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CONEXIUNI TEORETICE SOCIOECONOMICE:  
TEORIILE SCHIMBĂRII SOCIALE 

Camelia Nicoleta Morariu1  
Mihaela Dana Ignat2 

Rezumat 
Caracterul problematic al schimbării sociale este subliniat de diversitatea 
concepţiilor primilor sociologi, dar şi de varietatea teoriilor cărora le-au dat 
naştere. Opiniile exprimate în literatura de specialitate, inclusiv în direcţia 
clarificărilor conceptuale, nu se suprapun totalmente. Dimpotrivă, dincolo de 
zonele de contact şi interferenţă există şi puncte de vedere diferite, mer-
gând de la nuanţări ale aceleaşi probleme până la contraste de natură să 
arunce umbre asupra înţelegerii fenomenelor şi proceselor ce dau conţinut 
schimbării sociale. 
În general, vorbim de schimbare socială atunci când ne referim la moder-
nizare, globalizare, dezvoltare regională, urbanizare, dar şi atunci când 
avem în vedere resursa umană, mai exact, comportamentele şi atitudinile 
unor grupuri de oameni. Prin urmare, în acest articol nu am intrat în detaliile 
fiecărei teorii, dar am încercat să le grupăm în două perspective: cea 
sistemică şi cea modernă. Cercetarea este documentar-teoretică şi are ca 
obiectiv evidenţierea sintetică a principalelor perspective asupra schimbării 
sociale. Metoda folosită este documentarea şi analiza teoretică a feno-
menului în câmpul social, economic şi cultural. 

Cuvinte cheie: industrializare, modernizare, 
 globalizare, inegalităţi sociale 

 
Conceptul de schimbare socială s-a desprins şi individualizat 

ca un corp teoretic autonom încă din epoca Iluminismului, odată 
cu lansarea modelelor de societate modernă industrială, debu-
tând cu revoluţia industrială şi cu revoluţiile politice care au 
însoţit democraţia.  

                                                
1   Universitatea „A.I. Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Iaşi, Bd. Carol I nr. 11, 
700506; camnicomorariu@yahoo.com. 

2   Universitatea „A.I. Cuza”, Iaşi, Romania; Bd. Carol I nr. 11, 700506; 
mihaelaignat@yahoo.com. 
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Dorim a prefaţa demersul nostru cu precizarea că teoriile 
schimbării sociale au captat atenţia unui mare număr de socio-
logi, economişti, filosofi. Amintim aici pe cei consacraţi dome-
niului, cum ar fi: Merton, R.K., Comte A., Pareto V., Durkheim 
E., Parsons T., Spencer H., Rostow W.W., Schumpeter J., 
Boudon R., Smith, A.D., Weber M., Touraine A., Tocqueville A 
de, McClelland, D., Marx K., Mendras H., Nisbet R., Crozier M., 
Hirschman A.O., Galbraith, J.K. etc.  

Caracteristic definiţiilor date de teoreticieni termenului de 
schimbare este evantaiul lor foarte larg. Definiţiile schimbării 
sociale sunt de o mare diversitate pentru că au ca obiect un 
fenomen social, un proces social, ce poate avea dimensiuni şi 
faţete diverse, desfăşurându-se la diferite nivele de genera-
litate. 

Prin schimbare socială se înţelege orice modificare în 
caracteristici demografice, structurale, culturale sau ecologice 
a unui sistem social (Johnson, 2007:302-303), desemnând 
trecerea sistemului sau obiectului social de la o formă la alta 
(Ungureanu, 1990:212). Moore, de exemplu, a definit schim-
barea ca „o transformare semnificativă a structurilor sociale”, în 
sensul de modele de acţiune socială şi interacţiune (Moore, 
1967:3). Autorul a inclus în definiţia sa numeroasele forme de 
manifestare ale structurii: norme, valori şi fenomene culturale. 
Agabrian susţine că schimbarea socială desemnează modifi-
cările permanente, relativ pe termen lung, ale componentelor 
culturii, structurii sociale şi ale comportamentelor sociale (Aga-
brian, 2003:290). 

 
1. Perspectiva sistemică asupra schimbării sociale 
 
Studiul schimbării sociale dobândeşte sens şi rotunjime 

doar prin sublinierea conexiunilor dintre tradiţia sociologică şi 
toţi cei care, fie individual, fie grupaţi în interiorul unor curente 
de gândire, au oferit continuitate sau minime contingenţe cu 
dezvoltările de mai târziu ale celor care s-au preocupat de 
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acest subiect al schimbării sociale: deopotrivă, sociologi şi 
economişti.  

În prezent se poate vorbi, la modul reducţionist, de două 
mari viziuni asupra schimbării sociale (Rusu, 2008:19-33): 

� perspectiva sistemică: teoriile evoluţioniste, funcţionaliste 
(sau ale echilibrului), teoriile conflictualiste şi teoriile ciclice, 
teoriile modernizării etc. - în care accentul e pus pe structuri şi 
rolul lor în schimbarea socială, evidenţiind următoarele tipuri de 
schimbări posibile (Chiribucă, 2004:17): a compoziţiei (migra-
rea inter-grupuri), a structurii (înfiinţarea unor instituţii noi), a 
funcţiilor (specializarea muncii, instituţiilor) etc.; 

� perspectivă modernă, procesuală, dinamică - sau construc-
tivistă - în care accentul e mutat la intersecţia dintre structuri şi 
capacitatea acţională a actorului social, schimbările sociale fiind 
continue, procesuale, sectoriale (Vlăsceanu, 2011:115). 

 
1.1. Teoriile evoluţioniste 
 
Teoriile evoluţioniste (A. Comte, H. Spencer, S. Simon, E. 

Durkheim) explică evoluţia societăţii prin prisma unor deter-
minări şi legităţi cu caracter naturalist şi universalist, vizând 
schimbarea prin prisma stadialităţii umanităţii şi societăţii.  

Comte a explicat evoluţia prin legea stadialităţii umanităţii: 
stadiul teologic sau fictiv (împărţit la rândul său în trei etape: 
fetişismul, politeismul şi monoteismul, omul explică lucrurile 
prin supranatural), stadiul metafizic sau abstract şi stadiul ştiin-
ţific sau pozitiv (cu ajutorul raţiunii formulează legi care-i permit 
să cucerească lumea) (Mesure, 2009: 44). Fiecare stadiu com-
pune şi recompune unitatea spirituală şi ordinea societăţii. 
Bădescu subliniază că fiecare tip istoric de unitate socială este 
„subîntinsă de o polaritate între forţele ordinii (solidarităţii) şi 
forţele schimbării (inovatoare) (Bădescu, 2005:48).  

În viziunea lui Comte, sociologia va cuprinde statica (este 
sociologia ordinii) şi dinamica (care este sociologia dezvoltării 
forţelor umane). Schimbarea socială este normală, iar inves-
tigaţia sociologică ar trebui să identifice factorii care determină 
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rata schimbării, sociologii fiind în stare să modeleze viitorul 
omenirii prin cunoştinţele pe care le posedă. 

Durkheim interpretează mecanismele sociale şi evoluţia 
societăţii prin prisma principiului evoluţionismului, iar progresul 
social prin intermediul diferenţierii sociale. Procesele schimbării 
sunt atât de rapide, încât creează dificultăţi sociale şi economi-
ce majore, pe care le leagă de conceptul de anomie - o stare 
de inutilitate sau disperare provocată de viaţa socială modernă 
(Giddens, 2010:17). Autorul nu acuză industrializarea şi maşi-
nismul care ruinează societatea tradiţională, considerând 
schimbarea socială normală. El face însă apel la cunoaşterea 
ştiinţifică a socialului pentru a afla soluţii la stările maladive ale 
societăţii, care rezultă din schimbările fireşti (Ionescu şi Stan, 
1999:256). 

Simon a explicat evoluţia prin trecerea de la guvernarea 
oamenilor la administrarea lucrurilor. Autorul susţine că istoria 
are un caracter evolutiv şi că dinamica schimbării ei are loc 
prin relaţia dintre formele de organizare socială (de exemplu, 
industrializarea) şi noile moduri de gândire (pozitivismul). Cei 
mai potriviţi să ghideze această schimbare socială sunt indus-
triaşii şi oamenii de ştiinţă. 

Spencer opune tipului militar al societăţii pe cel industrial, 
elaborând legea generală a evoluţiei - schimbarea socială este 
văzută ca un „proces, orientat dinspre eterogenitate şi destruc-
turare, spre omogenitate şi ordine” (Teodorescu, 2003:204), 
combătând ideea după care „schimbarea planificată reprezintă 
un mijloc de a realiza o integrare socială” (Mihu, 2008:83-84) . În 
concepţia lui Spencer, evoluţia socială este divergentă şi nu 
liniară, adică schimbarea socială este gradată şi cumulativă 
(„evoluţia” opusă „revoluţiei”) determinată din interior („endo-
genul” opus „exogenului”) introducând factorii de stagnare şi 
regres, în înţelegerea progresului social. În viziunea autorului, 
întreg universul funcţionează ca un organism viu. 
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1.2. Teoria structural-funcţionalistă  
 
Abordare teoretică dezvoltată iniţial de Comte şi Durkheim, 

având rădăcinile în antropologie, în operele lui Bronislaw 
Malinowski şi a lui A. Radcliffe-Brown, funcţionalismul a revenit 
în sociologie prin intermediul lucrărilor lui Talcott Parsons şi 
Robert K. Merton, în secolul al XX-lea. Teoria funcţionalistă are 
la bază emergenţa schimbării în condiţiile dezechilibrului siste-
mului.  

În accepţiunea lui Parsons, ceea ce primează nu poate fi 
voinţa individuală şi scopurile autonom stabilite ale indivizilor. 
Societatea ca întreg este conceptualizată într-un sistem, format 
din patru subsisteme care interacţionează pentru a menţine 
ordinea socială: social, economic (alcătuit din două nivele: 
sistemul social primar sau tehnic şi sistemul managerial-insti-
tuţional), politic şi cultural. Schimbări la nivelul oricăruia dintre 
subsisteme declanşează efecte, consecinţe la nivelul celorlalte. 
Aceste echivalenţe îi servesc lui Parsons pentru a demonstra 
că autoreglarea şi echilibrul sistemului social global se înfăp-
tuiesc printr-o „transmitere de legitimare, autoritate, energie şi 
informaţie între subsisteme, similar cu transmiterea informaţiei 
între actori” (Buzărnescu, 2007:237).  

Pentru Kornai, realitatea economică exprimă în permanenţă 
conceptul de sistem, autorul respingând ipoteza lui homo oeco-
nomicus, preocupat exclusiv de procurarea utilităţii şi plăcerii 
maxime, înlocuind-o cu cea de homo sociologicus şi precizând 
că: „În realitate, în majoritatea cazurilor oamenii îmbină raţio-
nalitatea cu iraţionalitatea” (Kornai, 1974:39). În comporta-
mentul său, în acţiuni şi decizii, sistemul economic primeşte în 
mod permanent input-uri şi eliberează output-uri, fiecare sistem 
fiind alcătuit dintr-o componentă organizatorică reală. Potrivit 
autorului, un sistem economic este organizat în mai multe 
ierarhii şi nu se bazează doar pe ideea raţionalităţii; un rol 
important îl au şi instituţiile, ca ansamblu de reguli, norme şi 
valori, formale sau informale, stabilind tipare comportamentale. 
Managementul sistemelor moderne trebuie să monitorizeze, să 
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controleze, „să stăpânească riscuri noi şi indeterminări ce nasc 
vulnerabilităţi majore, (...) să se schimbe radical, reorientându-
se dinspre dimensiunile cantitative ale fenomenelor spre cele 
calitative, dinspre dimensiunile hard spre cele soft ale sis-
temului” (Brăilean: 2009:111), oferindu-i mai multă coerenţă şi 
stabilitate. Dezvoltarea sistemului social presupune, în con-
cepţia structural-funcţionalistă, o permanentă diferenţiere de 
roluri, cu scopul asigurării echilibrului social. 

Demersul lui Kornai pe acest subiect nu se încadrează în 
registrul comun al sociologilor recunoscuţi. Specificitatea gân-
durilor şi opiniilor sale îl plasează la o rubrică specială. Doar cu 
intenţia unei provocări, a unei puneri în gardă, fără a intra în 
analiticul contribuţiei sale pe subiect, dorim a reţine că viziunea 
sa cu privire la funcţionarea sistemului social nu poate acţiona 
decât prin instituţii specifice: 

� raţionale (au ca scop stabilizarea sistemului şi spe-
cificarea statusurilor şi rolurilor); 

� regulative (reglementează interesele actorilor şi impe-
rativele funcţionale ale sistemului);  

� culturale (implică doar acceptarea din partea actorilor şi 
nu ataşamentul).  

Mergând pe aceeaşi linie, în lucrarea Imagini instituţionale 
ale tranziţiei, Pop evidenţiază cele mai importante instituţii 
(Pop, 2003:100) care guvernează viaţa socială în prezent: 
instituţia raţionalităţii şi a raţionalizării, instituţia scientificităţii şi 
instituţia actorului social.  

La fel ca şi părintele psihologiei moderne, Sigmund Freud, 
care vedea cultura ca pe un „element internalizat al sistemului 
personalităţii”, Parsons încearcă să convingă că supunerea faţă 
de o instituţie „devine o tendinţă - obligaţie în însăşi structura 
personalităţii actorului”, iar aceasta se întâmplă pentru că „inst-
ituţia este sinteza unei culturi”, actorul însuşi, ca unitate socială, 
acceptând această matrice culturală (Pohoaţă, 2009:31). 

Teoria funcţionalistă are meritul de a distinge procesele 
elementare, considerate a fi la baza stratificării, precum şi de a 
fi suficient de suplă pentru a putea fi aplicată diferitelor tipuri de 
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societăţi. Perspectivei funcţionaliste i s-a reproşat că acordă o 
importanţă scăzută schimbării sociale şi conflictului. 

 
1.3. Teoriile conflictualiste 
 
În teoria clasică marxistă, specifică perspectivei conflic-

tualiste, schimbarea socială apare exclusiv prin intermediul 
conflictului, fiind grevată de o serie de ambiguităţi, care com-
portă atât o formă economică, cât şi una socială. Din punct de 
vedere economic, Marx situează originea tulburărilor sociale la 
nivelul modului de producţie, prezentând contradicţia dintre 
forţe şi relaţii de producţie. El distinge mai multe stadii de evo-
luţie economică: stadiul economiei familiale închise, stadiul ec-
onomiei urbane, stadiul economiei naţionale (Pohoaţă, 1993). 
Concepţia lui Marx despre dinamica societăţii umane este 
următoarea:  

 
Figura 1. Societatea umană în viziunea lui Marx 

Sursa: Popescu (2009: 487) 
 
Marx şi Engels au demonstrat că introducerea şi perfec-

ţionarea uneltelor, diviziunea muncii şi proprietatea privată 
împart oamenii în clase sociale (clasa exploatatorilor şi clasa 
exploatată). Alienarea şi contradicţia - exprimate prin luptele de 
clasă - sunt opresive şi dezumanizante, dar absolut necesare 
pentru progresul general al societăţii umane. Marx explică 
schimbarea socială în termeni endogeni, accentuând dinamica 
internă a modului de producţie. 

Din punct de vedere social, procesele sunt calificate drept 
endogene când apar în cadrul sistemului social, conflictele 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

Nr. 1/2011 10 

apărând ca urmare a tensiunilor dintre grupurile şi clasele 
inegale din punct de vedere social, inegalitatea regăsită şi 
determinată economic prin intermediul contradicţiilor econo-
mice, care capătă, în ultimă instanţă, forma unor contradicţii 
sociale ce impun schimbare. Putem evidenţia, în acest sens, 
contradicţiile dintre muncă şi capital sau, în plan social, dintre 
proletariat şi burghezie - ceea ce a condus în mod inevitabil la 
lupta de clasă, schema marxistă înrudindu-se cu o teorie 
endogenă a schimbării sociale (Valade, 2006:385). Marx a 
crezut că inegalităţile sociale proprii capitalismului vor lua 
sfârşit numai atunci când clasa muncitoare va instaura clasa 
proletariatului; aceasta, considera el, va aduce o societate fără 
clase şi de tip colectivist, în care fiecare va primi după nevoile 
sale. Modelul lui Marx ridică astfel, chiar dacă nu rezolvă, 
problema factorului uman, a relaţiei dintre evenimentele politice 
şi schimbarea socială, rezumată în celebra propoziţie: „Oame-
nii fac istoria, dar nu în împrejurări dictate de propria lor voinţă” 
(Burke, 1990:171). Agentul istoric al schimbării, în viziunea lui 
Marx, este proletariatul, iar agentul principal al ordinii sociale 
este clasa mijlocie. 

Sociologul de origine germană, Ralph Dahrendorf, a înde-
părtat din analiză distribuţia inegală a bogăţiilor, lupta de clasă, 
ilustrând prin studiile sale conflictul de clasă în condiţiile 
capitalismului industrial, care pot să se manifeste în condiţii 
determinate (numite de el - condiţii de variabilitate a conflictelor 
sociale), considerând drept cauze ale schimbării sociale şi alte 
tipuri de conflict social (cum ar fi conflictul dintre grupurile 
etnice, rasiale şi religioase). Autorul susţine că în realitatea 
socială oamenii se luptă între ei pentru bunăstare şi putere, 
conflictul de clasă având la bază în primul rând diferenţele de 
autoritate în interiorul unor organizaţii. „Paradigma funcţiona-
listă a conflictelor sociale, scrie sociologul german, este falsă 
fiindcă este unilaterală..., valorizând doar aspectul integrator al 
societăţii” (Ungureanu, 2002:155). El respinge termenii de 
„rezolvare”, de „suprimare” a conflictelor, considerând că cel 
mai potrivit termen este reglementare. 
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Teoria conflictului are la bază rolul tensiunilor sociale, a 
unor disfuncţionalităţi mai mult de natură economică, ignorând 
rolul progresului tehnic sau al influenţelor externe în planul 
dinamicii sociale. 

 
2. Perspectiva modernă asupra schimbării sociale 
 
Apărută în anii 1950 ca explicaţie a modului în care s-au 

dezvoltat societăţile industriale din America de Nord şi Europa 
Occidentală, în special prin creşterea capitalismului industrial 
începând din secolul al XVIII-lea, teoriile modernizării pornesc 
de la presupoziţia că „societăţile se dezvoltă prin faze în linii mari 
predictibile, devenind din ce în ce mai complexe” (Johnson, 
2007:223). Modernizarea înseamnă dezvoltare: „termenul mo-
dernizare - o rudă conceptuală mult mai comprehensivă a terme-
nului dezvoltare economică - se referă la faptul că schimbările 
tehnologice, economice şi ecologice se ramifică în întreg sis-
temul social şi cultural” (Smelser, 1966:111).  

Cu alte cuvinte, dezvoltarea depinde în primul rând de 
importul de tehnologie şi de cunoştinţe pe care le reclamă utili-
zarea ei şi de o mulţime de schimbări sociale cu caracter 
politic, economic, cultural, social etc. Ungureanu înţelege prin 
modernizare: un mijloc al dezvoltării, respectiv dezvoltarea 
socială prin creşterea raţionalităţii diferitelor sectoare ale 
societăţii (Ungureanu:2002:121). În concepţia autorului, un pro-
ces de dezvoltare socială presupune creşterea, acumularea, 
expansiunea stării de pornire şi acest proces este evaluat, de 
regulă, prin raportarea la această stare. De aceea, dezvoltarea 
socială este totdeauna specificată: 

� intern (dezvoltarea umană, economică, politică etc.), 
� extern (dezvoltarea extensivă, intensivă etc.). 
Teoriile dezvoltării sunt consemnate de istoricii sociologiei 

ca reprezentând cel dintâi răspuns al ştiinţei schimbărilor so-
ciale la problema tranziţiei de la tradiţional la modern. 
Concepţia moderniştilor este aceea că societăţile tradiţionale 
sunt statice, rezistente la schimbare, refractare în a asimila 
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inovaţiile, încât nimic nou nu poate ieşi dinlăuntrul lor, iar 
schimbarea nu poate să survină decât din exterior (factori 
exogeni). Teza de bază a teoriilor modernizării este aceea că 
un contact oricât de ocazional între societăţile relativ moder-
nizate şi cele relativ nonmodernizate acţionează ca o cauză a 
schimbărilor sociale într-o direcţie unică, fixată tocmai de mo-
delul societăţii modernizate. Modernizarea apare ca un fel de 
„solvent universal” (So, 1990:24), la baza acesteia aflându-se o 
serie de caracteristici economice specifice unor perioade isto-
rice, sociale, economice. Walt Withman Rostow susţinea că 
evoluţia normală a oricărei societăţi parcurge cinci etape, 
atribuind progresului tehnologic rolul dominant în dezvoltare 
(apud. Popescu, 2009): 

� Societatea tradiţională (The Traditional Society) - stadiu 
în care producţia este limitată de tehnologie; 

� Pregătirea pentru decolare (The Preconditions for Take-
Off) - etapă specifică secolelor XVII-XVIII, când ştiinţa începe 
să fie aplicată în sectorul industrial şi în agricultură, valo-
rizându-se activităţile antreprenoriale; 

� Demarajul sau decolarea (The Take-Off) etapa face 
trecerea spre industrializare, durează două-trei decenii, se 
instalează când investiţiile depăşesc 10% din venitul naţional şi 
este determinată de evoluţia sectoarelor (creşterea pieţei de 
export etc.) principale. O dată cu această dinamică pozitivă, 
apare un proces de dezvoltare autosusţinută: se obţin profituri, 
acestea se reinvestesc, capitalul, productivitatea şi venitul pe 
locuitor cunosc o creştere bruscă. Cercul virtuos al dezvoltării 
începe să se formeze (Samuleson şi Nordhaus, 2001:840);  

� Maturitatea (The Drive to Maturity) - etapă care se 
realizează în aproximativ şase decenii de la începerea şi în 
patru decenii de la sfârşitul decolării. Se instalează atunci când 
30% din venitul naţional este investit şi rezultatele globale ale 
economiei cresc mai repede decât populaţia. Este etapa în 
care are loc creşterea nivelului de trai al populaţiei; 

� Societatea de consum (The Age of High Mass-Con-
sumption) - are loc în secolul al XX-lea şi este marcată de 
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două procese: populaţia urbană şi forţa de muncă ocupată în 
sectorul serviciilor devin majoritare şi venitul naţional pe 
locuitor depăşeşte nivelul necesar pentru nevoile de bază. 

