb de experiențe și lecții învățate în urma vizitelor de studiu, 
experiențelor și poli�cilor implementate la nivel local și în alte state 
membre. 
•  posibile abordări pentru a rezolva problemele iden�ficate; 
•  realizarea de analize compara�ve cu ajutorul unui șablon comun într-un 
cadru structurat;
•  întâlniri privind operarea centrelor de economie socială; 
•  valorificarea manualelor de intervenție în domeniul economiei sociale.
•  beneficii pentru ins�tuții, strategice și pe termen lung;  operaționale și 
pe termen scurt;
•  beneficii pentru par�cipanții individuali.

Indicatori can�ta�vi

Reducerea delincvenței
Crearea/menţinerea unor locuri de muncă plă�te
Asigurare de sănătate
Reducerea şomajului
Creşterea  venitului pentru persoane vulnerabile 
social (şi familiile lor)
Reducerea cheltuielilor de asigurări sociale
Reducerea costurilor de sănătate publică
Preţuri de piaţă mai reduse pentru bunurile şi 
serviciile furnizate de întreprinderile sociale
Creşterea par�cipării la afacerile sociale
Numărul de voluntari implicat
Îmbunătăţirea fluxului de numerar
Îmbunatăţirea sănătății și siguranței angajaților
Recompense pentru angajaţi
Volumul oferit de bunuri şi servicii
Numărul persoanelor comunitare implicate în 
misiunea întreprinderii
Numărul de angajaţi şi membri care par�cipă la luarea 
deciziilor

Direcţia de acţiune

Crearea unei baze de date cu bune 
prac�ci în domeniul economie 
sociale

Par�ciparea la ateliere de lucru 
transnaționale și grupuri de lucru

Diseminarea de bune prac�ci

Par�ciparea la rețele naționale, 
internaționale și europene de 
incluziune socială, economie socială 
și egalitatea de gen
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 Prin urmare, una din provocările cheie actuale este de a face cunoscute ac�vitățile și beneficiile „invizibile” 
ale economiei sociale și în acest mod să contribuie la îmbunătățirea capacității de incluziune socială prin intermediul 
acestei forme de economii. 
 U�lizarea bunelor prac�ci din sectorul economiei sociale are coordonate funcționale diferite pentru fiecare 
categorie de grup vulnerabil, reliefate în primul rând de nevoile diferite ale fiecărei categorii. În cadrul de valorificare a 
unor experiențe pozi�ve în acest sector, pentru a avea un punct de pornire în generarea de bune prac�ci specifice 
grupurilor vizate de proiect este important să existe o cunoaștere adecvată a prac�cilor și teoriilor din acest domeniu, 
să se iden�fice aspectele specifice ale parcurgerii etapelor de lansare a unei idei de economie socială, precum și de 
punere în aplicare a ideii, de recunoaștere și cer�ficare a unei en�tăți de economie socială. De asemenea, orientările 
aplicate de recunoștere a unei bune prac�ci în domeniul economiei sociale sunt corelate unor mul�ple aspecte ce 
vizează modalitățile și par�cularitățile de realizare a transferului unei prac�ci prin menținerea unui contact nemijlocit 
cu contextul socio-economic dificil în care se plasează acțiunile din acest sector.  
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