Teoria lui Rostow se distinge în grupul teoriilor schimbării 
sociale prin faptul că „accentuează importanţa factorilor 
materiali şi culturali” (Chiribucă, 2004:60). 

Pe de altă parte, autori precum Peer şi Hartwick, susţin că 
dezvoltarea n-ar trebui să privească doar creşterea economică 
a unei naţiuni, ci mai degrabă condiţiile în care are loc produ-
cerea ei, precum şi consecinţele care decurg din aceasta. Din 
motive sociale, creşterea este justificată doar când aceasta 
satisface nevoile esenţiale (Peer şi Hartwick, 2009:2-15). 

Industrializarea ar conduce la modernizarea ţărilor în curs 
de dezvoltare, dar şi la răspândirea unei raţionalităţi corespun-
zătoare: „Educarea forţei de muncă şi acomodarea cu disci-
plina de fabrică ar fi cea mai eficientă cale de a pune în utili-
zare marea masă rurală de subocupaţi şi neocupaţi” (Seers, 
1984:234). 

În lucrarea lui Durkheim, Diviziunea muncii, progresul este 
legat de urbanizare (Durkheim, 2001). Marile oraşe sunt focare 
incontestabile ale progresului; în ele iau naştere valorile, 
nevoile, ideile, pentru a se răspândi ulterior în restul ţării. În 
general, schimbarea societăţii este o consecinţă a acestora şi 
a imitării lor” (Valade, 2007:377). Durkheim a identificat două 
surse de bază ale coeziunii: solidaritatea mecanică (cazul 
societăţilor fragmentate în agregate familiale sau geografice) şi 
solidaritatea organică. Prima rezultă din asocierea indivizilor 
aflaţi pe o treaptă arhaică a societăţii, repetând structurile 
anterioare, nefiind capabile de inovaţie structurală, „dominând 
normele şi credinţele uniforme impuse de legi constrângătoare” 
(Doise, 1996:123); a doua este caracteristică etapei de matu-
rizare a raporturilor interpersonale, când are loc trecerea de la 
stadiul de individ la cel de personalitate, organizarea socială 
fiind alcătuită din diferite părţi aflate într-o puternică interde-
pendenţă. „Pentru a deveni ordonate şi normale, societăţile au 
fost constrânse să-şi integreze scopurile, interesele, sub-siste-
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mele şi domeniile de activitate” (Teodorescu, 2003:205). În 
timp ce solidaritatea mecanică este privită ca un consens 
asupra normelor, valorilor şi credinţelor rezultate din socializare 
şi din traiul în comun, bazându-se pe o comunitate de cultură şi 
mod de viaţă, solidaritatea organică, prin contrast, se bazează 
pe o diviziune complexă a muncii. 

Restructurarea socioeconomică şi modernizarea (Perrons 
2004:128) sunt adeseori asociate cu schimbările sociale, în 
special în echilibrul de gen al ocupării forţei de muncă şi în 
regiunile cu şomaj ridicat. 

Modernizarea societăţilor antrenează două procese contra-
dictorii: nevoia de specializare a resursei umane şi nevoia de 
cooperare pentru a produce competitiv. Refacerea coeziunii 
este posibilă prin reinstituţionalizarea spiritului de solidaritate 
prin intermediul instituţiilor la nivel naţional şi internaţional. 

Tratate în ansamblu, modelele sistemice presupun: analiza 
apariţiei inegalităţilor, migraţia şi depopularea, specializarea şi 
diferenţierea meseriilor, ascendenţa politicului asupra econo-
micului, unirea grupurilor, încorporarea unui grup în altul etc. 
Cu deosebirile, mai mult sau mai puţin nuanţate, „arhitecţii” 
acestor teorii, îmbrăţişează o serie de asumpţii care unesc 
teoriile de acest tip (Sztompka, 1991:131): 

� Societăţile în curs de dezvoltare vor parcurge aceleaşi 
etape şi transformări ca şi cele ale societăţilor dezvoltate; 

� Schimbarea este graduală, ireversibilă şi de lungă durată; 
� Schimbarea văzută ca modernizare înseamnă progres. 
Modernizarea este văzută ca un proces de europenizare 

sau de americanizare, de trecere de la tradiţie la modernitate 
(So, 1990:24); în acest sens, Europa de Vest şi Statele Unite 
ale Americii sunt societăţi avansate, demne de urmat de către 
ţările rămase în urmă. 

De asemenea, toate teoriile conţin o idee asupra istoriei ce 
duce, în majoritatea cazurilor, la „opunerea societăţii tradiţio-
nale societăţii industriale, indiferent dacă în studierea schim-
bării ele pun accentul pe rolul conflictelor, pe procesele de dis-
tribuire sau pe sensul general al evoluţiei” (Valade, 2007:374). 
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Noua perspectivă constructivistă a devenit în ultima vreme 
din ce în ce mai populară în explicarea proceselor de schim-
bare, regionalizare, globalizare, pentru că oferă posibilitatea 
analizei interacţiunii între structurile locale sau internaţionale şi 
actorii sociali. Schimbarea socială este percepută nu numai ca 
rezultat al „forţelor istorice”, ci şi al acţiunilor şi interacţiunilor 
actorilor sociali.  

Un principiu fundamental al acestei abordări este aşadar 
recunoaşterea actorului şi a potenţialului său de acţiune şi 
includerea sa în ecuaţia schimbării.  

Până în anii 1990, Banca Mondială şi-a concentrat eforturile 
pe reconstrucţia socioeconomică şi pe ridicarea calităţii vieţii în 
ţările în curs de dezvoltare şi în special în ţările Americii Latine 
şi Asiei de Sud - Est, prin intermediul granturilor, proiectelor. 
Având ca punct de plecare, pe de o parte, ineficienţa dovedită 
în eradicarea sărăciei, şi pe de altă parte implicarea 
defectuoasă în controlului efectelor fondurilor alocate, Banca 
Mondială a intrat într-un vast proces de restructurare.  

Odată cu adoptarea Obiectivelor Mileniului (Millennium 
Development Goals) în anul 2000, statele au tras un sistem de 
alarmă cu privire la decalajele socioeconomice foarte mari care 
existau între ţările dezvoltate şi cele sărace, sugerând chiar 
desfiinţarea celor două instituţii (Fondul Monetar Internaţional 
şi Banca Mondială). Sub presiunea momentului şi curentului 
defavorabil, s-a pus problema restructurării (care nu a venit din 
interior, ci din exterior), cele două instituţii fiind în situaţia de a-
şi reformula obiectivele şi strategiile privind programele ţărilor 
în curs de dezvoltare. Noua abordare presupune combaterea 
sărăciei, pornind de la un set de principii (Lombardi, 2005): 

� ţările sărace şi cele în curs de dezvoltare ar trebui să se 
afle pe poziţia de emitent al strategiilor de creştere economică 
şi dezvoltare socială; 

� instituţiile internaţionale trebuie să dezvolte parteneriate 
pentru elaborarea unor direcţii, programe, strategii comune, cu 
obiective cuantificabile; 
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� dezvoltarea socială şi economică este esenţială în com-
baterea excluziunii sociale şi a sărăciei; 

� este importantă crearea unei reacţii interne de răspuns şi 
adaptare a guvernelor ţărilor sărace la nevoile economice ale 
propriilor cetăţeni. 

Cu toate acestea, numeroşi autori (Kreuger, Stiglitz, Fried-
man, Giddens), în lucrările lor, au atacat dur Instituţiile Bretton 
Woods (Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional), 
acuzându-le că promovează politici de tip socialist, promo-
vează reforme mercantile (Giddens, 2010:401), iar în loc să 
rezolve crizele socioeconomice globale, le adâncesc (Stiglitz, 
2002). Printre altele, autorul critica Fondul Monetar Interna-
ţional pentru abordarea neadaptată la context, pe care o aplică 
diverselor ţări, fără să ia în calcul diferenţele naţionale (Stiglitz, 
2002).  

În fine, o ultimă serie de critici pe care le avem în vedere 
vizează instrumentele pe care Banca Mondială le recomandă 
în direcţia reducerii sărăciei: „Concentrarea pe privatizarea 
serviciilor sociale şi pe oferirea de beneficii focalizate către 
segmentul cel mai sărac al populaţiei se asociază cu riscul 
unei segregări sociale între cei care susţin aceste beneficii prin 
taxe şi impozite” (Urse-Pescaru, 2007:60-68). 

În scopul limitării consecinţelor perioadei de tranziţie, în 
România, după anul 2000, au fost implementate programe de 
dezvoltare, finanţate atât de organisme internaţionale, precum 
Banca Mondială, cât şi de guvernul naţional. La vremea 
respectivă, politicile naţionale de intervenţie vizau aplicări 
graduale ale disponibilizărilor şi protecţie oferită prin lege în 
cazul concedierilor neprevăzute, programe de inserţie profe-
sională şi angajări în serviciile publice, indexarea salariilor şi 
preţurilor, adoptarea unor legi speciale pentru zonele afectate 
de declinul industrial.  

Kideckel susţine că, în ceea ce priveşte, România, deşi pro-
gramele care vizau grupurile vulnerabile erau bine intenţionate 
prin obiectivele propuse, în fond, nu au fost preocupate de a 
produce o schimbare în comunităţile defavorizate, „ci de a 
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preveni activismul politic, sfârşind prin a spori temerile şi 
nesiguranţa celor vulnerabili, precum şi impresia lor că 
societăţii nu îi pasă de ei” (Kideckel, 2010:223). Autorul îşi 
argumentează afirmaţia aducând în prim plan efectele 
perverse ale Ordonanţei de Urgenţă privind Regimul Zonelor 
Defavorizate care stimulează investiţiile în zonele minere, 
definite defavorizate pe baza următoarelor criterii: 

� a caracterului monoindustrial,  
� ratei şomajului care depăşeşte cu 25% rata şomajului la 

nivel naţional (element care vine întâmpinarea unui posibil 
investitor să găsească forţă de muncă disponibilă suficientă şi 
ieftină în acelaşi timp), 

� sunt lipsite de mijloace de comunicaţii, iar infrastructura 
este slab dezvoltată (ceea ce creează un mare dezavantaj 
pentru investitori, costurile şi condiţiile de transport şi comu-
nicaţii îngreunând dezvoltarea afacerii). 

Legea prevedea, printre altele, anumite facilităţi: reducerea 
impozitelor pe profit, un statut fiscal preferenţial pentru anga-
jatorii care angajau şomeri proveniţi din zonele defavorizate, 
importarea fără taxe vamale a unor mijloace de producţie, 
finanţarea specială şi creditarea prin fonduri guvernamentale a 
investiţiilor aprobate. Majoritatea programelor implementate, 
facilităţilor descrise au fost considerate circumstanţiale, pentru 
că au avut drept scop fie dezactivarea conflictelor sociale, fie 
atenuarea costurilor sociale rezultate din restructurarea indus-
triei minere. Din păcate, zonele au rămas blocate într-un cerc 
vicios: pe de o parte, guvernul a rezolvat restructurarea prin 
transferul responsabilităţilor de la nivel instituţional la nivel 
individual, pe de altă parte, comunităţile locale afectate de 
restructurare au promovat, datorită sărăciei, o atitudine de 
individualism, de neimplicare activă. Dezechilibrele sociale în 
loc să acţioneze ca impulsuri pentru comunitatea locală, au 
redus capacitatea acestora de a reacţiona.  
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2.1. Teoria dependenţei 
 
Teoria dependenţei sau a capitalismului dependent, apare 

la sfârşitul anilor 60 ca o reacţie la teoria modernizării, care nu 
putea explica diferenţele de dezvoltare dintre ţările dezvoltare 
şi cele subdezvoltate şi se bazează pe conceptul de dete-
riorare a termenilor de schimb pentru periferie, în favoarea 
ţărilor aparţinând centrului. Teoria dependenţei a susţinut că un 
grup marginal de naţiuni subdezvoltate erau dependente, din 
punctul de vedere al comerţului şi investiţiilor, de un nucleu de 
ţări industrializate care şi-a păstrat condiţiile comerţului în 
avantajul propriu. Integrarea într-o economie capitalistă tot mai 
globalizată a limitat posibilităţile de dezvoltare a nivelurilor de 
trai potrivit culturii ţărilor subdezvoltate.  

Prin urmare, sărăcia din ţările cu venit redus provine din 
exploatarea lor de către ţările bogate şi corporaţiile multinaţio-
nale cu origine în ţările bogate, capitalismul global blocându-le 
într-o spirală descendentă a sărăciei şi exploatării (Giddens, 
2010:396). 

Statele bogate au construit fabrici în ţările sărace, folosind 
mâna de lucru ieftină şi materiile prime pentru a maximiza 
costurile de producţie fără intervenţii guvernamentale. În 
schimb, preţurile scăzute ale forţei de muncă şi materiilor prime 
împiedică ţările sărace să acumuleze profitul necesar pentru a 
se industrializa ele însele. Ca urmare, ţările sărace sunt obli-
gate să împrumute de la cele bogate, crescându-şi astfel pro-
pria dependenţă economică. 

O reacţie alternativă la teoria dependenţei este numită 
neopopulism şi susţine că dezvoltarea la nivel microeconomic 
ar trebui să vizeze înfiinţarea cooperativelor care funcţionează 
precum statele mici, folosind tehnologii adecvate pentru munca 
intensivă, în loc să caute dezvoltarea urbană prin intermediul 
exploatării occidentale. De mult ori, acestea au eşuat din cauza 
amestecului inadecvat al guvernului, managementului slab şi 
conflictelor cu alte forme de producţie (Payne, 2011:235-236).  
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2.2. Teoria sistemelor mondiale 
 
Pornind de la teoria dependenţei, Immanuel Wallerstein 

dezvoltă, ulterior, teoria sistemelor mondiale, punând la baza 
acesteia relaţia dintre ţările dezvoltate (naţiunile centrale) şi 
cele mai puţin dezvoltate (naţiunile periferice), în contextul 
factorilor politici, economici, istorici, geografici. Autorul susţine 
că sistemul economic capitalist al lumii trebuie înţeles ca o 
unitate singulară, acesta fiind alcătuit din patru elemente 
suprapuse (Giddens, 2010:397): 

� piaţă mondială pentru bunuri şi forţă de muncă; 
� împărţirea populaţiei în capitalişti şi muncitori; 
� un sistem internaţional de relaţii politice formale şi infor-

male în rândul majorităţii celor mai puternice ţări, a căror com-
petiţie una faţă de cealaltă ajută la configurarea economiei 
lumii; 

� divizarea lumii în trei zone economice inegale (nucleu, 
periferie şi semiperiferie), în care zonele mai bogate le exploa-
tează pe cele mai sărace.  

Astfel, centrul reprezintă cele mai dezvoltate state indus-
triale (SUA, Japonia şi ţările Europei Occidentale); ţările 
periferice cuprind ţările agrare (ţările din Africa, Asia, America 
Latină), unde munca este slab remunerată şi, unde activităţile 
sociale sunt puternic dependente de un sector exportator; ţările 
semiperiferice (Mexic, Brazilia, Argentina, Chile etc.) sunt ţări 
semiindustrializate, care dispun de putere tehnologică şi o 
piaţă internă semnificativă, însă insuficient dezvoltată pentru a 
hotărî asupra principalelor tendinţe politice şi economice. 

Se desprinde cu claritate raportul de dependenţă a statelor 
periferice faţă de cele centrale, principiul care guvernează 
acest raport fiind acela al dezvoltării de la centru spre periferie. 
Centrul este conştient de aplicarea acestei politici, făcându-se 
vinovat indirect, politic şi moral, de starea de subdezvoltare a 
periferiei, în sensul că alocă inutil fonduri acestora, dacă nu 
sunt valorificate şi resursele locale, proprii. Depăşirea stării de 
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subdezvoltare se poate realiza numai prin mobilizarea resur-
selor interne şi prin asumarea responsabilităţii. 

O reacţie la schimbările structurale internaţionale, în special 
la subdezvoltarea persistentă a regiunilor din Lumea a treia, a 
reprezentat-o apariţia unei perspective marxiste.  

Martin şi Sunley susţin că dezvoltarea şi subdezvoltarea 
sunt episodice (Martin şi Sunley, 1998:201-227). Cu alte cuvin-
te, acumularea capitalistă cunoaşte progresii spasmodice, ne-
regulate, impulsionate de crize specifice, care la rândul lor îi 
determină pe capitalişti să caute noi mijloace de producţie în 
plan spaţial. Lucrările din tradiţia marxistă se concentrează şi 
pe dimensiunea spaţială a diviziunii muncii. Separaţia dintre 
sediul central şi filialele unităţi de producţie poate duce la o 
deviere substanţială a profiturilor de la filială către regiunea 
unde este localizat sediul central (Massey, 1984).  

Teoriile modernizării şi dependenţei, ce evidenţiau imitaţia 
şi dependenţa de ajutorul extern, ignorau în mare măsură orice 
realitate autohtonă, iar istoria locală conta în măsura în care 
frâna procesul de recuperare a discrepanţelor în dezvoltare 
(Vlăsceanu, 2001:36). 

 
2.3. Teoriile globalizării 
 
Teoria globalizării a apărut ca reacţie la teoria modernizării 

(derivată fiind din teoria sistemului mondial modern) şi este cea 
mai recentă teorie care încearcă să explice dezvoltarea actua-
lă. Ea subliniază integrarea globală a unor sisteme sociale 
complexe, cu accent puternic pus pe mondializarea tranzac-
ţiilor economice şi culturale ca motor al globalizării. Există 
autori însă care susţin că globalizarea poate fi considerată ca 
fiind neutră în efectele sale spaţiale (Capello şi Resmini, 
2011:1), iar oportunităţile şi ameninţările pot fi văzute ca echi-
valente. 

Comunicarea globală şi creşterea accesului la informaţie 
transformă sistemele sociale complexe şi produc consecinţe 
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vizibile în plan social, economic, politic şi cultural, la nivelul 
fiecărei ţări, formând premisele creării unei culturi globale.  

Baltasiu în lucrarea Antropologia globalizării analizează 
globalizarea din două perspective (Baltasiu, 2009:12): 

� Globalizarea pe orizontală sau ca proces exterior, situaţie 
în care se referă la expansiunea geografică a sistemului 
mondial modern. 

� Globalizarea pe verticală - se referă la unificarea spaţiilor, 
este determinată de integrarea spirituală a societăţilor, cu alte 
cuvinte de întregirea spirituală a omului. 

În prezent, globalizarea capătă o relevanţă în explicarea 
decalajelor socioeconomice dintre ţări şi regiuni ale globului, 
inegalităţii de gen, democratizării etc. Globalizarea are în vede-
re „răspândirea mondială a unor practici, extinderea relaţiilor 
dincolo de limitele continentelor, regiunilor, organizarea vieţii 
sociale la scară globală şi sporirea unei conştiinţe globale co-
mune” (Lehner, 2009:15). Caracteristicile esenţiale ale teoriei 
globalizării sunt: glocalizarea şi grobalizarea. 

Glocalizarea este definită drept „o rază de speranţă (glo-
calul conservă importante vestigii ale localului, o întrepă-
trundere a globalului cu localul)”, cu rezultate unice în arii 
geografice diferite (Ritzer, 2010:52). În termenii acestui autor, 
teoria glocalizării are două elemente esenţiale: lumea devine 
tot mai pluralistă - teoria glocalizării este tot mai sensibilă la 
diferenţele din şi dintre ariile geografice; într-o lume glocalizată, 
indivizii şi grupurile locale au o mare capacitate de adaptare şi 
inovare. Pentru teoria glocalizării, indivizii şi grupurile sunt 
agenţi creatori importanţi. 

Grobalizarea (de la to grow - a creşte, a spori) se referă la 
ambiţiile imperialiste ale naţiunilor, corporaţiilor, organizaţiilor 
etc. şi la dorinţa, dacă nu chiar la nevoia lor de a se impune în 
diverse arii geografice. Principalul interes al acestora este 
sporirea puterii, influenţei şi, în multe cazuri, a profiturilor lor pe 
glob (perspectivă susţinută şi de Max Weber - raţionalizarea şi 
capitalismul sunt produse ale lumii occidentale, fiind exportate 
în restul lumii, uneori în mod agresiv). În schimb, gânditorii 
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postmoderni sunt preocupaţi mai mult de local. O astfel de 
orientare corespunde ideii de glocalizare. Forţele motrice ale 
grobalizării sunt: americanizarea, mcdonaldizarea şi capitalis-
mul (Ritzer, 2010:33). 

În vreme ce teoriile moderne de inspiraţie marxistă şi 
weberiană susţin ideea de grobalizare, glocalizarea ţine mai 
degrabă de teoria socială postmodernă. 

 
Tabelul nr. 1. Caracteristicile esenţiale ale teoriei globalizării 

 

Teoria glocalizării Teoria grobalizării 

Membrii comunităţii şi grupurile locale 
sunt agenţi creatori, având o mare 
capacitate de adaptare şi inovare; 

Membrii comunităţii şi grupurile 
locale au o slabă capacitate de 
adaptare, inovare 

Procesele sociale şi relaţionale sunt 
contingente 

Procesele sociale sunt în mare 
măsură unidirecţionale şi 
deterministe. 

Lumea devine tot mai pluralistă Lumea devine tot mai uniformă 
Conceptele centrale: hibridarea, 
creolizarea şi eterogenizarea 

Conceptele centrale: 
americanizarea şi mcdonaldizarea 

Glocalizarea este corelată cu ideea de 
implozie 

Grobalizarea este corelată cu ideea 
de explozie 

Sursa: Adaptare după Ritzer, G. (2010:39). 
 
Deşi cercetătorii interesaţi de problemele socioeconomice 

pun accentul pe grobalizare, existenţa glocalizării, este şi ea 
recunoscută. Printre exemplele (Ritzer, 2010:33-40) de gloca-
lizare putem menţiona: transformarea în mărfuri a produselor 
culturilor locale şi apariţia unei specializări flexibile, care face 
posibilă adaptarea a numeroase produse la nevoile specifice 
unei zone. 
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SOCIAL-ECONOMIC THEORETICAL CONNECTIONS: 
THEORIES OF SOCIAL CHANGE  
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Abstract 
The problematic nature of social change is evidenced by the diversity of the 
conceptions held by the earliest sociologists as well as by the wide variety 
of theories they generated. The opinions expressed in specialist literature, 
including those aimed at clarifying concepts, do not overlap completely. On 
the contrary, beyond the areas of contact and interchange, there exist 
different points of view, ranging from nuanced positions on the same issue 
to contrasts that can overshadow the understanding of phenomena and 
processes at the core of social change. 
Generally, we speak of social change when referring to modernisation, 
globalisation, regional development, and urbanisation and additionally when 
considering the human resources side, more exactly the behaviours and 
attitudes of groups of people. This article does not delve into the details of 
each theory, but rather aims to group them according to two perspectives, 
i.e. the systemic and the modern. The research has a documentation and 
theoretical intent, seeking to provide a summary of key views of social 
change. The method used relies on documentation and the theoretical 
analysis of the phenomenon in the social, economic and cultural fields. 

 
Keywords: industrialisation, modernisation, 

globalisation, social inequalities 

 
The concept of social change emerged and stood out as an 

autonomous body of theory as early as the age of the 
Enlightenment, with the launch of modern industrialised society 
models making its debut at the time of the industrial revolution 
and the political upheavals accompanying the rise of 
democracy. 

As an introductory note, we would like to emphasise that the 
theories of social change have drawn the attention of a large 
number of sociologists, economics, philosophers, etc. Key 
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figures include: Merton, R.K., Comte, Pareto V., Durkheim E., 
Parsons T., Spencer H., Rostow W.W., Schumpeter J., Boudon 
R., Smith, A.D., Weber M., Touraine A., Tocqueville A de, 
McClelland, D., Marx K., Mendras H., Nisbet R., Crozier M, 
Hirschman A.O., Galbraith, J.K. etc. 

A typical feature of theorists’ definitions of the concept of 
change is the wide-ranging approach. The definitions of social 
change are highly diverse because their object is a social 
phenomenon, a social process that tends to have diverse 
dimensions and facets, unfolding at different levels of 
generality. 

Social change encompasses any type of transformation in 
the demographic, structural, cultural or environmental 
characteristics of a social system (Johnson, 2007:302-303), 
designating the transition of the social system or object from 
one form to another (Ungureanu, 1990:212). Moore, for 
instance, defined change as a significant alteration of social 
structures, i.e. of patterns of social action and interaction 
(Moore, 1967:3). The author incorporated in his definition the 
many forms of expression of structures: norms, values and 
cultural phenomena. Agabrian argues that social change refers 
to permanent alterations, on a relatively long term, of the 
elements of culture, social structure and social behaviours 
(Agabrian, 2003:290). 

 
1. The systemic perspective on social change 
 
The study of social change gains meaning and fullness only 

by drawing on the links between sociological tradition and all 
those who, either individually or grouped in currents of thought, 
have ensured the continuity or minimal contingencies with the 
subsequent developments by scholars of social change, both 
sociologists and economists. 

At present, in a reductionist framework, one may refer to 
two main views of social change (Rusu, 2008:19-33): 
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� The systemic approach: evolutionary theories, functionalist 
(or equilibrium) theories, conflict theories, modernisation 
theories, etc. which place the emphasis on structures and their 
role in social change, highlighting possible changes in the 
following areas (Chiribucă, 2004:17): composition (inter-group 
migration), structure (the establishment of new institutions), and 
functions (specialisation of labour, of institutions, etc.); 

� The modern, process-oriented, dynamic – or constructivist 
– approach whose focus shifts to the intersection of structure 
and the capacity to act of the social actor, with social changes 
being continuous, process-based and sectoral (Vlăsceanu, 
2011:115). 

 
1.1. Evolutionary theory 
 
Evolutionary theories (A. Comte, H. Spencer, S. Simon, E. 

Durkheim) account for the evolution of society based on 
determinations and laws with a naturalistic and universalist 
grounding, dealing with change in terms of the development 
stages of humankind and society. 

Comte explained evolution through the law of the stages of 
development of humanity: the theological or fictional stage 
(subdivided into three stages: fetishism, polytheism and 
monotheism) when man accounts for things using the 
supernatural; the metaphysical or abstract stage; and the 
scientific or positive stage (man uses reason to formulate laws 
enabling the conquest of the world) (Mesure, 2009:44). Each 
stage composes and recomposes the spiritual unity and the 
order of society. Bădescu emphasises that each historical type 
of social unit is „underlain by a polarity between the forces of 
order (solidarity) and the forces of change (innovation) 
(Bădescu, 2005:48). 

According to Comte, sociology contends with the static (as 
the sociology of order) and the dynamic (as the sociology of 
the development of human forces). Social change is viewed as 
normal and social investigation ought to ascertain the 
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determining factors of the rate of change and, based on this 
knowledge, sociologists are able to model the future of 
humankind. 

Durkheim interprets social mechanisms and the evolution of 
society through the prism of the evolutionary principle, and 
social progress through social differentiation. The change 
processes are so rapid that they determine major social and 
economic problems, which he ascribes to anomie „a feeling of 
aimlessness or despair provoked by modern social life” 
(Giddens, 2010:17). The author does not denounce indus-
trialisation or machinism for ruining the traditional society, 
viewing social change as normal. However, he draws on the 
scientific knowledge of society in order to find solutions to the 
troubled states of society arising from natural changes 
(Ionescu and Stan, 1999:256). 

Simon explained evolution in terms of the shift from 
governance of people to the management of assets. The 
author contends that history has an evolutionary nature and 
that the dynamic of its change unfolds as the relationship 
between the forms of social organisation (e.g. industrialisation) 
and the new modes of thinking (positivism). Industrialists and 
scientists are regarded as the most apt to guide this particular 
social change. 

Spencer opposes the military society to the industrial one 
and develops the general law of evolution, viewing social 
change as a „process oriented from heterogeneity and de-
structuring to homogeneity and order” (Teodorescu, 2003:204) 
and condemning the idea that „planned change is a means to 
achieve social integration” (Mihu, 2008:83-84). According to 
Spencer, social evolution is divergent rather than linear, or in 
other terms, social change is gradual and cumulative (“evo-
lution” vs. „revolution”) determined from within (“endogenous” 
vs. „exogenous”) and introduces the factors of stagnation and 
regression in the understanding of social progress. According 
to the author, the whole universe functions as a living 
organism. 
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1.2. Structural functionalist theory 
 
A theoretical approach originally developed by Comte and 

Durkheim and rooted in anthropology, in the works of 
Bronislaw Malinowski and A. Radcliffe-Brown, functionalism 
reintegrated sociology owing to the studies of Talcott Parsons 
and Robert K. Merton. In the 20th century, functionalist theory 
was predicated on the emergence of change under the 
conditions of system disequilibrium. 

In Parsons’ view, neither individual will, nor autonomously 
decided goals of individuals should prevail. The society as a 
whole is conceptualised into a system, constructed of four 
subsystems which interact to maintain social order, namely the 
social, economic (comprised of two levels: the primary or 
technical social system and the management-institutional 
system), political and cultural subsystems. Changes in each of 
the subsystems trigger effects and consequences in all the 
others. These equivalences enable Parsons to demonstrate 
that the self-regulation and equilibrium of the global social 
system are achieved by „transmission of legitimacy, authority, 
energy and information among the subsystems, similar to the 
transmission of information among stakeholders” (Buzărnescu, 
2007:237).  

Kornai argues that economic reality constantly expresses 
the concept of system and rejects the assumption of a homo 
oeconomicus exclusively interested to secure maximum utility 
and pleasure, substituting it with the notion of homo 
sociologicus, asserting that „In reality, in most people rationality 
combines with irrationality” (Kornai, 1974:39). In its behaviour, 
actions and decisions, the economic system constantly 
receives inputs and releases outputs, each system being 
founded on a real organisational component. The author 
contends that an economic system is organised into several 
hierarchies and is not based only on rationality, with a key role 
being played by institutions as a set of rules, norms and 
values, formal or informal, determining behavioural patterns. 
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The management of modern systems must monitor, control 
and „manage new risks and indeterminacies which give rise to 
major vulnerabilities, (…), to change radically, by reorienting 
from the quantitative dimensions of phenomena to the qualita-
tive ones, from the hard dimensions to the soft dimensions of 
the system” (Brăilean: 2009:111), giving it more coherence and 
stability. The development of the social system involves, in 
keeping with the structural functionalist conception, a constant 
role differentiation, with the aim of guaranteeing social 
equilibrium. 

His approach to this issue is not in line with the common 
orientation of other recognised sociologists. The peculiarity of 
his thinking and opinions place him in a particular position. 
Without delving into the analytics of his contribution to the 
issue, we would like to caution that his vision on the workings 
of the social system could be functional only through specific 
institutions: 

� rational (aimed at stabilising the system and establishing 
statuses and roles); 

� regulatory (regulate the interests of actors and the 
functional demands of the system);  

� cultural (entail only acknowledgment by actors not 
necessarily their allegiance). 

Along the same line, in the paper Imagini instituţionale ale 
tranziţiei [Institutional images of transition], Pop highlights the 
most important institutions (Pop, 2003:100) which govern 
social life nowadays: the institution of rationality and 
rationalisation, the institution of scientificity, and the institution 
of the social actor. 

Like the father of modern psychology, Sigmund Freud, who 
viewed culture as an element internalised in personality, 
Parsons seeks to persuade that the compliance with an 
institution „becomes a tendency – an obligation inherent in the 
structure of the actor’s personality” and becomes a tendency-
obligation because the „institution is a synthesis of a culture”, 
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the actor himself as a social entity acknowledging this cultural 
matrix (Pohoaţă, 2009:31). 

The functionalist theory has the merit of highlighting the 
basic processes underlying stratification and of being flexible 
enough to be applied to the various types of society. One 
criticism levelled at the functionalist perspective is that it 
focuses less on social change and conflict.  

 
1.3. Conflict theories 
 
In the classical Marxist theory, typical of the conflict 

perspective, social change occurs exclusively through conflict, 
being fraught with ambiguities of an economic and social 
nature. 

From the economic point of view, Marx traces the origin of 
social disruptions to the means of production and explores the 
contradiction between forces and production relations. He 
distinguishes several stages of economic evolution: the stage 
of the closed family economy; the stage of urban economy; the 
stage of national economy (Pohoaţă, 1993). The Marxist 
conception of the dynamics of the human society is illustrated 
in Figure 1 below: 

 
Figure 1. The human society according to Marx 

Source: Popescu (2009: 487). 
 

Marx and Engels demonstrated that the introduction and 
development of instruments of labour, the division of labour 
and private property divide people into social classes (i.e. the 
exploiting class and the exploited class). Alienation and 
contradiction – expressed through class struggles – are 
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oppressive and dehumanising, yet absolutely necessary for the 
general progress of the human society. Marx explains social 
change in endogenous terms, stressing the internal dynamics 
of the mode of production. 

From the social point of view, processes are qualified as 
being endogenous when they occur within the social system, 
conflicts arising due to tensions between socially unequal 
groups and classes, inequality being fuelled by economically 
contradictions, which, ultimately, evolve into social 
contradictions calling for change. In this respect, we can point 
to labour and capital contradictions and, at the social level, 
contradictions between the proletariat and bourgeoisie, 
inevitably leading to class struggle, the Marxian framework 
being connected with an endogenous theory of social change 
(Valade, 2006:385). 

Marx maintained that social inequalities typical of capitalism 
would end only when the working class had established the 
proletarian class. This, he argued, would bring in a classless, 
collectivist society, with distribution of social goods to each 
according to their individual needs. Marx’s model raises, but 
does not solve, the problem of the human factor, of the 
relationship between political events and social change, 
summarised by his famous assertion: „Men make their own 
history, but they do not make it as they please; they do not 
make it under self-selected circumstances” (Burke, 1990:171). 
According to Marx the historical agent of change is the 
proletariat, while the principal agent of social order is the 
middle class. 

The German sociologist Ralph Dahrendorf removed from 
the analysis the unequal distribution of wealth and class 
struggle, and explored class conflict under the conditions of 
industrial capitalism, which may be determined (as conditions 
for the variation of social conflicts), factoring in other types of 
social conflict as causes of social change (such as the conflicts 
between ethnic, racial and religious groups). The author 
asserts that in the social environment, people clash for 
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wellbeing and power, class struggle being primarily founded on 
the differences of authority within an organisation. „The 
functionalist paradigm of social conflicts, according to the 
German sociologist, is false as it is one-sided …, emphasising 
only the integrating aspect of society” (Ungureanu, 2002:155). 
He rejects the terms of „solution” and „suppression” of conflicts, 
arguing that the most fitting term would be regulation. 

Conflict theory is centred on the role of social tensions, of 
dysfunctions of a predominantly economic nature, ignoring the 
role played by technological progress or external influences in 
the area of social dynamics. 

 
2. The modern perspective on social change 
 
Modernisation theories emerged in the 1950s, seeking to 

account for the development of industrial societies in North 
America and Western Europe, especially due to the rise of 
industrial capitalism since the 18th century. The theories 
assume that „societies develop in fairly predictable stages 
through which they become increasingly complex” (Johnson, 
2007:223). Modernisation means development: „the term 
‘modernisation’ – a conceptual cousin of ‘economic 
development’ but more comprehensive in scope — refers to 
the fact that technical, economic, and ecological changes 
ramify through the whole social and cultural system” (Smelser, 
1966:111).  

In other words, development depends primarily on the 
import of technology and related knowledge and on a range of 
social changes of a political, economic, cultural, social, etc. 
nature. Ungureanu understands modernisation as a means of 
development, i.e. social development through the increase in 
rationality of the various sectors of society (Ungureanu: 
2002:121). According to the author, a social development 
process entails the growth, accumulation, expansion of the 
initial state and the process is usually assessed by referring to 
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this particular state. Accordingly, social development is always 
specified: 

� internally (human, economic, political, etc. development); 
� externally (extensive, intensive, etc. development). 
Historians of sociology regard the development theories as 

the first response of the science of social changes to the issue 
of transition from the traditional to the modern. The modernists’ 
claim is that traditional societies are static, resistant to change, 
reluctant to assimilate innovation, so that nothing new can 
emerge from within, therefore change can only occur from 
outside (exogenous factors). The underlying assumption of 
modernisation theories holds that even the most infrequent 
contact between relatively modernised societies and the 
relatively non-modernised societies acts as a trigger of social 
changes towards a single direction, shaped by the model of the 
modernised society. Modernisation emerges as a sort 
„universal solvent” (So, 1990:24), founded on a set of econo-
mic features characteristic of defined historical, social and 
economic periods.  

Walt Withman Rostow argued that in the course of 
development any society undergoes a sequence of five stages 
and ascribed the dominant role in development to technological 
progress (Popescu, 2009): 

� The traditional society – whose structured is developed 
within limited production functions; 

� The preconditions for take-off – a stage specific to the 
17th and 18th centuries, when scientific breakthroughs began to 
be translated in industry and agriculture, capitalising on 
entrepreneurship; 

� The take-off – the stage marking the transition to 
industrialisation, lasts two, three decades and occurs when 
investment exceeds 10% of national income and is determined 
by the development of key sectors (expanding export market 
etc.). A process of self-sustained development accompanies 
this positive dynamics: profits are made and reinvested, 
capital, productivity and income per capita surge. The virtuous 
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cycle of development is underway (Samuleson and Nordhaus, 
2001:840); 

� The drive to maturity – generally attained some six 
decades after take-off begins and four decades after it ends. It 
is established when 30% of national income is invested and the 
global output outstrips the increase in population. In this stage 
the living standards of the population increase; 

� The age of high mass-consumption – the phase reached 
in the 20th century, marked by two processes: the majority of 
urban population and the workforce are employed by the 
services sector and per capita incomes exceed the levels 
needed to meet basic needs.  

Rostow’s theory stands out among the theories of social 
change in that it „stresses the importance of material and 
cultural factors” (Chiribucă, 2004:60). 

On the other hand, authors such as Peer and Hartwick 
contend that development should not focus exclusively on the 
economic growth of a nation, but rather on the conditions of 
such growth and the consequences they generate. Due to 
social reasons, growth is justified only if it meets essential 
needs (Peer and Hartwick, 2009:2-15). 

Industrialisation, it was argued, would lead to the 
modernisation of developing countries, and to the dis-
semination of accompanying rationality: „Training the workforce 
and adjusting to factory discipline would be the most effective 
means of utilising the great rural mass of underemployed and 
unemployed” (Seers, 1984:234). 

In Durkheim’s Division of Labour, progress is linked to 
urbanisation (Durkheim, 2001). The large cities are the 
undeniable core of progress; it is there that the values, needs, 
ideas emerge, subsequently to spread to the rest of the 
country. Generally, change in society occurs owing to them 
and to imitating their experience (Valade, 2007:377). Durkheim 
identified two basic sources of cohesion: mechanical solidarity 
(the case of societies fragmented into family or geographical 
aggregates) and organic solidarity. The former results from the 
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association of individuals at an archaic level of society, which 
repeat previous structures and are incapable of structural 
innovation, as „uniform beliefs and norms imposed by 
oppressive laws are the rule” (Doise, 1996:123); the latter is 
characteristic of the maturing stage of interpersonal relations, 
marked by the transition from individual to personality, social 
organisation being comprised of various parts in close 
interdependence. „In order to become orderly and normal, 
societies were compelled to integrated their goals, interests, 
sub-systems and areas of activity” (Teodorescu, 2003:205). 
Whereas mechanical solidarity is viewed as a consensus on 
norms, values and beliefs, derived from socialisation and 
coexistence, relying on a community of culture and way of life, 
organic solidarity, in contrast, is based on a complex division of 
labour. 

Social-economic restructuring and modernisation (Perrons 
2004:128) is often associated with social changes, in particular 
with respect to the gender balance in employment, in particular 
in areas with high unemployment. 

The modernisation of societies triggers two contradictory 
processes: the need for specialisation of human resources and 
the need for cooperation to manufacture competitively. It is 
possible to restore cohesion by re-institutionalising the spirit of 
solidarity through national and international-level institutions. 

Overall, the systemic models involve: the analysis of the 
emergence of inequalities, migration and depopulation, 
specialisation and differentiation of occupations, prevalence of 
politics over the economy, group union, incorporation of one 
group into others, etc. Allowing for the more or less nuanced 
distinctions, the „architects” of these theories embrace a set of 
assumptions that unify the theories of this type (Sztompka, 
1991:131): 

� Developing societies will undergo the same stages and 
transformations as the developed ones before them; 

� Change is a gradual, irreversible and long-term process; 
� Change viewed as modernisation means progress. 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

Nr. 1/2011 38 

Modernisation is a process of Europenisation or 
Americanisation, of transitioning from tradition to modernity 
(So, 1990:24); in this light, Western Europe and the United 
States of America are advanced societies, worthy of being 
emulated by lagging nations.  

Furthermore, all theories incorporate a theory of history, 
which, in most cases, leads to „pitting traditional society 
against industrial society, regardless of whether in their study 
of change they emphasise the role of conflicts, the distribution 
processes or the general meaning of evolution” (Valade, 
2007:374). 

The new constructivist perspective has become increasingly 
popular in accounting for the processes of change, 
regionalisation, globalisation, as it provides an opportunity to 
examine the interaction between local or international 
structures and social actors. Social change is perceived not 
only as a result of „historical forces” but also of the actions and 
interactions of social actors. 

A fundamental principle of this approach is therefore the 
acknowledgement of the actor and his potential to act and 
factoring the actor in the equation of change.  

Until the 1990s, the World Bank through its grants and 
projects concentrated its efforts on social-economic 
reconstruction and raising the quality of life in developing 
nations and in particular in the countries of Latin America and 
South-East Asia. However, due to the proven ineffectiveness in 
eradicating poverty, on the one hand, and the deficient 
involvement in controlling the effects of allocated funds, the 
World Bank embarked on a vast restructuring process. 

Following the adoption of the Millennium Development 
Goals in the year 2000, the states raised the alarm about the 
considerable social-economic gaps between developed and 
poor nations, suggesting that the two institutions, the 
International Monetary Fund and the World Bank, should be 
dismantled. Under immediate pressure and due to the 
unfavourable public opinion, the restructuring idea was put 
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forward (coming not from inside but from outside), the two 
institutions being required to reformulate their objectives and 
strategies for developing countries. The new approach involves 
the fight against poverty starting from a given set of principles 
(Lombardi, 2005): 

� Poor and developing nations should have the role of 
designing the growth-enhancing and poverty-reducing 
strategies; 

� International institutions must work on partnerships to 
develop common guidelines, programmes, strategies, with 
quantifiable objectives; 

� Social and economic development is essential in 
combating social exclusion and poverty; 

� It is important that the governments of poor countries 
build the internal capacity to respond and adjust to the 
economic needs of their own citizens. 

Nevertheless, numerous authors (Kreuger, Stiglitz, 
Friedman, Giddens) have attacked the Bretton Woods 
institutions (i.e. the International Monetary Fund and the World 
Bank), charging that they promote socialist policies and 
mercantile reforms (Giddens, 2010:401), that instead of solving 
the global social-economic crises, they futher exacerbate them 
(Stiglitz, 2002) and that, most often, they do not factor in 
national differences in their policies targeting various countries 
and fail to adapt policies to the context of countries seeking aid 
(Stiglitz, 2002).  

Finally, one final set of critiques is aimed at the instruments 
recommended by the World Bank to reduce poverty: „The 
focus on the privatisation of social services and on providing 
benefits targeting the poorest segment of the population is 
associated with the risk of social segregation between those 
who fund such benefits through taxes” (Urse-Pescaru, 
2007:60-68). 

In order to keep in check the consequences of the transition 
period, in Romania, after the year 2000, several development 
programs were implemented, with funding provided by 
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international bodies and the national government. At the time, 
the national intervention policies were focused on gradual lay-
offs and legally provided protection in case of unexpected 
downsizing, job placement and employment in public services, 
indexation of wages and prices, and the adoption of special 
laws in favour of areas affected by industrial decline. 

Kideckel claims that in the case of Romania, although the 
programmes targeting vulnerable groups were well-intentioned 
considering their objectives, in reality, they were not aimed at 
effecting change in the disadvantaged communities, but rather 
at „preventing political activism, ending up by compounding the 
fears and uncertainty of the vulnerable and the sense that 
society does not care about them” (Kideckel, 2010:223). The 
author motivates his assertion by drawing attention to the per-
verse effects of the government’s emergency ordinance on the 
Regime of Disadvantaged Areas, which stimulates investment in 
mining areas, which are declared to be disadvantaged according 
to the following criteria: 

� Mono-industrial character; 
� Unemployment rate increasing by 25% the national 

unemployment rate (an advance indicator to investors seeking 
simultaneously available sufficient and cheap labour); 

� Lack of communication means and poor infrastructure (a 
drawback for investors, as the costs and conditions of 
transportation and communication act a burden on business 
development). 

Among other provisions, the law included certain facilities: a 
corporate tax deduction, preferential tax status for businesses 
hiring the unemployed, exemption from customs levies for the 
import of certain production means, special government 
financing and loans for approved investments. Most of the 
implemented programmes and described facilities were viewed 
as circumstantial, as they were focused on neutralising social 
conflicts or on mitigating the social costs of the restructuring of 
the mining sector. Unfortunately, the areas remained locked in 
a vicious cycle: on the one hand, the government dealt with the 
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issue of restructuring by transferring responsibilities from the 
institutional to the individual level, and on the other hand, the 
local communities affected by the restructuring succumbed to 
individualism and active disengagement. Social imbalances, 
rather than inciting the local communities to action, reduced 
their capacity to respond.  

2.1. Dependency theory 

Dependency theory emerged at the end of the 1960s in 
reaction to the modernisation theory, which could not account 
for the differences in development between developed 
countries and underdeveloped countries. It was predicated on 
the concept of deteriorating trade terms for the periphery in 
favour of countries belonging to the centre. Dependency theory 
argued that a marginal number of underdeveloped nations are 
dependent for their trade and investment on a core of 
industrialised countries, which maintain the advantages of 
trade for their own interest. The integration into an increasingly 
globalised capitalist economy has limited the potential for 
improvement in the living standards according to the culture of 
underdeveloped countries. 

The proponents of the theory argue that poverty in low-
income countries stems from their manipulation by wealthy 
countries and multinational corporations based in wealthy 
countries; in their view „global capitalism locked in a downward 
spiral of exploitation and poverty” (Giddens, 2010:396). Wealthy 
states established factories in the poor countries, using local 
cheap labour and raw materials in order to maximise the 
production costs without governmental interference. In turn, the 
low prices of labour and raw materials prevented poor countries 
from accumulating the profit necessary to pursue 
industrialisation. As a result, poor nations are forced to borrow 
from the wealthy ones, thus increasing their economic 
dependency. 

An alternative reaction to the dependency theory is 
neopopulism, which contends that development at 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

Nr. 1/2011 42 

microeconomic level should focus on establishing cooperatives 
operating as small states, using adequate technologies for 
intensive labour, instead of seeking urban development 
through western exploitation. Frequently, these initiatives failed 
due to governmental interference, weak management and 
conflicts with other forms of production (Payne, 2011:235-236). 

 
2.2. World-systems theory 
 
Based on dependency theory, Immanuel Wallerstein 

subsequently developed the world-systems theory, premised 
on the relations between developed countries (core nations) 
and less developed countries (peripheral nations), shaped by 
political, economic, historical and geographical factors. The 
author argues that the world capitalist economic system must 
be analysed as a single unit, comprising four overlapping 
elements: 

� A world market for goods and labour; 
� The division of the population into capitalists and workers; 
� An international system of formal and informal political 

relations among the most powerful countries, whose com-
petition with one another helps shape the world economy;  

� The carving up of the world into three unequal economic 
zones (core, periphery and semi-periphery), with wealthier 
zones exploiting the poorer ones. 

The core includes the most advanced industrial countries 
(US, Japan and Western European countries); peripheral 
countries comprise largely agricultural countries (in Africa, Asia 
and Latin America), with low incomes and strong dependence 
on a single export sector; semi-peripheral countries (Mexico, 
Brazil, Argentina, Chile, etc.), which are semi-industrialised and 
possess technological capacities and have a significant internal 
market, insufficiently developed to wield decisive influence on 
global political and economic trends. 

The dependency relation between peripheral countries and 
the core ones is clearly apparent, the overarching principle 
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being that development occurs from the core to the periphery. 
The core is fully aware of the application of this policy and is 
indirectly, politically and morally responsible for the 
underdevelopment of the periphery, to which it allocates funds 
without building on local resources. To overcome 
underdevelopment, the peripheral nations must mobilise their 
internal resources and take responsibility. 

One reaction to the international structural changes, in 
particular the persistent underdevelopment of Third-World 
regions, has been the emergence of a Marxist perspective. 

Martin and Sunley argue that development and 
underdevelopment are episodic (Martin and Sunley 1998:201-
227). In other words, capitalist accumulation experiences 
spasmodic, irregular progressions, driven by specific crises, 
which in turn encourage capitalists to search for new means of 
production on the spatial level. Studies in the Marxist tradition 
also focus on the spatial dimension of the division of labour. 
The separation between the headquarters and the branches 
serving as production sites can lead to a substantial diversion 
of profits from the branches to the region where the 
headquarters is located (Massey, 1984). 

Modernisation and dependency theories, which emphasised 
imitation and dependence on foreign aid, largely ignored the 
indigenous reality and local history only mattered to the extent 
that it blocked the process of reducing gaps in development 
(Vlăsceanu, 2001:36). 

2.3. Globalisation theories 

Globalisation theory has emerged as a reaction to 
modernisation theory (being derived from world-systems 
theory) and is the most recent theory seeking to account for 
present-day development. It stresses the global integration of 
complex social systems, with a strong emphasis on the 
globalisation of economic and cultural transactions as drivers 
of globalisation. However, there are authors who argue that 
globalisation can be considered to be neutral in terms of its 
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spatial effects (Capello şi Resmini, 2011:1): its opportunities 
and threats can be viewed as equivalent. 

Global communication and the increased access to 
information are now transforming the complex social systems 
and generate visible consequences on the social, economic, 
political and cultural level, in each country, creating the 
premises of the emergence of a global culture. 

Baltasiu in Antropologia globalizării [The Anthropology of 
Globalisation] analyses globalisation from two perspectives 
(Baltasiu, 2009:12): 

� Horizontal globalisation, as an external process, dealing 
with the geographical expansion of the modern world system; 

� Vertical globalisation, referring to the unification of 
spaces, determined by the spiritual integration of societies, in 
other words the spiritual fulfilment of man. 

Currently, globalisation is increasingly relevant in 
accounting for social-economic gaps among countries and 
regions of the globe, for gender inequality, the level of 
democracy etc. Globalisation refers to „the global diffusion of 
certain practices, the expansion beyond the boundaries of 
continents and regions, the organisation of social life at a 
global scale and the development of a common global 
consciousness” (Lehner, 2009:15). The key elements of the 
theory of globalisation are glocalisation and grobalisation. 

Glocalisation has been defined as representing „some 
measure of hope (…) important vestiges of the local remain in 
the glocal”, an „interaction of the grobal and the local”, with 
unique results in different geographical areas (Ritzer, 2010:52). 
Based on this author’s framework, the theory of glocalisation 
incorporates two essential elements: the world is increasingly 
pluralistic – glocalisation theory is increasingly sensitive to 
differences in and among geographical areas; in a glocalised 
world, individuals and groups have a high capacity to adapt 
and innovate. According to glocalisation theory, individuals and 
groups are major creative agents. 
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Grobalisation (derived to grow) illustrates the imperialistic 
ambitions of nations, corporations, organisations, etc. and their 
desire, if not the need, to impose themselves in various 
geographical areas. Their primary interest is to increase their 
power, influence and, in many cases, profits around the globe 
(an opinion held by Max Weber too – rationalisation and 
capitalism are the products of the Western world, being 
exported to the rest of the globe, sometimes aggressively). By 
contrast, post-modern thinkers are particularly interested in the 
local. This orientation corresponds to the notion of glocalisation. 
The driving forces of grobalisation are Americanisation, 
McDonaldisation and capitalism (Ritzer, 2010:33). 

Whereas the modern theories inspired by Marx and Weber 
support the idea of grobalisation, glocalisation is connected 
instead to post-modern social theory. 

Table 1. Essential characteristics of globalisation theory 

Glocalisation theory Grobalisation theory 

Members of the community and local 
groups are creative agents, with a high 
capacity to adapt and innovate 

Members of the community and local 
groups have a low capacity to adapt 
and innovate 

Social and relational processes are 
contingent  

Social processes are largely 
unidirectional and deterministic 

The world becomes increasingly 
pluralistic 

The world becomes increasingly 
uniform 

Key concepts: hybridisation, 
creolisation and heterogenisation  

Key concepts: Americanisation and 
McDonaldisation 

Glocalisation is correlated with the 
notion of implosion 

Grobalisation is correlated with the 
notion of explosion  

Source: Adaptation from Ritzer, G. (2010:39). 
 
Although researchers interested in social-economic issues 

place the emphasis on grobalisation, the existence of 
glocalisation is acknowledged. Examples (Ritzer, 2010:33-40) 
of glocalisation include turning the products of local culture into 
merchandise and the emergence of flexible specialisation, 
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which enables the adaptation of numerous products to the 
specific needs of an area.  
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MENTALITATE ŞI CONSTRUCŢIE IDEOLOGICĂ  
ÎN ECONOMIA SOCIALĂ  

Cristina Gavriluţă1 

Rezumat 
Economia socială este un subiect extrem de actual. El este cercetat şi 
dezbătut în egală măsură de economişti, sociologi, politicieni, filozofi etc. 
mai mult observăm că audienţa sa depăşeşte barierele ideologice, fiecare 
ideologie creionându-şi formule de economie socială specifice, dar care 
promovează aceleaşi valori: solidaritate, participare, muncă, cooperare, 
control, responsabilitate, interese comune, autonomie managerială. Consi-
derăm că cele trei surse ideologice ale economiei sociale (socialiste, libe-
rale şi creştine) au contribuit din plin la crearea unei disponibilităţi receptive 
faţă de economia socială de la est la vest. În plus, credem că dincolo de 
aceste resurse ideologice mentalul colectiv şi mentalitatea omului de 
pretutindeni valorizează solidaritatea, comunitatea, interesul comun etc. 
acesta fiind un atu în dezvoltarea şi aplicarea unor modele de economie 
socială. La baza acestor valori şi concepte promovate de economia socială 
stă însă munca în formele şi valorizările sale concrete (fie că sunt de natură 
religioasă fie ca sunt asumate ideologic). 

Cuvinte cheie: economie socială, solidaritate, muncă, ideologie 

 
1. Economia socială şi sursele receptivităţii sale 
 
În contextul lumii moderne, economia socială a revenit în 

actualitate nu doar la nivelul argumentărilor filosofice, al ideo-
logiilor ci şi în planul acţiunii practice. Existenţa liniilor de 
finanţare şi dezvoltarea de întreprinderi, asociaţii şi organizaţii 
reprezintă un argument în acest sens.  

Situaţia este una valabilă atât pentru statele din estul cât şi 
pentru statele din vestul Europei. Un astfel de succes este 
explicabil nu doar prin rădăcinile ideologice ale conceptului de 
economie socială (enunţăm aici sursele socialiste, liberale şi 
creştine ale noţiunii) ci şi prin date de natură mentală care 
creează premizele asumării unor idei şi acţiuni care poziţio-
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nează în centru ideea de individ şi comunitate. Spaţii sociale 
atât de diverse precum estul şi vestul Europei se bucură de o 
susţinerea ideologică ideii de economie socială. Faptul că 
aceste ideologii acoperă întreg evantaiul doctrinar de la stânga 
la dreapta, oferind perspective şi soluţii demonstrează faptul 
că, în esenţă, conceptul poate să depăşească cadrul ideologic, 
acesta apărând ulterior doar ca o necesitate de argumentare şi 
soluţionare doctrinară. În acest sens credem că ar fi utilă o 
trecere în revistă a celor trei mari direcţii ideologice care sunt 
considerate a fi fundamentul ideii de economie socială.  

Astfel, dacă ideile socialismului utopic promovate de Robert 
Owen („satele lui Owen”) au alimentat viziunea lui Charles 
Gide de mai târziu, cu a sa „republică cooperatistă” cu privire la 
rolul autoreglator al societăţii, fraternităţii, democraţiei, respon-
sabilităţii şi justiţiei sociale. În special în statele socialiste din 
estul Europei perspectivele enunţate mai sus şi-au găsit ecou 
într-o serie de politici şi curente care au promovat egalitarismul 
cooperatist. Pe aceeaşi linie se situează o serie de mişcări de 
amploare care promovează economia solidară ca formulă de 
reglementare a marilor discrepanţelor economice şi sociale din 
interiorul societăţii (Frunză, Gavriluţă, Johnes, 2005: 283). Fără 
îndoială ideologiile socialismului utopic au avut efect nu doar 
pe la nivelul politicilor, ci şi la nivelul comportamentelor sau a 
receptivităţii populaţiei. Astfel s-au creat premisele acceptării 
altor formule de cooperare şi organizare economică şi socială.  

Pe de altă parte şi idile liberalismului au avut aceeaşi am-
biţie de a schimba societatea radical au accentuat rolul pro-
filului economic şi raporturile dintre indivizi. Cei care au urmat 
şi preluat ideile lui Herman Schulz au privilegiat aşadar dez-
voltarea şi cooperarea durabilă între indivizi. Conform acestora 
economia socială trebuie să includă ideile liberale. Ceea ce se 
întâmplă azi la nivelul statelor europene reprezintă o tendinţă 
generală de transpunere la nivel microsocial a ideilor neo-li-
berale.  

Cele două surse ideologice socialiste şi liberale îşi regăsesc 
unele particularităţi şi la nivelul concepţiei creştine. Încă din 
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1891 „Rerum Novarum” enciclica Bisericii Catolice afirmă faptul 
că familia reprezintă elementul cheie în structura şi organi-
zarea socială. Or, conform Enciclicii Papei Leon al XIII-lea, 
cele care asigură integrarea familiei in societate sunt corpo-
raţiile sau cooperativele care se la bazează pe solidaritatea 
creştină. Friedrich Wilhelm Raiffeisen (The Columbia Encyclo-
pedia, Sixth Edition, 2004) este fondatorul unor cooperative de 
economie şi credit (Wilson, Morrow, 1962: 23-29, 35, 45) după 
modelul creştin. Activitatea acestora este înregistrată cu mult 
înaintea documentului evocat mai sus şi s-a sprijinit pe o serie 
de idei precum ajutor reciproc, solidaritate de grup, munca 
voluntară. 

Aşa cum arată exemplele de mai sus, indiferent de ideologie, 
în filosofia şi înţelegerea conceptului de economie socială apar o 
serie de noţiuni precum: solidaritate, participare, muncă, 
cooperare, control, responsabilitate, interese comune, autono-
mie managerială, capital social etc. Toate acestea nu doar cla-
rifică chestiunea, ci şi afirmă importanţa sa în viaţa comunitară şi 
socială. De pildă, problematica capitalului social este astăzi un 
subiect care interesează în egală măsură pe cei ce se revendică 
unor tradiţii doctrinare şi orientări diferite. Adesea capitalul social 
este văzut ca un panaceu (Fine, 2001: 189).  

Dacă acceptăm că o serie de predispoziţii pentru astfel de 
abordări a economiei în societate au fost potenţate în diferite 
arii sociale, economice şi politice de ideologii, aceasta nu 
însemnă câtuşi de puţin că receptivitatea pentru ele nu s-ar 
putea descoperi şi la un nivel mai profund. Este vorba, de o 
serie de date mentale care înglobează sentimentul apar-
tenenţei la grup, comunitate şi care privilegiază relaţiile ce se 
nasc în interiorul acestuia. Aşadar, multe din comportamentele 
şi alegerile noastre nu sunt doar rolul formator al unor ideologii 
care au trecut peste noi, ci reprezintă rezultatul unor experienţe 
autentice şi profunde, al unor credinţe, mituri, etc. Cercetările 
realizate de antropologi şi etnologi evidenţiază puternice sen-
timente de solidaritate şi apartenenţă, generate de credinţele şi 
de experienţa concretă a unor comunităţi arhaice. Toate aceste 
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se reflectă în felul în care au reuşit să-şi organizeze viaţa în 
comun.  

Indiferent de suportul de care se bucură în societate ideea 
de economie socială, munca reprezintă o valoare centrală în 
jurul căreia se construieşte întreaga concepţie.  

Astfel, capătă interes ceea ce gândim despre muncă, cum 
ne raportăm la ea şi care sunt deprinderile noastre concrete ce 
sunt valorizate prin muncă. Eşecul sau succesul economiei 
sociale depinde în mod vizibil de disponibilităţile, reprezentările 
faţă de muncă şi de implicarea directă a tuturor. Faptul este 
valabil şi în spaţiul românesc. Reuşitele sau nereuşitele imple-
mentării unor programe de economie socială se justifică prin 
„zidul de aer” (Ungureanu, 2009) al mentalităţilor şi repre-
zentărilor colective.  

Vom încerca să descoperim în cele ce urmează câteva 
conotaţii şi înţelesuri ascunse ale muncii. Acest fapt ar putea 
explica imaginile şi reprezentările noastre în legătură cu ea.  

 
2. Perspective religioase asupra muncii 
 
Din perspectivă biblică, „nevoia de a munci” apare odată cu 

păcatul originar şi izgonirea lui Adam şi a Evei din Paradis. 
«Cu multă trudă să scoţi hrana din el (pământ, n.n.) în toate 

zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea să mănânci iarba de 
pe câmp. Din sudoarea frunţii tale să-ţi mănânci pâinea până 
te vei întoarce în pământ căci din el ai fost luat» (Cartea 
Facerii). Munca devine astfel un însemn al vieţii noastre. Ea 
are calitatea sau defectul de a nu se sfârşi niciodată şi de a nu 
putea atinge perfecţiunea adică? Întotdeauna este loc de mai 
bine. Suntem, prin urmare, sortiţi unui travaliu etern ca însemn 
al servituţii. Poate că nu este întâmplător faptul că munca 
fizică, brută este uneori considerată a fi degradantă, că ea 
reafirmă condiţia de sclav, de damnat.  

Sigur, în acelaşi context biblic, munca poate fi interpretată şi 
ca o modalitate de salvare a fiinţei umane. Ea poate deveni 
suport, dar şi mijloc de transcendere spre veşnicie. Poate nu 
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întâmplător Dumnezeu a dăruit primilor oameni capacitatea de 
a munci.  

Dincolo de posibilele interpretări şi explicaţii, munca păs-
trează ceva din condiţia sclavului lui Aristotel. Aşa cum Sta-
giritul remarca imposibilitatea existenţei stăpânului fără sclav şi 
noi am putea spune că fiinţa umană nu ar putea exista fără 
muncă. În aceste condiţii, sclavul şi munca se pot ridica la 
statutul de stăpâni ai propriilor stăpâni. Fie că este privită ca o 
necesitate, un drept, o corvoadă, o menire sau ca o bucurie, 
munca este un atribut indispensabil condiţiei umane. Ea poate 
face din noi sclavi dar şi stăpâni, bogaţi dar şi săraci. Important 
rămâne însă felul în care ne raportăm la ea.  

Succesul de care se bucură anumite activităţi (negoţul, 
activitatea birocratică şi intelectuală) în spaţiul românesc s-ar 
putea datora unei percepţii negative asupra activităţilor fizice. 
Sectoarele productive au fost ocolite de întreprinzători pentru 
că solicitau mai multă muncă şi nu aduceau un câştig rapid. 
Este posibil ca şi prestigiul social pe care ţi-l oferă o activitate 
productivă să nu fie suficient de motivant. Explicaţiile de ordin 
religios sunt adesea dublate de cele de ordin social şi mental.  

Dacă acceptăm ideea că munca are şi o fundamentare reli-
gioasă, sesizăm o serie de diferenţe în ceea ce priveşte per-
cepţia şi interpretarea acesteia din punct de vedere dogmatic 
dar şi din punctul de vedere al exegezelor care apar. Astfel 
apar o serie de interpretări care asociază ortodoxiei o atitudine 
contemplativ-mistică şi nu una ancorată în social (Barbu,  
2004). Conform acestei interpretări, pentru ortodox, munca nu 
ar trebui decât să asigure strictul necesar supravieţuirii. Poziţia 
Bisericii Catolice faţă de muncă este una clar afirmată şi pare 
exegeţilor ca fiind una mult mai apropiată de cerinţele vieţii 
sociale (Ică, Marani, 2002). Pe de altă parte, această implicare 
ar putea avea ca şi efect o slăbire a religiozităţii la nivel 
profund. 

Poate cea mai interesantă interpretare a religiei şi a impli-
caţiilor sale directe în lume este oferită de Max Weber în 
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celebra lucrarea Etica protestantă şi spiritul capitalismului. 
(Weber, M., 1993). 

Astfel, odată cu reforma protestantă problema s-a pus în alţi 
termeni. În virtutea unei alegeri divine pe care o propovăduiau 
protestanţii, munca depăşeşte graniţele satisfacerii nece-
sităţilor individuale şi devine un mijloc prin care se poate 
dovedi alegerea (graţia divină). Omul nu este un «împlinitor 
prin faptă» ca în cazul ortodoxiei, ci „trebuie să rămână în 
principiu în profesia şi în starea în care a fost pus de 
Dumnezeu şi să-şi menţină aspiraţiile pământeşti în limitele 
poziţiei sale.” (Weber, 1993: 12) Noua interpretare pe care o 
aduce Luther şi mai apoi Calvin ideii de muncă a condus la 
formarea unei etici şi, implicit, a unei anumite mentalităţi faţă 
de muncă. De altfel cunoscutul sociolog german, Max Weber, 
gândeşte că reforma nu ar fi fost altceva decât creuzetul din 
care a luat naştere mai târziu spiritul capitalismului. Etica 
protestantă, îndelung exersată de-a lungul a câtorva generaţii 
de protestanţi, s-a transformat într-un „modus vivendi”. Munca 
este deci relaţia dintre om şi profesia sa, este o misiune pe 
care trebuie să o îndeplineşti cât mai bine cu putinţă. 

Calvin spunea că Dumnezeu îl ajută pe cel ce se ajută 
singur şi condamna pierderea de timp, lenea şi cerşetoria. 
„Pierderea de timp prin petreceri, trăncăneli, lux chiar şi somnul 
prelungit peste cel necesar menţinerii sănătăţii – şase până la 
opt ore – sunt absolut condamnabile din punct de vedere 
moral…Timpul este infinit mai puţin căci fiecare oră pierdută 
diminuează lucrul în slujba gloriei lui Dumnezeu.” (Weber, M., 
161) În viziune protestantă, prezenţa dorinţei de a munci este 
echivalentul stării de graţie. În plus, nu orice fel de muncă este 
cea care-ţi justifică menirea, ci doar munca utilă. Criteriile după 
care se apreciază munca utilă sunt: 1) criteriile morale, 2) im-
portanţa bunurilor pentru comunitate, 3) profitabilitatea. 

Cu alte cuvinte, prezenţa unor veritabile modele ar putea 
conduce la anumite corecţii ale mentalităţii noastre privind 
munca. 
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Plecând de la interpretările sociologului german dar am 
putea crede că singura formulă religioasă care s-a dovedit a fi 
valabilă în practica socială este cea oferită de mediul 
protestant. Ideile lansate de Weber au fost valabile pentru un 
anumit context socioistoric şi subliniază forţa religiosului în 
viaţa socială. Acest fapt nu însemna câtuşi de puţin că alte 
doctrine religioase nu ar avea şansa de a stimula o conduită şi 
etică socială favorabilă muncii sau unei economii sociale.  

Multe sondaje arată că românii nu au o atitudine con-
vingătoare faţă de muncă: fie nu sunt dispuşi să desfăşoare 
constant o activitate, fie nu au spirit organizatoric, fie sunt lipsiţi 
de disciplină etc. Alături de aceste conotaţii negative referitoare 
la relaţia românului cu munca apar şi o seamă de valorizări 
pozitive care vorbesc despre hărnicia, iscusinţa şi inventivi-
tatea românului. Considerăm, aşadar, că în spaţiul românesc 
contextele social-istorice au minimalizat discursul religios şi că 
cele care au contat au fost ideologiile şi diferite împrumuturi 
percepute ca forme fără fond.  

O serie de interpretări favorabile faţă de poziţia ortodoxiei 
faţă de muncă arată că: „Adevărata viaţă interioară se naşte şi 
se întreţine prin faptă” (Bernea, 1995: 65) şi deci prin muncă. 
Astfel, Ernest Bernea, arată că fapta are un dublu înţeles: 

a) un înţeles material aşa cum apare în viaţa de zi cu zi în 
care omul lucrează ca o maşină; 

b) un altul, spiritual putând fi privită ca o funcţie a ordinii 
superioare a destinului nostru de oameni. Deci nu este 
suficient să munceşti până la epuizare gândind doar la 
aspectul material al vieţii. Faptele vor căpăta cu adevărat un 
sens în momentul în care ele privesc în egală măsură 
bunăstarea materială şi pe cea spirituală. 

Actele noastre sunt expresia credinţei ce o purtăm în 
condiţiile în care scopul depăşeşte graniţa materialităţii 
cotidiene. Ortodoxul autentic devine un «împlinitor prin faptă». 
Propria împlinire a fiinţei rezultă ca urmare a exteriorizării 
credinţei prin faptă. Eşti ortodox în măsura în care faptele tale 
sunt capabile să demonstreze acest lucru. „Credinţa fără fapte 
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e ca floarea fără rod: se arată într-o frumuseţe trecătoare.” 
(Bernea, 1995: 65). 

Faptul că atitudinile şi reprezentările românului faţă de 
muncă nu sunt întotdeauna cele mai pozitive, deşi ne declarăm 
ca fiind ortodocşi atestă, în fapt, o anume superficialitate şi o 
proastă înţelegere a spiritului ortodox ca împlinitor prin faptă. 
Este posibil ca credinţa declarată să nu fie suficient de 
profundă încât să ne modifice în interior şi să se manifeste prin 
fapte iar influenţele ideologice, politice sau de altă natură să fie 
mult mai puternice. 

 
3. Două paradigme ideologice asupra muncii 
 
De la etica protestantă a muncii până la capitalismul consu-

matorist nu este decât un pas. Deşi astăzi, în societăţile capi-
taliste munca nu mai este înţeleasă din punct de vedere spiri-
tual, continuă să persiste o mentalitate favorabilă unei munci 
susţinute şi la standarde ridicate. Cinstea, corectitudinea, 
onoarea, calitatea şi importanţa serviciilor pentru comunitate 
fac parte din profesie şi nu mai reprezintă o etică religioasă. 

În cadrul sistemului capitalist contemporan descoperim o 
serie de diferenţe care atestă diferite valorizări ale muncii. 
Astfel, în cazul modelului german remarcăm ca ceea ce are cu 
adevărat importanţă sunt: calificarea şi vechimea. Sistemul 
favorizează o serie de atitudini ce se exprimă prin fidelitate, 
solidaritate, pregătire profesională. Pe de altă parte, capita-
lismul american valorizează mobilitatea, schimbarea şi adap-
tabilitatea. De exemplu, în Germania pentru a ocupa un post 
de conducere trebuie să ai o experienţă bogată în cadrul 
aceleiaşi întreprinderi şi să faci dovada unei bune calificări 
profesionale. (Albert, 1994). Aici un rol important îl are instituţia 
uceniciei. Ucenicul nu are însă statutul servului. Nu este obligat 
să ocupe acelaşi loc de muncă până la sfârşitul vieţii. El ştie că 
poate să-şi depăşească maestrul şi în felul acesta să ocupe un 
loc mai bun în ierarhia socială. Sistemul german pare a fi mai 
egalitar decât cel american care accentuează adaptabilitatea şi 
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competiţia profesională. Pregătirea foarte bună a nivelurilor 
intermediare în cadrul sistemului german are un rol important. 
De aici vine şi standardul ridicat de viaţă. Tinerii nu învaţă 
numai cunoştinţe teoretice şi practice, dar şi o anumită etică a 
muncii. Faptul este mai puţin vizibil la noi. Tot în cadrul 
modelului german pregătirea profesională este masiv finanţată 
de întreprinderi şi prin subvenţii federale. Astfel se asigură 
carierele şi se omogenizează curbele de salarizare, evitându-
se rivalităţile distructive. 

Capitalismul, cu toate nuanţările sale, a oferit perspectiva 
unei bunăstări materiale fără precedent. Într-o astfel de 
construcţie socială munca este golită însă de sensul său 
religios, ea este judecată numai sub aspect economic în 
coeficienţi şi cifre. În economia modernă omul nu este decât un 
angrenaj care face parte dintr-un întreg mecanism. Dimen-
siunea umană şi spirituală este neglijată. 

Punând bazele economiei moderne, Adam Smith introdu-
cea conceptul de muncă. Pentru el, „munca anuală a unei 
naţiuni constituie fondul de bază ce asigură consumului anual 
toate lucrurile trebuincioase şi utile vieţii. Aceste lucruri sunt 
întotdeauna fie produsul imediat al muncii, fie cumpărate de la 
alte naţiuni în schimbul acestui produs.” (Foucault, 1996), 

Din această perspectivă, munca este o unitate de măsură a 
valorii de schimb. Preţul oricărui produs cuprinde sau ar trebui 
să cuprindă efortul depus, orele de activitate, oboseala etc. 

Capitalismul a adus cu sine şi o schimbare de paradigmă: 
munca nu mai este un scop ci un mijloc. Ea devine mijloc de 
măsură şi de asigurare a fericirii şi mai puţin un scop prin care 
să ne dezvăluim utilitatea, priceperea şi – de ce nu? – credinţa. 

La rândul lor, comuniştii români au adus cu ei o nouă 
viziune asupra vieţii şi implicit asupra muncii. În numele 
libertăţii şi egalităţii fiecăruia, comuniştii au dorit să împartă în 
mod egal munca şi pâinea. Ideea este generoasă la prima 
vedere, dar îşi dezvăluie deficienţele de îndată ce se pune în 
aplicare. Rezultatele sunt următoarele: 
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1) Ideologizarea permanentă a dus la pierderea sensului 
muncii, obţinându-se efecte perverse sub aspectul asocierii 
unor conotaţii negative .  

2) Încurajarea lenei, a inactivităţii, a lipsei de responsabili-
tate şi a necinstei printr-o falsă ierarhie şi egalitate (răsplată 
egală pentru munca depusă inegal) Această „egalitate întru 
toate” a făcut ca însăşi responsabilitatea să fie împărţită în 
mod egal, adică să fie a tuturor şi a nimănui. 

3) Lipsa unei etici a muncii şi profesionalizarea ei. 
4) Ideea dreptului la muncă al fiecăruia a condus – în 

regimul comunist – la obligativitatea ei. Totul se desfăşura sub 
stindardul muncii patriotice iar solidaritatea de grup era una pur 
formală. 

5) Un alt deficit îl reprezintă proasta organizare şi planificare 
a muncii. Aceasta a condus la „făurirea” unei economii şi în 
mod deosebit a unei mentalităţi falimentare în care se produce 
fără rost. Utilitatea muncii era doar un titlu de lozincă. 

6) Împărţirea societăţii în clase sociale (muncitori, ţărani, şi 
intelectuali) productive sau nu, a generat atitudini şi reprezen-
tări sociale care promovează false ierarhii.  

În concluzie, în cazul comunismului nu se poate vorbi de o 
etică a muncii, ci mai degrabă de o pseudoetică. Ea este 
expresia mediocrităţii promovate, cea care a susţinut şi con-
trolat sistemul. Astfel, comunismul a ajuns la „performanţa” de 
a se dovedi putred şi falimentar. Ideile socialiste de libertate, 
egalitate, fericire şi bunăstare au fost valabile la nivel ideologic. 
În estul Europei încercările de a construi asociaţii şi 
cooperative care să valorizeze solidaritatea şi spiritul comunitar 
nu au avut prea mari sorţi de izbândă. De o cu totul altă soartă 
se bucură acestea în spaţiul occidental. Ele apar mai curând 
ca o replică adusă liberalismului consumist şi se bucură de o 
susţinere importantă.  

Societatea industrială, spre deosebire de comunism, reduce 
natura umană la simpla condiţie de lucru, de marfă. Anatomia 
mărfii pare a fi fundamentul societăţii industriale. Crizele 
sociale şi politice contemporane au readus în prim-plan ideea 
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de muncă. Pentru mulţi ea devine un prilej al descoperirii 
propriei identităţi, al celuilalt. „Dacă omul trebuie până la urmă 
să se regăsească pe sine, zadarnic încearcă el să caute căile 
care l-au făcut să se îndepărteze de sine.” (Bataille, 1994: 128) 
- spun protestanţii. Totuşi, găsirea identităţii şi a intimităţii prin 
muncă îşi are limitele sale. Găsindu-se pe sine, omul devine un 
însingurat în mijlocul unei mulţimi. Aceasta este şi motivul 
pentru care se resuscitează spiritul comunitar şi solidaritatea 
de grup prin tot felul de proiecte de economie socială. El 
devine o formă de recuperare a individului şi a spiritului 
comunitar într-o societate însingurată.  

Criticii civilizaţiei postindustriale afirmă că „Civilizaţia 
bunăstării bazată pe consum a fost marele gropar istoric al 
ideologiei glorioase a datoriei. În a doua jumătate a secolului, 
consumul de masă a anihilat universul predicilor moralizatoare, 
a înlăturat imperativele rigoriste şi a dat naştere unei culturi în 
care fericirea trece înaintea prescripţiilor morale, plăcerea 
înaintea interdicţiei şi seducţia înaintea obligaţiei” (Lipovetsky, 
G., 1996: 61-62). 

Spre deosebire de cultura postmoralistă, cea moralistă 
promova în mod deosebit sacrificiul propriei persoane şi 
datoria. Munca era o datorie sfântă ce trebuia respectată şi 
îndeplinită cum se cuvine. „Societăţile industriale moderne au 
conferit o valoare exemplară muncii întocmai ca şi familiei. În 
cursul secolului al XIV-lea burghezii, puritanii şi spiritele laice, 
societăţile liberale au împărtăşit aceeaşi religie a muncii, toţi au 
intonat acelaşi imn în cinstea zeului Progres, fiul cel mare al 
zeului Muncii (Lipovetsky, G., 1996: 64). 

Mai târziu, republicanii au definit munca prin solidaritatea 
fiecăruia cu semenii săi şi ca fiind necesară progresului. Astfel, 
este adusă în atenţie ideea muncii bine-făcute, datoria de a fi 
util societăţii, lenea fiind condamnată şi marginalizată. 

Propovăduind morala muncii în fel şi chip, diversele orien-
tări au contribuit din plin la golirea ei de dimensiunea umană şi 
sacră. Prin urmare, principiul datoriei umane a fost sistematic 
expulzat. 
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*** 

Imaginile şi reprezentările surprinse de noi arată că munca 
are un caracter dual: este moralistă şi materialistă; rigoristă şi 
scientistă; idealistă şi raţionalizatoare. Din această perspectivă, 
noile paradigme sociale au pus pe tapet o serie de orientări 
precum: materialismul, scientismul, raţionalismul. Rezultatele 
au dus într-un singur sens: „munca este din ce în ce mai puţin 
asociată cu ideea de datorie individuală obiectivă”. (Lipovetsky, 
G.,197). Economia socială poate fi una dintre ideile salvatoare. 
Ea ar putea fi valabilă atât pentru societăţile central şi est 
europene cât şi pentru cele din vest. Şi acesta nu doar pentru 
că ea este îmbrăcată în diferite haine ideologice ci, pentru că 
valorizează în primul rând profunde sentimente de solidaritate 
umană şi comunitară. 

Astăzi românii se află într-o situaţie oarecum paradoxală: pe 
de o parte nu putem vorbi despre o etică a muncii în sens 
religios ca în cazul protestanţilor; pe de altă parte nu poate fi 
vorba nici despre o morală a muncii în sens laic sau de o 
„postmoralitate a muncii”. Unei perspective tradiţionale asupra 
muncii s-au suprapus modele de tip instituţional care nu s-au 
pliat perfect pe corpul social românesc. În final această viziune 
a fost, destul de mult alterată de morala – de fapt pseudo-
morala – comunistă a muncii.  

Într-un astfel de context, modelul economiei sociale ar 
putea redeştepta dimensiunile autentice ale spiritului tradiţional 
care situau într-un loc central comunitatea, comuniunea, soli-
daritatea, familia, aproapele şi ajutorul reciproc etc. Fiecare 
dintre aceste valori sunt, de fapt, ingrediente de bază ale 
modelului economiei sociale. Este posibil ca o astfel de 
construcţie să genereze modele autentice de colaborare şi 
progres şi să genereze nu doar reţete de succes ci şi structuri 
etice şi morale solide în care munca şi relaţiile interumane să 
fie adevărate repere.  
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MENTALITY AND IDEOLOGICAL CONSTRUCT IN 
SOCIAL ECONOMY 

Cristina Gavriluţă1 

Abstract 
The social economy is an extremely present topic. It has been equally 
researched by economists, sociologists, politicians, philosophers etc. 
Moreover, we notice that the interest in this topic exceeds the ideological 
barriers, each of these ideologies outlining specific social economy 
formulas, but promotes the same values: solidarity, participation, work, 
cooperation, control, responsibility, common interests and managerial 
autonomy. We consider that the three ideological sources of the social 
economy (socialist, liberal and Christian) have fully contributed to create a 
responsive availability toward the social economy from east to west. 
Moreover, we believe that beyond these ideological resources the collective 
mentality and the human’s mentality values solidarity, community, common 
interest ,etc, this being an advantage in developing and applying some 
models of social economy. At the basis of these values and concepts 
promoted by the social economy we find work in its concrete forms and 
values (either of religious nature or ideologically assumed). 

Keywords: social economy, solidarity, work, ideology  

 
1. The social economy and the resources of its recep-

tivity  
 
In the context of the modern world, the social economy has 

recurred in actuality not only at the level of the philosophic 
argumentations, of the ideologies, but also at the level of 
practical action. The existence of the financing lines and 
development of businesses, associations and organizations 
represents an argument in this matter. 

The situation is valid both for the eastern sates and for 
those from the west of Europe. Such a success is explicable 
not only by the ideological roots of the concept of social 
economy (such as socialist, liberal and Christian roots), but 
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also by data of mental nature which create the premises of 
assuming some ideas and actions that place the idea of 
individual and community right in the centre. Social spaces 
which are so different, such as east and west of Europe benefit 
from an ideological support of the social economy idea. The fact 
that these ideologies cover the whole doctrinaire field from left to 
right, offering perspective and solutions proves that, in essence, 
the concept can exceed the ideological frame, this resembling 
afterward, only as a necessity for argumentation and doctrinaire 
solution. Thus, we believe that a presentation of the main three 
ideological directions, that are considered fundamental for the 
idea of social economy, would be very useful.  

So, if the ideas of utopian socialism promoted by Robert 
Owen (“Owen’s villages”) supported Charles Gide’s later 
vision, who from his “cooperative republic” regarding the self 
regulating role of the society, fraternity, democracy, 
responsibility and social justice, especially in the socialist 
states from the east of Europe, the perspective enunciated 
above found an echo in a series of politics and currents that 
promoted the cooperative egalitarianism. On the same line 
situates a series of major movements that promote the solidary 
economy as a formula of regulating the most of the economic 
and social discrepancies within the society (Frunză, Gavriluţă, 
Johnes, 2005: 283). There is no doubt that the utopian 
socialism’s ideologies had an effect not only at the level of the 
policies, but also at the level of the population’s behaviours and 
receptivity. Thus, there were created the premises of 
acceptance for other forms of economical and social 
cooperation and organization.  

On the other hand, the ideas of liberalism had the same 
ambition to radically change the society and have emphasised 
the role of the economic profile and the rapports among 
individuals. Those who followed and assumed Herman 
Schulz’s ideas privileged the long lasting development and 
collaboration among individuals. According to these aspects, 
the social economy had to include the liberal ideas. What is 
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happening nowadays at the level of the European states 
represents a general tendency to transpose at the micro social 
level the neo-liberal ideas.  

The two ideological sources, socialist and liberal find some 
particularities at the level of the Christian concept.  

Even since 1891 „Rerum Novarum”, the encyclical of 
Catholic Church states that family is a key element in the 
structure and social organization. But, according to the 
Encyclical of Pope Leo XIII, the corporations or cooperatives 
based on Christian solidarity are those which ensure the 
integration of family in society. Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
(The Columbia Encyclopaedia, Sixth Edition, 2004) is the 
founder of some economy and credit cooperatives (Wilson, 
Morrow, 1962: 23-29, 35, 45) that follow the Christian mode. 
Their activity is recorded long before the document mentioned 
above and it was based on a series of ideas such as mutual 
support, group solidarity, and voluntary work. 

As the examples previously mentioned illustrate, regardless 
of ideology, in the philosophy and understanding the concept of 
social economy there are number of terms such as: solidarity, 
involvement, work, cooperation, control, responsibility, 
common interests, managerial autonomy, social capital, etc. All 
these aspects don’t just clarify the problem, but also state its 
importance in social and community life. For instance, 
nowadays the issue of social capital represents a subject of 
interest both for those who claim some doctrinal traditions and 
for those who have different orientations. Often, the social 
capital is seen as a panacea (Fine, 2001: 189).  

If we accept that a number of predispositions for such 
approaches of economy in society have been enhanced in 
various areas of social, economical and political ideologies, this 
does not mean at all that in their case receptivity might not be 
discovered at a deeper level. More exactly, there are a series 
of mental data that include the sense of belonging to the group, 
community and which privilege the relations that appear in it. 
Thus, many of our behaviours and choices are not only the 
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formative role of some ideologies that have passed over us, 
they are the result of some genuine and profound experiences, 
of some beliefs, myths, etc. The researches carried on by 
anthropologists and ethnologists show strong feelings of 
solidarity and belonging generated by the belief and the 
concrete experience of some archaic communities. All these 
aspects are reflected in the way in which they managed to 
organize their common life.  

Regardless of the support enjoyed by the idea of social 
economy in society, work is a central value around which the 
whole concept is built. 

Thus, there is an interest in what we think about work, how 
we relate to it and which of our concrete skills are valued 
through work. The failure or the success of the social economy 
greatly depends on the availabilities, the representations about 
work and the direct involvement of everyone. This fact is 
valuable for Romania, too. The success or the failure of 
implementing some social economy programmes justify by the 
“wall of air” (Ungureanu, 2009) of the mentalities and the 
collective representations.  

We will attempt to discover a few connotations and hidden 
meanings of work. This fact could explain our images and 
representations connected to it.  

 
2. Religious perspectives on work  
 
From a biblical perspective, “the need to work” appears at 

the same time with the original sin and the expulsion of Adam 
and Eve from Paradise.  

«Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and 
thou shalt eat the herb of the field; In the sweat of thy face 
shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it 
wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou 
return» (The Book of Genesis). Thus work becomes a mark of 
our life. Does this mean that it has the quality or the defect not 
ever to end and not to be able to reach perfection? There is 
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always room for better. Thus, we are fated to eternal labour as 
a sign of servitude. Maybe it is not accidental the fact that 
physical, brute work is sometimes seen as degrading as it 
reaffirms the condition of the slave, the sentenced.  

Certainly, in the same biblical context, work can be also 
seen as a way of saving the human being. It can become both 
support and mean to transcend toward eternity. Maybe it is not 
accidentally that God gave to the first people the ability to work.  

Beyond the possible interpretations and explanations, work 
holds something from the condition of the slave Aristotle. As 
the Stagirit was pointing out the impossibility of the existence of 
a master without a slave, in the same way we could say that 
the human being could not exist without work. In these 
conditions, the slave and the work can raise to the statute of 
masters of their own masters. Though may be regarded either 
as a necessity, a right, a chore, a vocation or a joy, work is an 
indispensable attribute of the human condition. It can make us 
slaves or masters, rich or poor. The important fact is the way in 
which we refer to it.  

The success that some activities have (commerce, 
bureaucracy and intellectual activity) in Romania, might be 
caused by a negative perception of physical activities. The 
production sectors have been avoided by the entrepreneurs as 
they required hard work and did not bring a fast gain. It is 
possible that the social prestige that someone gains from a 
production type activity might not be too motivating. The 
religious explanations are often doubled by those of social and 
mental type.  

If we accept the idea that work also has a religious basis, 
we notice a series of differences regarding its perception and 
interpretation from dogmatic point of view and from the point of 
view of the exegeses that appear. Thus there appear a series 
of interpretations that associate to orthodoxy a contemplative – 
mystical attitude but, at the same time, not socially connected 
(Barbu, 2004). According to this interpretation, for the 
Orthodox, work should only ensure the basic means for 
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survival. The Catolic Church’s position toward work is clearly 
stated and it looks to the exegetes as being closer to the 
requests of social life (Ică, Marani, 2002). On the other hand, 
this involvement might have as effect a weakening of profound 
religiosity.  

Perhaps, the most interesting interpretation of religion and 
its direct connections to the world was given by Max Weber in 
his famous work The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism (Weber, 1993).  

Thus, once with the protestant reform, the problem was put 
in other terms. By dint of the divine choice, the Protestants 
used to preach, work exceeds the boundaries of gratifying 
individual necessities and becomes a means by which the 
choice (divine grace) can be proven. The human being is not a 
«fulfiller by doing» as in the orthodoxy’s case, but “he has to 
virtually stick to his profession and to the state God set him and 
to keep his earthy aspirations within the limits of his position” 
Weber, 1993:12) The new approach that Luther and then 
Calvin proposes for the idea of work has led to the formation of 
a certain ethic, and thus to a certain mentality towards work. 
Moreover, the well-known sociologist, Max Weber, thinks that 
the reform was nothing else but the crucible from which later 
the spirit of capitalism emerged. Protestant ethics, long 
exercised over a few generations of Protestants has turned into 
a” modus vivendi”. Therefore, work is the relationship between 
man and his profession; it is a mission that must be fulfilled as 
well as possible. 

Calvin used to say that God helps those who help 
themselves and blames the waste of time, laziness and 
begging. “The waste of time by parties, chatting, luxury and 
even the prolonged sleep, even longer than required to 
maintain health-six to eight hours-are absolutely objectionable 
from the moral point of view. Time is infinitely less, as every 
wasted hour diminishes work in the service of God’s glory”. 
(Weber, 1993: 161). In the Protestant view, the presence of 
desire to work is the equivalent state of grace. In addition, not 
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any work justifies your mission, but useful work. Criteria by 
which useful work is considered are the following: 1) moral 
criteria, 2) the importance of community property, 3) profitability 

In other words, the presence of real models could lead to 
some corrections of our mentality towards work.  

Starting from the German sociologist interpretations, we 
might think that the only religious formula that has proven to be 
valid in social practice is the one provided by the Protestant 
environment. The ideas launched by Weber were valid for a 
particular social-historical context and highlight the religious 
force in social life. This fact does not mean at all that other 
religious doctrines would have the opportunity to foster a social 
and ethical conduct favourable to work or to a social economy.  

Many surveys show that Romanians do not have a 
convincing attitude towards work: either are not willing to 
consistently workout, or they don’t have a sense of organization, 
or they lack discipline, etc Along with these negative 
connotations regarding the relationship between the Romanian 
people with work, there appear a number of positive values 
referring to diligence, skill and inventiveness of Romanian 
people. Therefore, we believe that within the Romanian space 
the social-historical contexts have minimized the religious 
discourse and the ideologies and different “borrowings” without 
substance have been the ones that mattered.  

A number of favourable interpretations towards the position 
of orthodoxy towards work shows that: ”The true inner life is 
born and maintained by the deed” (Bernea, 1995: 65) and thus, 
by work. This way, Ernest Bernea, shows that acting has a 
double meaning: 

a) a physical one as it appears in everyday life in which man 
works as a machine; 

b) another, the spiritual one that can be regarded as a 
function of higher order of our destiny of people. So it is not 
enough to work until exhaustion just thinking about the material 
aspect of life. The facts will really get a meaning when they 
concern both the material and spiritual welfare. 
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Our acts are the expression of the faith that we carry while 
the purpose goes beyond the everyday materiality. The 
authentic Orthodox becomes a “doer of the deed”. The self-
fulfilment of the human being results from the exteriorization of 
faith through work. You are an Orthodox as long as your 
actions are able to demonstrate this.” Faith without acting is 
like a flower without a fruit: it is shown in a passing beauty” 
(Bernea, 1995: 65). 

The fact that the attitudes and representations of the 
Romanians towards work are not always the best ones, 
although we consider ourselves Orthodox actually shows a 
particular superficiality and a poor understanding of the 
Orthodox spirit as “doer of the deed. It is possible that declared 
faith not to be sufficiently profound so it would change us inside 
and manifest through facts and the ideological, political or other 
nature influences to be more powerful.  

 
3. Two ideological paradigms on work  
 
There is only one step from the work’s Protestant ethics up 

to the consumerist capitalism. Though today, within the 
capitalist societies work in no longer understood from a 
spiritual point of view, there continues to exist a mentality that 
is favourable to hard work and to high standards. Honesty, 
correctitude, honour, quality and the importance of services for 
community are part of the profession and they are no longer a 
religious morality. 

Within the contemporary capitalist system we discover a 
series of differences that prove different values of work. Thus, 
in the case of the German model we notice that what is really 
important is: qualification and years of service. The system 
favours a series of attitudes that expresses through fidelity, 
solidarity, professionalism. On the other hand, the American 
capitalism values mobility, change and adaptability. For 
example, in Germany in order to have a management position 
one must have enough experience within the same business 
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and to prove good job qualification. (Albert, 1994). An 
important role has the institution of apprenticeship. The 
apprentice does not have the statute of the servant. He is not 
obliged to have the same job until the end of his life. He knows 
he can overtake his teacher and this way, to have a better 
position within the social hierarchy. The German system seems 
more egalitarian than the American one which emphasises 
adaptability and professional competition. The very good 
qualification of the intermediate levels within the German 
system has an important role. From here comes the high 
standard of living. Youths don’t learn only theoretical and 
practical knowledge but a certain work’s ethics, too. This fact is 
less visible in our country. Within the German model, factories 
and government highly finance professional qualification. Thus, 
they ensure careers and homogenize the salary levels avoiding 
destructive rivalries.  

The capitalism, with all its types, has offered the perspective 
of unprecedented material wealth. In such a social construction 
work is emptied of its religious meaning, it is judged only form 
economical point of view using coefficients and numbers. In the 
modern economy the human is only a gear that is part of a 
whole mechanism. The human and spiritual dimensions are 
neglected. By setting the basis of modern economy, Adam 
Smith, introduced the concept of work. For him, “the annual 
work of a nation is the basis for ensuring all the things needed 
for everyday life consumption. These things are always either 
the immediate product of work, or bought from other nations in 
exchange for that product” (Foucault, 1996). 

From this perspective, work is a measuring unit for the 
value of change. The price of any product includes or should 
include the effort, the hours of activity, tiredness etc.  

The capitalism brought along a paradigm change: work is 
no longer a purpose but a means. It becomes a measurement 
means and a way of ensuring happiness and less a purpose 
through which to unveil utility, skill and – why not? – faith. 
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On their turn, the Romanian communists brought along a 
new vision on life and on work. In the name of liberty and 
equality, communists wanted to equally divide work and bread. 
The idea is generous at first sight, but it unveils its deficiencies 
as it is applied. The results are the following:  

1) The permanent ideology led to loss of work’s meaning, 
obtaining perverted effects associated with negative con-
notations.  

2) Encouragement of laziness, of inactivity, lack of 
responsibility and dishonesty by a false hierarchy and equality 
(equal retribution for unequal work). This “equality for everything” 
made that responsibility to be equally divided this meaning to be 
of everyone and nobody’s.  

3) The lack of work’s ethics and its professionalizing.  
4) The idea of the right to work of everyone led – during the 

communism regime – to a situation of obligation. Everything 
was taking place under the idea of patriotic work and group 
solidarity was purely formal.  

5) Another deficit is represented by the bad organization 
and planning of work. This led to “forging” an economy and 
especially to a failure of the mentality, where the production is 
done without any meaning. The work’s utility was just a slogan.  

6) The breakdown of the society into social classes 
(workers, peasants and intellectuals) productive or not, led to 
attitudes and social representations that promote false 
hierarchies.  

In conclusion, in the case of communism we cannot talk 
about the ethics of work, but about pseudo-ethics. It is the 
expression of the promoted mediocrity, the one that sustained 
and controlled the system. Thus, communism got to the 
“performance” to prove itself corrupted and bankrupted. The 
socialist ideas of freedom, equality, happiness and wealth have 
been valuable at an ideological level. In the Eastern Europe the 
trials to build associations and cooperatives which to value 
solidarity and communitarian spirit did not have a great 
success. But they have another situation in the western area. 
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They appear more as a replica to the consuming liberalism and 
have an important support.  

The industrial society, compared to the communism, 
reduces the human nature to the simple condition of a simple 
thing, merchandise. The anatomy of merchandise seems to be 
the fundament of the industrial society. The contemporary 
social and politic crises brought to foreground the idea of work. 
For many people it becomes an opportunity to rediscover their 
own identity and the other. “If the human being finally has to 
discover himself, he tries in vain to look for the ways that made 
him distance from himself”. (Bataille, 1994: 128) – the 
Protestants consider. Though, finding the identity and the 
intimacy through work has its own limits. Finding himself, the 
man becomes a lonely person in the middle of a whole crowd. 
This is the reason why the communitarian spirit and group 
solidarity are being resuscitated by all kinds of projects of 
social economy. It becomes a form of recovery of the individual 
and of the communitarian spirit within a lonely society.  

The critics of the post industrial civilization state that “The 
Civilization of wealth based on consumption was the great 
historical undertaker of the glorious ideology of duty. In the 
second half of the century, the mass consumption annihilated 
the universe of the moralizing preaches, abolished the tough 
imperatives and produces some cultures in which the hap-
piness is more important than moral prescriptions, pleasure is 
more important than interdiction and seduction than obligation”. 
(Lipovetsky, 1996: 61-62). 

Compared to the post moralist culture, the moralist one 
mainly promoted the own and the other sacrifice. The work was 
a holy duty that had to be respected and accomplished as it 
should. “The modern industrial societies gave an exemplary 
value to work as well as to family. During the 14th century the 
bourgeoisies, the Puritans and the laic spirits, the liberal 
societies shared the same religion of work, all sung the same 
anthem for the Progress God, the older son of Work God.” 
(Lipovetsky, 1996: 64). 
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Later on, the Republicans defined work by everyone’s 
solidarity with the others and being necessary to progress. 
Thus, the idea of well- done work, the duty of being useful to 
the society, is brought into attention, laziness being 
condemned and marginalized.  

Preaching the work’s moral in different ways, the many 
orientations have fully contributed to empty its human and 
sacred dimensions. Hence, the principle of human duty has 
been systematically eliminated.  

*** 

The images and the representations presented by us prove 
that work has a dual character: it is moralistic and materialistic; 
rigorous and scientific; idealistic and rationalized. Form this 
perspective, the new social paradigms, presented a series of 
currents as: materialism, scientism, rationalism. The results led 
to one direction: “work is less and less associated to the idea of 
individual objective duty”. (Lipovetsky, 1996: 197). The social 
economy might be one of the remedial ideas. It could be valid 
both for the central and eastern European countries, as well as 
for the western ones. And this happens not only because it can 
“wear” different “ideological clothes” but because it values, first 
of all, deep feelings of human and communitarian solidarity.  

Nowadays, the Romanians are in sort of a paradoxical 
situation: on one hand we can not talk about a work’s ethics in a 
religious meaning as in the case of Protestants; on the other 
hand we cannot either talk about a work’s moral in laic meaning 
or about a “post morality of work”. To a traditional perspective on 
work some institutional type models have overlapped, but have 
not integrated perfectly within the Romanian society. In the end, 
this view has been enough altered by the communist moral of 
work – actually pseudo- moral.  

In such a context, the model of the social economy might 
bring back to life the real dimensions of the traditional spirit that 
placed in the centre: the community, the communion, the 
solidarity, the family, the other and mutual help etc. Each of 
these values is, actually, a main ingredient for the model of the 
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social economy. It is possible that such a construction may 
generate authentic collaboration and progress models and to 
generate not only success, but also solid ethic and moral 
structures in which work and inter human relations to be real 
guidance marks.  
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ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL 
SOCIOECONOMIC CONTEMPORAN 

Victor Nicolăescu1 

Rezumat 
În contextul în care conceptul de întreprindere socială a experimentat o 
dinamică în creştere în câteva regiuni ale lumii, a devenit o prioritate 
identificarea cadrelor favorabile ce conduc la dezvoltarea acestei forme 
inovative de economie socială. Articolul prezintă caracteristicile regionale 
ale întreprinderii sociale şi susţine apariţia şi dezvoltarea modelelor teore-
tice. Astfel, întreprinderea socială descrie modelul inovativ de afacere ce 
combină atât obiective economice şi cât şi obiective sociale ce contribuie la 
inserţia pe piaţa muncii, creşterea incluziunii sociale şi dezvoltarea eco-
nomică. Generarea unui set de noi practici într-o nouă ierarhie instituţională 
implică prezenţa unor noi actori care reliefează importanţa unor întreprinderi 
sociale sustenabile în împuternicirea economică, socială şi culturală a 
cetăţenilor din societăţile noastre. Procesul de activare a întreprinderii 
sociale este complex şi necesită resurse umane şi financiare, dar şi exis-
tenţa unor politici publice proactive ce necesită inovare. Creşterea atracţiei 
pentru întreprinderile sociale, exprimată de către mulţi donatori, actori 
sociali şi legiuitori poate să le reducă din impactul sustenabilităţii pe termen 
lung dacă nu se ia în considerare contextul de operare şi funcţionare. 
 

Cuvinte cheie: inovare, politici publice, economie  
socială, sustenabilitate 

1. Introducere 

În decursul ultimelor trei decade, conceptul de întreprindere 
socială a cunoscut o dinamică accentuată în mai multe regiuni 
ale lumii. Cuprinzător definită de abordările sale nonguverna-
mentale, dar bazată pe piaţă pentru a rezolva problemele 
sociale, întreprinderea socială asigură deseori „o afacere” – o 
sursă de venit pentru multe tipuri de activităţi şi organizaţii 
orientate social. În cele mai multe cazuri, aceste venituri contri-
buie la sustenabilitatea pe termen lung a organizaţiilor impli-
cate în activităţi de caritate. Oricum, în limita acestor parametri, 
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în diferite regiuni ale lumii se încearcă să se identifice diferitele 
concepte şi contexte în ceea ce priveşte mişcarea între-
prinderilor sociale în zonele lor (Kerlin 2006). Lipsa literaturii în 
ceea ce priveşte întreprinderile sociale şi modul în care se ma-
nifestă aceste diferenţe regionale şi contexte socioeconomice 
joacă un rol important în înregistrarea unor date comparative 
relevante.  

Pentru cele mai multe regiuni ale lumii, ideea de venit gene-
rat din activităţile caritabile nu este un concept nou, dar acest 
„nou” concept s-a răspândit, discursul despre el pare să fie aso-
ciat cu anumite organizaţii şi activităţi, noi şi vechi, care sunt 
legate de contextul regional şi de beneficiile sociale; într-adevăr, 
pe măsură ce conceptul a crescut în popularitate, actorii şi 
instituţiile implicate în promovarea şi dezvoltarea întreprin-
derilor sociale par să oglindească mediul regional şi socioeco-
nomic în termenii accentuării structurii şi resurselor între-
prinderii sociale. În plus, anumite tipuri de activităţi sau orga-
nizaţii incluse în specificul întreprinderilor sociale din anumite 
ţări pot să nu fie incluse în contextul altor ţări, chiar dacă 
aceleaşi activităţi sau organizaţii pot exista şi acolo. Astfel, 
diferenţele existente în cadrul întreprinderilor sociale din 
diverse regiuni ale lumii sunt, în parte, reflecţii ale contextului 
socioeconomic regional. Pentru a testa această afirmaţie, baza 
de date sociale internaţională şi economică prezentată în 
Social Enterprise: A Global Comparison (Kerlin 2009), un 
volum editat cu anumite contribuţii de la bursierii din întreprin-
deri din şapte regiuni ale lumii, arată cum factorii specifici 
regionali pot forma diferit conceptul întreprinderilor sociale, 
incluzând utilizatorii ei, formele organizaţionale, structura lega-
lă şi mediul de suport.  

Întreprinderile sociale pot fi tratate ca un fenomen global în 
perspectivă comparativă, chiar dacă, în majoritatea lucrărilor 
despre întreprinderile sociale, centrul atenţiei se plasează 
asupra unei singure ţări sau asupra unei singure analize regio-
nale şi/sau asupra studiilor de caz (Nyssens 2006). Discursul 
asupra antreprenoriatului social, care în general se focalizează 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 
 

Nr. 1/2011 77

pe realizările individuale ale activiştilor inovativi social din 
diferite regiuni ale lumii, este posibil să aibă un scop inter-
naţional (Nicholls 2006) şi, de obicei, se concentrează asupra 
inovaţiei, indiferent dacă acest lucru implică sau nu activitatea 
de piaţă. Oricum, puţină atenţie a fost acordată contextului 
imediat al activităţii întreprinzătorilor sociali, precum şi con-
textului care a format nevoia, scopul, forma de activitate orga-
nizaţională, structura legală şi procesul implicat în crearea şi 
realizarea sa. Prin identificarea acestor goluri de cunoştinţe şi 
prin examinarea diferitelor contexte regionale se poate ajunge 
la identificarea diferitelor concepte de întreprindere socială pe 
plan mondial. 

 
2. Perspective regionale ale întreprinderilor sociale 
 
Originile teoriei sociale asigură un punct de început pentru 

înţelegerea formării noilor instituţii în diferite contexte naţionale. 
La nivelul de bază, teoria explică cum existenţa instituţiilor şi 
modelelor sociale constrânge opţiunile valabile pentru dezvol-
tarea noilor instituţii – în acest caz, dezvoltarea sectoarelor 
nonprofit în diferite ţări (Salamon et al. 2000). Din această 
perspectivă se asigură o explicaţie pentru variaţiile internaţio-
nale existente în dezvoltarea sectoarelor nonprofit. Această 
abordare, dezvoltată de Salamon et al. (2004), este bazată pe 
cercetarea lui Johns Hopkins, Comparative Nonprofit Sector 
Project, condus în 22 de ţări în timpul anilor 1990. Premisa 
principală este că variaţiile în compoziţia şi baza financiară din 
sectorul nonprofit în diferitele ţări pot fi explicate pe larg de 
contextul social, economic şi politic diferit. Majoritatea între-
prinderilor sociale au la bază organizaţii sociale, sens în care 
originile teoriei sociale sunt folosite ca o expresie a unei 
abordări de a înţelege formarea şi diversificarea întreprinderilor 
sociale. Salamon şi colegii autori (2004) pun în centrul atenţiei 
dezbaterea asupra mărimii celor două variabile: mărimea mai 
mare sau mai mică a sectorului nonpofit şi cheltuiala (mică sau 
mare) pentru asistenţa socială a guvernului. Prin diferite com-
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binaţii ale acestor caracteristici, au testat diferite modele, folo-
sind informaţiile existente cu privire la sectorul nonprofit şi 
cheltuiala cu asistenţa socială pentru 22 de ţări şi au conclu-
zionat că acestea promovează diverse regimuri. 

Salamon şi colegii autori (2004) au analizat formarea celor 
trei regimuri ale bunăstării în termeni istorici ai sectorului 
nonprofit şi ai cheltuielilor cu asistenţa socială. Modalităţile prin 
care originile sociale ale diferitelor regimuri guvernamentale şi 
interrelaţiile dintre diferite clase sociale creează condiţiile 
necesare rezultă mai mult sau mai puţin din structurarea socie-
tăţii civile. De asemenea, s-au întors către Espring-Anderson 
(1999) şi studiul lui asupra originilor bunăstării moderne, pentru 
a examina forţele care creează diferite niveluri de guvernare în 
asistenţa socială. Astfel, autorii consideră că „anumite cir-
cumstanţe sunt mai apropiate pentru înflorirea instituţiilor non-
profit decât altele, iar forma şi caracterul sectorului nonprofit 
care a rezultat sunt afectate de constelaţia particulară a forţelor 
sociale care o lărgesc” (Salamon et al. 2000, p. 21). 

Societatea civilă şi reglementările legale care caracteri-
zează sectorul nonprofit i-au determinat pe cercetătorii între-
prinderilor sociale să analizeze doi factori adiţionali ca fiind 
esenţiali în caracterizarea întreprinderii sociale: ajutorul pieţei 
şi cel internaţional. Astfel, conceptul de piaţă încorporează 
aspecte privind modul în care întreprinderea socială/antre-
prenoriatul pare a se fi poziţionat în diverse societăţi, guverne 
şi piaţă. De asemenea, cercetarea elaborată de Kerlin (2009) 
identifică ajutorul internaţional ca un al patrulea factor de 
influenţă, plecând de la presupunerea că întreprinderile sociale 
într-o societate depind de condiţiile mediului înconjurător. 

Deşi există câteva statistici relevante asupra întreprinderilor 
sociale şi conexiunii lor cu contextul din diferite regiuni ale 
lumii, Salamon şi colegii autori, 2004, au realizat şi alte analize 
asupra întreprinderilor sociale din cadrul societăţii civile. În 
studiul privind 34 de ţări ale lumii, s-a constatat că în medie 
peste 53% din veniturile nonprofit vin „din taxe şi datoriile 
pentru serviciile pe care aceste organizaţii le asigură, iar veni-
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turile comerciale provin din investiţii, impozite şi alte surse”. În 
24 din cele 34 de ţări, taxele reprezintă sursa dominantă a 
veniturilor pentru aceste organizaţii. În particular, este notabil 
faptul că predomină veniturile comerciale în ţările în curs de 
dezvoltare, unde sectoarele civile ale societăţii sunt mici. 
Pentru aceste ţări, taxele reprezintă în medie 61% din veni-
turile organizaţiilor în comparaţie cu media de 45% pentru ţările 
dezvoltate (Salamon et al. 2004). 

Dată fiind lipsa informaţiilor din cadrul întreprinderilor so-
ciale, este relevantă şi o analiză calitativă asupra fondurilor 
întreprinderilor sociale (Kerlin 2009). Astfel, evidenţele privind 
circumstanţele regionale specifice din stadiul iniţial al dezvol-
tării întreprinderii sociale prezintă contextul istoric care a deter-
minat formarea condiţiilor socioeconomice care influenţează 
apariţia şi dezvoltarea caracteristicilor întreprinderii sociale în 
cele şapte regiuni şi ţări luate în considerare în funcţie de cele 
patru elemente: societatea civilă, statul, piaţa şi ajutorul inter-
naţional. 

Caracteristica generală privind întreprinderea socială în 
toate cele şapte regiuni şi ţări o constituie programele defi-
citare, din cauza retragerii sau a funcţionalităţii reduse a 
statului. Astfel, în Statele Unite, Europa de Vest şi Europa 
Centrală, precum şi în America de Sud, au fost experimentate 
replieri ale suportului statal în anii 1980 şi/sau 1990. În Statele 
Unite, începutul mişcării întreprinderilor sociale contemporane 
s-a datorat tăierii fondurilor guvernamentale pentru sprijinirea 
organizaţiilor nonprofit. O încetinire a economiei Statelor Unite 
la sfârşitul anilor 1970 a condus la deficitele guvernamentale 
din anii 1980, efecte care au dus la diminuarea fondurilor pen-
tru sectorul nonprofit de către administraţia Regan (s-a estimat 
că a fost afectată o varietate de societăţi nonprofit, nu doar 
structurile implicate în serviciile sociale). În Europa de Vest, 
economia fluctuantă a fost la originea apariţiei întreprinderilor 
sociale contemporane în regiune, iar consecinţele s-au mani-
festat în diferite forme. Pe măsură ce şomajul creştea şi 
veniturile guvernamentale scădeau, programele de şomaj 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

Nr. 1/2011 80 

guvernamentale din Europa de Vest au fost ineficiente, iar din 
cauza resurselor limitate, multe guverne din Europa de Vest ce 
ofereau servicii de asistenţă socială diversificată au fost în 
situaţia de a restrânge sau/şi de a le înlocui de-a lungul tim-
pului. Reformele s-au caracterizat prin descentralizare, priva-
tizare şi o reducere a serviciilor, iar mişcarea întreprinderilor 
sociale a fost în parte un răspuns la problema şomajului. Într-
adevăr, una dintre principalele iniţiative a fost integrarea 
şomerilor pe piaţa muncii prin cooperativele sociale, iar între-
prinderile sociale au asigurat serviciile de care asistenţa socia-
lă nu mai era în mod direct responsabilă. De-a lungul timpului, 
guvernele din vestul Europei au fost implicate în finanţarea 
acestor iniţiative ale întreprinderilor sociale, în special în zona 
integrării pe piaţa muncii. 

În Europa Centrală şi de Est, întreprinderile sociale au fost 
stimulate de o repliere strategică a statului, după căderea 
comunismului. Aici, replierea strategică a statului a fost mai 
dramatică şi nu a fost susţinută de societatea civilă deja slăbită 
de perioada comunismului. În plus, tranziţia către o economie 
de piaţă a adus mari creşteri ale şomajului. Comunitatea inter-
naţională a răspuns acestei crize cu o alocare mărită de 
ajutoare străine, precum şi cu diferite seturi de recomandări 
politice. Un număr mic, dar în creştere de europeni din centru 
şi est, reformatori sociali, s-au grupat în întreprinderi sociale ca 
o soluţie viabilă şi au primit suport din surse internaţionale 
pentru dezvoltările lor. Cu toate că a fost considerat ca un 
serviciu alternativ pentru şomaj şi servicii umane, conceptul de 
întreprindere socială în Europa Centrală şi de Est începe să 
reflecte realităţile deja înregistrate în regiune. 

În alt context, Argentina a experimentat o repliere strategică 
a statului datorită „Consensului Washington”, prin instituirea 
programelor de ajustare structurală aplicate ca o parte a refor-
mei de piaţă. Nu numai că reformele au micşorat programele 
de beneficii sociale, dar s-au înregistrat răsturnări dramatice de 
situaţie în economie în ceea ce priveşte şomajul. Întreprinderile 
sociale din Argentina „evidenţiază problemele care au legătură 
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cu sărăcia, inegalităţile de venituri şi condiţiile producţiei şi care 
nu mai erau adresate sferei economice şi sectorului public”. 
Într-adevăr, întreprinderile sociale în Argentina au devenit aso-
ciaţii de societăţi civile şi includ în mare măsură cooperativele 
şi societăţile mutuale ce se adresează şomajului şi excluziunii 
sociale. 

În Zimbabwe şi Zambia, ţări marcate de o lipsă persistentă 
a suportului de stat în contextul unei economii sărace, crearea 
locurilor de muncă de către întreprinderile sociale a apărut 
după ajustarea programelor structurale care a generat ratele 
ridicate ale şomajului. Ajutoarele internaţionale au fost direcţio-
nate către actorii tradiţionali nonstatali, având în vedere şi 
capacitatea lor de a administra economia aflată în impas. 
Această concentrare a ajutorului internaţional asupra actorilor 
din afara statului a fost singurul factor important care a condus 
la dezvoltarea întreprinderilor sociale, în special prin organi-
zaţiile neguvernamentale (ONG-urile) internaţionale. Mai 
degrabă decât cooperativele, ajutorul internaţional se axează 
pe micro-credit pentru micile afaceri, dar lipsa reformelor sta-
telor din aceste zone a continuat să constrângă sustenabi-
litatea succesului lor. 

Asia de Sud a fost mult timp asociată cu rate mari de 
sărăcie şi şomaj ridicat, probleme tratate inadecvat prin 
programele de asistenţă socială ale guvernului şi exacerbate 
de criza financiară de la sfârşitul anilor 1990. Recent, anumite 
economii din regiune au început să indice semne de creştere 
alături de generarea interesului pentru întreprinderile sociale. 
Termenul de „întreprindere socială” abia acum începe să fie 
asociat cu activităţile generatoare de venituri pentru dezvol-
tarea socială sustenabilă. În Asia de Sud, întreprinderile 
sociale, fie că sunt pentru profit sau nonprofit, iau forma inves-
tiţiilor mici care se adresează şomajului, asigură serviciile 
necesare şi protejează mediul. 

În Japonia, interesul asupra întreprinderilor sociale a fost 
încurajat de o serie de evenimente şi schimbări legislative care 
au evidenţiat limitările intervenţiilor guvernului. Eforturile volun-
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tare după cutremurul din Hanshin-Awaji din 1995 şi reacţia 
întârziată a guvernului au trezit un nou interes asupra orga-
nizaţiilor nonprofit care a condus către adoptarea legii înfiinţării 
organizaţiilor nonprofit, în 1997. Antreprenorii cu obiective 
sociale au apreciat pozitiv noua lege pentru a dezvolta între-
prinderi sociale. De asemenea, în 2003, revizuirea legislaţiei 
administrării locale, ce a condus la decăderea comunităţilor, a 
determinat factorii de decizie politică să se orienteze către 
întreprinderile sociale pentru a ajuta revitalizarea şi integrarea 
socială. Interesul recent pentru afacerile comunităţii în consti-
tuirea responsabilităţii sociale a generat creşterea implicării în 
activităţile întreprinderii sociale. 

Analizele regionale şi naţionale (Kerlin 2009) nu numai că 
subliniază circumstanţele care au stimulat întreprinderile sociale, 
dar, de asemenea, scot la iveală detalii importante despre 
caracteristicile întreprinderilor sociale din diferite zone. Analiza 
din acest sector se foloseşte de informaţia calitativă pentru a 
formula modele de întreprinderi sociale pentru fiecare din cele 
şapte regiuni. Aceste modele au fost create prin compararea 
descrierilor celor şapte întreprinderi sociale referitoare la şase 
variabile care ajută la caracterizarea diferenţelor privind între-
prinderea socială: acumularea veniturilor, concentrarea în zona 
programelor, tipuri comune de organizaţii, cadrul legislaţiei de 
lucru, sectorul societal şi baza dezvoltării strategice. Astfel, 
analiza prezentă este o comparaţie pe regiuni/ţări care au folosit 
caracteristicile regionale asociate cu cele patru elemente ale 
întreprinderilor sociale: piaţa, ajutorul internaţional, statul şi 
societatea civilă. 

Prima variabilă, acumularea veniturilor, se concentrează pe 
scopul global imediat în implementarea unei activităţi specifice 
întreprinderii sociale faţă de activităţile similare din alte regiuni. 
Astfel, Zimbabwe şi Zambia se concentrează pe propria suste-
nabilitate ca un venit imediat, din cauza lipsei altor forme de 
finanţare şi nevoii de dezvoltare economică. În Europa de Vest, 
pe de altă parte, concentrarea pe veniturile imediate este un 
beneficiu social dat de accentuarea şomajului şi de reducerea 
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excluziunii sociale, adesea suportate prin finanţare din partea 
statului. Variabila concentrării programelor este legată de tipul 
de activitate care este în general suportată de întreprinderile 
sociale din regiune. În Statele Unite, toate tipurile de activităţi 
sociale pot fi suportate de întreprinderile sociale. Totuşi în 
Europa Centrală şi de Est, dar şi în multe alte regiuni, cele mai 
multe dintre programele asociate cu întreprinderile sociale sunt 
orientate către reducerea şomajului sau către servicii sociale. 

În multe regiuni/ţări, există un număr de tipuri organi-
zaţionale sau de mecanisme legislative prin care întreprinderea 
socială este condusă. Astfel, cea de-a treia variabilă, de tipul 
organizaţional, se referă la cea mai comună formă juridică 
pentru întreprinderea socială. De exemplu, în Japonia, cele 
mai comune forme juridice pentru întreprinderea socială sunt 
organizaţiile nonprofit şi companiile. În Argentina, cooperativele 
şi societăţile mutuale sunt cel mai des folosite pentru a repre-
zenta întreprinderile sociale. 

Cadrul juridic este cea de-a patra variabilă, Europa de Vest 
fiind liderul incontestabil în această arie, cu denumire legală 
pentru întreprinderile sociale stabilite în mai multe ţări euro-
pene (cel mai recent Marea Britanie), în timp ce, în Asia de 
Sud, nu s-au înregistrat progrese în această direcţie. 

Cea de-a cincea variabilă, sectorul societal, arată sectorul 
în care întreprinderile sociale sunt cel mai adesea asociate cu 
o regiune sau o ţară, cu alte cuvinte indică mediul imediat în 
care activităţile întreprinderilor sociale operează sau le este 
permis să opereze. În Japonia, unde companiile sunt implicate 
în acest concept al întreprinderii sociale, beneficiile economice 
şi sociale, economia de piaţă au cea mai relevantă sferă. În 
Argentina, unde întreprinderile sociale au funcţionat pentru a 
îndeplini nevoile cetăţenilor, societatea civilă face referire 
adesea la economia socială. 

La final, cea de-a şasea variabilă se referă la baza de 
dezvoltare strategică, care se concentrează pe sursa finanţării 
şi dezvoltarea iniţiativelor pentru întreprinderile sociale dintr-o 
regiune dată. În Statele Unite, această bază este categoric 
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fundaţia privată şi lumea de afaceri, cu implicarea limitată a 
guvernului, iar în Zimbabwe şi Zambia, prin contrast, această 
bază constă în programe de ajutor internaţional implementate 
de organizaţii străine şi structuri guvernamentale. 

3. Modele explicative asociate dezvoltării întreprin-
derilor sociale  

Următorul pas în analiza întreprinderilor regionale/naţionale-
model este de a reflecta cele patru elemente asociate cu 
funcţia întreprinderii sociale: piaţa, societatea civilă, ajutorul 
internaţional şi statul.  

În cadrul unor abordări teoretice se identifică încercări de a 
explica diferenţele de dimensiune, prezenţă, conţinut sau de 
finanţare ale organizaţiilor nonprofit la nivelul fiecărui stat 
(Salamon şi Anheier 1998: 220). Cele mai multe dintre acestea 
sunt inspirate din modelul clasic al eşecului de piaţă1, iar altele 
se centrează pe cererea înregistrată la nivelul organizaţiilor 
nonprofit. 

 
3.1. Teoria eşecului sectorului public/eşecului pieţei 

libere şi teoria interdependenţei 
 
Fondată pe baza modelului economic clasic, teoria eşecului 

sectorului public/sectorului privat explică existenţa organiza-
ţiilor nonprofit ca rezultat al persistenţei eşecurilor pieţei, în 
corelaţie directă cu cele ale statului sau ale instituţiilor publice. 

În statul democratic, activitatea publică şi aprovizionarea cu 
bunuri publice tind să satisfacă numai nevoile alegătorilor ce 
aparţin clasei de mijloc şi, prin urmare, unele dintre cererile 
minorităţilor pentru bunuri publice vor rămâne nesatisfăcute 
(Weisbrod 1988). Din această perspectivă, eşecul sectorului 

                                                
1   Koning et al. (2007, p. 225-256) afirmă că eşecurile de piaţă sunt de cele 

mai multe ori explicate de următorii factori: asimetria informaţiei, activităţile 
externalizate, poziţia de piaţă şi de distribuţie sau preocupările cu privire la 
alocarea bunurilor. 
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public1 este mai mare, dată fiind o mai mare eterogenitate a 
populaţiei, dar devine şi mai mare atunci când scala proviziilor 
de bunuri publice este mai redusă. În aceste circumstanţe, 
oamenii se vor orienta către organizaţiile nonprofit pentru 
bunurile şi serviciile de utilitate publică care nu au fost furnizate 
de către instituţiile publice. Comportamentul organizaţiilor non-
profit derivă deseori (în mod formal) dintr-un amestec de 
preocupări de natura distribuţiei paternaliste, concentrându-se 
asupra modului în care pot furniza bunuri către anumite arii 
geografice şi grupuri-ţintă. În contrast cu organizaţiile pentru 
profit, cele nonprofit sunt mai puţin stimulate de către grupurile 
de consumatori sau activităţile ce pot aduce profit. Aceste 
argumente pot fi şi ele un motiv pentru intervenţia sectorului 
public (ex., facilităţile fiscale generale), reducându-se astfel din 
obiectul de activitate al organizaţiilor nonprofit (Koning et al. 
2007: 255-256). 

Cu privire la aria de aprovizionare cu bunuri publice, s-a 
considerat în mod tradiţional că rolul statului în calitate de 
furnizor de servicii sociale, de educaţie şi sănătate conduce la 
diferenţe ale dimensiunii activităţii la nivelul organizaţiilor 
nonprofit, determinând o relaţie de substituire (Rose-Ackerman 
1996: 706).  

 
3.2. Teoriile încrederii 
 
O altă formă a eşecului economiei de piaţă vine din asi-

metria informaţională, prin prisma faptului că furnizarea de 
bunuri de multe ori implică un hazard moral (Koning et al. 
2007: 255-256). Atunci când consumatorii trebuie să aprecieze 
calitatea bunurilor sau a serviciilor achiziţionate şi se confruntă 
cu un deficit de informaţie (mai ales dacă este vorba de servicii 
personalizate complexe), aceştia pot alege sectorul nonprofit 
unde nu există o constrângere de natura nondistribuţiei. 

                                                
1   Acest eşec al sectorului public este, de asemenea, un eşec al sectorului 

privat: organizaţiile ce urmăresc maximizarea profitului nu furnizează bunuri 
publice datorită comportamentului de jucător de piaţă liber. 
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Această constrângere este percepută ca un indicator de 
încredere (Hansmann 1987), presupunând că producătorii ce 
urmăresc maximizarea profiturilor pot să nu fie stimulaţi să 
furnizeze consumatorilor bunuri şi servicii la calitatea promisă. 
Constrângerea nondistribuţiei va determina ca producătorii să 
fie stimulaţi să adopte un comportament de oportunitate, dar 
organizaţiile nonprofit pot interveni pentru a suplimenta o nişă 
de piaţă atunci când asimetria informaţională şi încrederea 
sunt importante. Pentru mai multă precizie, Salamon şi Aheier 
(1998) afirmă că este de aşteptat ca sectorul nonprofit să se 
extindă în cadrul acelor economii în care încrederea în afaceri 
este redusă1.  

 
3.3. Teoria statului bunăstării 
 
Teoria eşecului economiei de piaţă/sectorului public vizează 

şi crearea unei relaţii negative între dimensiunea serviciilor de 
bunăstare publică şi existenţa organizaţiilor nonprofit. Din acest 
punct de vedere, sectorul nonprofit este unul rezidual şi relaţiile 
dintre sectoarele public şi nonprofit sunt unele conflictuale 
(Salamon 1995). Considerând că dezvoltarea economică şi 
niveluri mai înalte ale bunăstării favorizează expansiunea sta-
tului, se poate înregistra şi o reducere a cererii organizaţiilor 
nonprofit.  

Pe de altă parte, teoriile postmaterialiste explică schim-
barea de valori prin creşterea economică (Inglehart 2000). 
Astfel, dezvoltarea economică şi socială permit niveluri de 
securitate fizică şi economică ale individului mai înalte, sens în 
care valorile morale ale acestuia sunt relaţionate cu emoţia, 
identificarea personală, stimă, exprimarea personală, încredere 
în sine şi în grup, estetică, bunăstarea subiectivă şi calitatea 
vieţii.  

 

                                                
1   Dar nu găsesc nicio dovadă empirică nici pentru ipoteza de bază, nici 

pentru cea alternativă. 
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3.4. Teoria ofertei  
 
Chiar dacă există cerere pentru bunurile furnizate de orga-

nizaţiile nonprofit datorată unui eşec al statului sau al eco-
nomiei de piaţă, o a doua condiţie este necesară: prezenţa 
antreprenorilor nonprofit, persoanele care creează organizaţii 
nonprofit pentru a satisface anumite nevoi (James 1987). Pro-
cesul antreprenoriatului nonprofit are loc atunci când oameni 
cu caracter de întreprinzător au viziunea, capacitatea de a 
înfiinţa o organizaţie autonomă şi oportunitatea de acţiona 
(Galindo şi Mendez 2008). 

Grupul de teorii privind apariţia antreprenorilor de acest tip 
în anumite circumstanţe specifice se referă la motivaţia acelor 
antreprenori care au preferat să înfiinţeze o organizaţie 
nonprofit. Rose-Ackerman (1996: 701) afirmă că performanţele 
şi rata de supravieţuire a organizaţiilor nonprofit şi a celor 
pentru profit depind nu numai de structura instituţională, ci şi 
de caracteristicile mediului de afaceri şi de motivaţia antre-
prenorului. Este evident că antreprenorii nonprofit trebuie să 
obţină un rezultat privat relativ înalt pentru faptul că au fondat o 
organizaţie nonprofit. Dorinţa de prestigiu, respect, prietenie, a 
fi dezirabil social, creştere a carierei, aşteptările cu privire la 
respect şi recunoaştere, identificarea cu anumite grupuri, 
atitudini pozitive cu privire la comunitate şi altruism, dorinţa de 
a evita dispreţul altora sau de a fi acceptat din punct de vedere 
social pot constitui motive pentru a fonda o afacere. Aceste 
motive sunt enumerate de Schumpeter (1934), acesta expli-
când că principala motivaţie a antreprenorilor este mai mult 
plăcerea de a crea şi posibilitatea de creştere socială decât 
obţinerea profitului. În această ordine de idei, Bilodeau şi 
Slivinski (1998: 553-557) afirmă că motivaţiile antreprenorului 
nonprofit pot fi ”dorinţa de a avea statut şi recunoaştere” sau 
sentimente de ”strălucire bună”, pe care nu le-ar primi dacă ar 
înfiinţa o organizaţie pentru profit. Ei apără percepţia potrivit 
căreia este raţional pentru interesele proprii ale antreprenorului 
să înfiinţeze o organizaţie nonprofit pentru a furniza bunuri 
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publice. Cu toate acestea, motivaţia antreprenorului nonprofit 
este mai vastă decât felul în care acesta acţionează raţional 
pentru maximizarea utilităţii (în termeni economici), alegând să 
fie implicat într-un act creativ prin identificarea unor motive ce 
ţin de profit, dar deciziile antreprenoriale sunt disciplinate şi 
echilibrate.  

În ultimii ani, termenul „întreprindere socială” a devenit 
familiar mediului academic şi politic şi este în creştere pentru 
publicul general ca un model de afacere inovativ care combină 
atât obiective sociale, cât şi economice şi care contribuie la 
integrarea pe piaţa muncii, la creşterea incluziunii sociale şi la 
dezvoltarea economică. Interesul asupra întreprinderilor socia-
le reliefează recent o tendinţă de recunoaştere în creştere de 
către guvernele naţionale şi locale şi de către organizaţiile 
internaţionale cu rol în economia socială, sectorul nonprofit, 
economia de coeziune din al treilea sector (Borzaga şi 
Defourny 2001). Ultima decadă poate fi caracterizată printr-un 
amalgam de termeni, fraze şi concepte care până de curând 
au însemnat diferite lucruri pentru mulţi oameni, cauzând astfel 
multă confuzie şi neînţelegere. 

Dintr-o perspectivă politică, cele mai multe ţări au de-a face 
cu un impas comun datorat eşecului neoliberalismului în 
rezolvarea problemelor structurale care privesc sărăcia şi 
excluziunea socială, ceea ce a determinat multe guverne să ia 
în serios iniţiativele societăţii civile ca soluţii pentru aceste difi-
cultăţi. În cele mai multe cazuri, aceste iniţiative sunt bine înră-
dăcinate în societatea lor, putându-se furniza multe exemple, 
precum cooperativele sociale din Italia, iniţiativele de dezvol-
tare ale comunităţii economice din Statele Unite, iniţiative 
bazate pe solidaritate în comunitate din Franţa, economia 
socială din Quebec şi, desigur, numeroasele organizaţii de 
microcredit care au apărut în lume. Aceste iniţiative izvorăsc 
din originile societăţii civile, iar natura şi gradul instituţionalizării 
sunt foarte specifice pentru fiecare cultură. 

În prezent, referinţa la „întreprindere socială” este folosită 
pentru a cuprinde activitatea variată, deseori pentru a inter-
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preta specificităţile, prin ignorarea rolului punerii în funcţiune a 
acestor întreprinderi ca modele omogene autonome de afaceri 
cu scopuri multiple şi realizabile, indiferent dacă ele iau forma 
„noilor organizaţii” sau au „o dinamică nouă din cadrul celui de-
al treilea sector” sau că implantarea unui model de dezvoltare 
economică alternativă necesită o nouă combinaţie de resurse – 
private şi publice, monetare şi nonmonetare (Borzaga şi 
Defourny 2001). Întreprinderile sociale sunt analizate frecvent 
dintr-o perspectivă microeconomică, ca un răspuns pentru 
eşecul statului sau al pieţei sau chiar al amândurora. Termenul 
a depăşit limitele culturale şi lingvistice fără probleme majore. 
Cu toate acestea, atenţia acordată antreprenoriatului, activită-
ţile economice legate de misiune sau întrebările legate de 
proprietate variază considerabil în diferite contexte culturale şi 
instituţionale. În timp ce potenţialul întreprinderilor sociale 
pentru a ajunge la obiective este recunoscut în toată lumea, 
greutatea dată obiectivelor economice faţă de cele sociale în 
cadrul acestui tip de organizaţie privată rămâne o diferenţă în 
abordările conceptuale. 

Interesul asupra întreprinderilor sociale a fost acompaniat, 
în ultimii ani, de celebrarea „antreprenorului social” în cadrul 
poveştilor personale care vorbesc despre inspiraţie şi mintea 
de afacerist a indivizilor care ţintesc să schimbe lumea. Astfel, 
concentrarea asupra iniţiativelor „antreprenoriatului social” a 
captat atenţia administraţiilor publice, societăţilor civile organi-
zate şi donatorilor asemenea potenţialului acestor indivizi 
inovativi pentru a răspunde la problemele sociale universale 
până acum nerezolvate de politicile guvernamentale şi de către 
actorii socioeconomici tradiţionali. Deşi obiectivul acestui capitol 
nu este acela de a defini aceşti termeni („întreprindere socială”, 
„antreprenor social”, „antreprenoriat social”) sau limitele care îi 
separă, ei trebuie diferenţiaţi. Faptul că aceşti termeni sunt 
folosiţi comutabil în contextul anglo-saxon a contribuit la confuzie 
în ceea ce priveşte puterea, influenţa şi potenţialul actorilor 
implicaţi, precum şi aşteptările care urmează. 
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Întreprinderile sociale nu sunt văzute numai ca o institu-
ţionalizare a iniţiativei antreprenoriatului social, din moment ce 
ultimul continuă să se extindă. Structura de rezistenţă concep-
tuală selectată pentru acest capitol conturează munca din 
Chantier de l’économie sociale şi ARUC-ES din Quebec şi 
EMES - Reţeaua Europeană de Cercetare din Europa. Con-
form celei din urmă, întreprinderea socială este o organizaţie 
privată şi autonomă care asigură proprietăţi sau servicii cu un 
scop explicit de a aduce beneficii în comunitate, gestionate sau 
conduse de un grup de cetăţeni în care interesul material al 
investitorilor este subiectul limitelor. De asemenea, este impor-
tantă atenţia către o structură transparentă şi democratică ce 
asigură şi participarea celor direcţi implicaţi. În Quebec, unde 
întreprinderile colective sunt sinonimul economiei sociale şi se 
referă frecvent la întreprinderea socială, definiţia şi accen-
tuarea se mută de la „dimensiunea juridico-administrativă” care 
are legătură cu forma organizaţională pe care o adoptă aceste 
întreprinderi, pentru a insista asupra „dimensiunii valorii adău-
gate” adoptate de întreprinderea socială în construirea de 
alternative democratice. La modul general, întreprinderile 
sociale, ca sector specific al economiei sociale, trebuie să fie 
analizate atât din perspectivă micro şi macroeconomică, cât şi 
din perspectiva organizaţională şi normativă. 

Clasificarea formelor legale şi organizaţionale ale între-
prinderilor sociale indică o mare varietate, prin includerea 
cooperativelor şi organizaţiilor nonprofit din comunitate care 
sunt integrate în economia socială în baza strategiei de dezvol-
tare comunitară. Aceste organizaţii antreprenoriale orientate de 
obiectivele socioeconomice caută să realizeze activităţi în 
beneficiul comunităţii prin care se combină scopurile sociale şi 
economice într-un mod original (Nyssens 2006). Modul în care 
combină resursele financiare şi nonfinanciare disponibile ale 
întreprinderilor sociale constituie esenţa activităţilor derulate. 

Nevoia pentru strategii economice alternative este clară în 
numeroase ţări ce încearcă să rezolve problemele legate de 
sărăcie şi de inegalitate socială, iar întreprinderile sociale au 
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captat atenţia politicilor din întreaga lume prin corespondenţa 
acestui model atât cu un angajament predominant de a replia 
statul în asigurarea serviciilor publice, cât şi cu o tendinţă de 
creştere din cadrul ţărilor care adoptă abordări mai pragmatice 
pentru dezvoltarea socioeconomică. Astfel, „modelul” întreprin-
derii sociale răspunde acestor impulsuri şi, în ciuda distanţei 
dintre ţările din nord şi ţările din sud, suportul pentru această 
nouă formă de afaceri care întâlneşte atât obiective publice, 
cât şi private este universal. Pe măsură ce acest model evo-
luează, natura participării guvernului va reflecta cel mai pro-
babil rolul istoric jucat de stat în diferite contexte naţionale, în 
special atunci când se face referire la importanţa rolului deter-
minant în generarea de diferite forme organizaţionale ale între-
prinderilor sociale situate sub diferite regimuri politice (Crouch 
2001). De la o perspectivă combinată socioeconomică, valoarea 
adăugată a întreprinderilor sociale se referă la angajamentul 
pentru producţia de bunuri şi de servicii, incluziunea socială şi pe 
piaţa muncii a grupurilor dezavantajate, iniţiative regionale etc. 
Prin aceste activităţi, întreprinderile sociale contribuie la un 
cadru de lucru sustenabil definit de bunăstare, fapt demonstrat 
de numeroase experienţe în diferite ţări. Ca rezultat, întreprin-
derile sociale contribuie la coeziunea socială, la acumularea 
capitalului social şi la dezvoltarea sustenabilă la nivel local şi 
naţional, mai ales pentru reducerea gradului de sărăcie. 

Într-un articol recent asupra plasării pe piaţă a întreprin-
derilor sociale, Alex Nicholls prezintă o clasificare folositoare a 
întreprinderilor sociale, ca fiind instituţionale, normative şi 
transformative, pentru a le distinge principalele caracteristici şi 
obiective (Nicholls 2006). Totuşi, clasificarea lui Nicholls tinde 
să rigidizeze microexperienţa, în timp ce întreprinderile nece-
sită prezenţa modelului dominant la toate nivelurile: micro, 
meso şi macro. Recunoaşterea pe deplin a caracteristicilor şi 
specificităţilor întreprinderilor individuale devine un instrument 
atât pentru a descrie activităţile/obiectivele întreprinderilor 
sociale individuale, cât şi pentru a le putea situa într-un cadru 
de lucru social. Prin crearea unei pieţe etice pentru investitori, 
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întreprinderile sociale îşi demonstrează capacitatea de a 
produce bunuri şi servicii disponibile consumatorilor. 

4. Concluzii 

Fascinaţia în creştere cu privire la întreprinderile sociale, 
exprimată de numeroşi donatori, legiuitori şi actori sociali, 
poate reduce în mod paradoxal impactul acestora asupra 
sustenabilităţii pe termen lung, dacă nu se ia în calcul contextul 
de funcţionare. Ceea ce a fost identificat înainte ca avantaj – 
portabilitatea şi transferabilitatea acestei forme organizaţionale 
microeconomice – devine un obstacol atunci când atenţia se 
concentrează numai pe aspectul formal privind conducerea 
întreprinderii sociale ce necesită inovaţia instituţională. De 
asemenea, atenţia pe care întreprinderea socială o primeşte ar 
trebui să ţină cont de problema complexă a viabilităţii activităţii 
economice şi de nevoia de structuri de suport. Viabilitatea 
potenţială a acestor întreprinderi este de obicei infirmată prin 
subaprecierea dificultăţilor cu care multe întreprinderi sociale 
au de-a face şi prin rolul exarcerbat al guvernului în piaţă. Şi, 
aşa cum am notat, întreprinderile sociale sunt sensibile la 
modificări ale politicii publice, în mod special în ceea ce 
priveşte eligibilitatea pentru substraturile publice.  

Se apreciază că întreprinderile sociale sunt parte dintr-un 
nou „mix al bunăstării” în care ambele părţi, atât guvernele, cât 
şi cetăţenii, cooperează în coproiectarea noilor forme ale 
serviciilor publice. Această situaţie a generat un set de noi 
practici, o nouă clasificare instituţională şi prezenţa unor noi 
actori. Sustenabilitatea întreprinderilor sociale de a împuternici 
cetăţenii din punct de vedere economic, social şi cultural este 
complexă, fiind nevoie de resurse umane şi financiare, dar şi 
de activarea unui mediu de politici publice care solicită această 
inovare. În unele ţări din vestul Europei, micşorarea resurselor 
disponibile pentru întreprinderile sociale cuplată cu procesul de 
instituţionalizare în contextul unei pieţe libere a condus la o 
situaţie aproape paradoxală: ori întreprinderile sociale sunt 
„compartimentate” cu câmpuri de activitate închise pentru a 
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continua să primească fonduri publice, ori sunt lăsate să-şi 
dezvolte propriul mecanism în economia de piaţă pentru a 
mobiliza resursele de care au nevoie.  

Întreprinderile sociale sunt, în multe moduri, prinse în 
capcana contextului care deseori le limitează accesul către 
resursele publice şi private. În timp ce sunt prezentate intens 
de media, au obţinut o mare vizibilitate publică şi sunt con-
siderate întreprinderi noi mici şi mijlocii, natura misiunii, 
activitatea şi chiar forma legală a întreprinderilor sociale le 
limitează totuşi capacitatea de a accesa resursele.  
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SOCIAL ENTERPRISES IN THE CONTEMPORARY 
SOCIOECONOMIC CONTEXT 

Victor Nicolăescu1 

Abstract 
In the context of the concept of social enterprise has experienced an 
enhanced dynamic in several regions of the world has become a priority to 
identify favorable contexts to the development of this innovative form of social 
economy. The article deals with regional characteristics on social enterprise 
and supporting the emergence of theoretical models and its development.  
Thus, the social enterprise highlights the innovative business model combin-
ing both social and economic objectives that have contribution to labour 
market insertion, increasing social inclusion and economic development. 
Generating a set of new practices into a new institutional hierarchy implies the 
presence of new actors that highlights the importance of sustainable social 
enterprises to empower economically, socially and culturally the citizens from 
our societies. Social enterprise activation process is complex and requires 
human and financial resources, but also the existence of proactive public 
policies requiring such innovation. Increasing attraction on social 
enterprises, expressed by many donors, legislators and social actors can 
reduce their impact paradoxically long-term sustainability, if not consider the 
context of operating and functioning. 

Keywords: innovation, public policies, social economy,  
sustainability  

 
1. Introduction  
 
For the last three decades the concept of social enterprise 

has experienced a pronounced dynamic in many parts of the 
world. Broadly defined by its non-governmental approaches but 
based on the market in order to solve the social problems, the 
social enterprise often proves itself „a business” – a source of 
income for many types of socially-oriented activities and 
organizations. In most of the cases, such income contributes to 
the long term sustainability of the organizations involved in 
charity activities. However, within the limit of these parameters, 
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in different parts of the world people are trying to identify 
different concepts and contexts regarding the movement of the 
social enterprises in their regions (Kerlin 2006). The lack of 
literature about social enterprises and the way in which these 
regional differences and social – economic contexts manifest 
plays an important role in the recording of some relevant 
comparative data.  

For most of the regions of the world, the idea of income 
generated from charity activities is not a new concept, but this 
„new” concept has spread, any discourse on and about it 
seems to be associated to certain organizations and activities, 
both new or old, which are linked to the regional context and to 
the social benefits; indeed, the more the concept had grown in 
popularity, the more the actors and institutions involved in the 
promotion and development of social enterprises seem to 
mirror the regional and social – economic environment in terms 
of emphasizing the structure and resources of a social 
enterprise. Moreover, certain types of activities or 
organizations included in the specific of social enterprises from 
different countries may not be included in the context of other 
countries even if the same activities or organizations might 
exist in those countries, too. Therefore, the existing differences 
within social enterprises from different regions of the world are, 
in part, reflections of the regional social – economic context. In 
order to test this statement, the international social and 
economic data base presented in Social Enterprise: A Global 
Comparison (Kerlin 2009), a book published based on certain 
contributions of scholars from the enterprises from seven 
regions of the world, shows how the regional specific factors 
may form differently the concept of social enterprises, including 
its users, the organizational forms, the legal structure and the 
support environment.  

Social enterprises may be treated as a global phenomenon 
in comparative perspective, even if, in the majority of the works 
about social enterprises, the center of attention goes to only 
one country or to only one regional analysis and / or to case 
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studies (Nyssens 2006). The discourse on social 
entrepreneurship which generally focuses on the individual 
accomplishments of the socially innovative activists from 
different regions of the world is likely to have an international 
aim (Nicholls 2006) and it usually focuses on innovation 
indifferent of whether such thing involves the activity on the 
market. However, little attention has been paid to the 
immediate context of the activity of the social entrepreneurs, as 
well as to the context which formed the need, the aim, the form 
of organizational activity, the legal structure and the process 
involved in its growth and accomplishment. By means of 
identifying these knowledge gaps and of examining the 
different regional contexts, one may get to identify the different 
concepts of social enterprise at world scale.  

 
2. Regional Perspectives of the Social enterprises 
 
The origins of the social theory provide a starting point for 

the understanding of how the new institutions have been 
formed within the different national contexts. At basic level, the 
theory explains how the existence of the social institutions and 
patterns constrains the options valid for the development of the 
new institutions – in this case, the development of the nonprofit 
sectors in different countries (Salamon et al. 2000). From this 
perspective an explanation is provided for the international 
variations existing in the development of the nonprofit sectors. 
This approach, developed by Salamon et al. (2004), is based 
on the research of Johns Hopkins, Comparative Nonprofit 
Sector Project, spearheaded in 22 countries in the 1990s. Its 
main premise is that the variations in the composition and 
financial base from the nonprofit sector in the different 
countries can be explicated by the different social, economic 
and politic context. The majority of the social enterprises have 
at their bases social organizations, a sense in which the origins 
of the social origins are used as an expression of an approach 
to understand the forming and diversity of social enterprises. 
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Salamon et al. (2004) put the debate on the size of the two 
variables in the spotlight: the greater or the smaller size of the 
nonprofit sector and the expense (big or little) for the 
government’s social assistance. Using different combinations 
of these characteristics, they have tested different patterns, 
using the existing information on the nonprofit sector and the 
social assistance expenses for 22 countries and they have 
reached the conclusion that the latter promote different 
regimes.  

Salamon et al. (2004) analyzed the forming of the three 
regimes of welfare in terms of the history of the nonprofit sector 
and of the expenses on social assistance. The methods by 
means of which the social origins of the different governmental 
regimes and interrelations between different social classes 
create the necessary conditions result more or less from the 
structuring of the civil society. Moreover, they turned to 
Espring-Anderson (1999) and his study on the origins of the 
modern welfare in order to examine the forces which create 
different governing levels in social assistance. Therefore, the 
authors consider that „certain circumstances are closer for the 
prosperity of nonprofit institutions than others, while the form 
and character of the nonprofit sector which has resulted are 
affected by the particular constellation of the social forces 
which are enlarging it” (Salamon et al. 2000: 21). 

The civil society and the legal regulations which 
characterize the nonprofit sector made the researchers of the 
social enterprises analyze two additional factors as being 
essential in characterizing a social enterprise: the support of 
the market and the international one. Thus, the market concept 
embodies aspects regarding the way in which the social 
enterprise / entrepreneurship appears to be positioned in 
different societies, governments and market. Moreover, the 
research conducted by Kerlin (2009) identifies international 
support as a forth influential factor, starting from the 
presumption that social enterprises in a society depend on the 
conditions of the environment.  
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Although there are some relevant statistics upon the social 
enterprises and their connection to different regions of the 
world, Salamon et al., 2004, have also performed other 
analyses on social enterprises from within the civil society. In 
the study in which 34 countries in the world were concerned, it 
was concluded that an average of over 53% of the nonprofit 
income comes „from the taxes and duties for the services 
these organizations provide, whereas the commercial income 
comes from investments, taxes and other sources”. In 24 out of 
the 34 countries, taxes represent the dominant source of 
income for these organizations. It is particularly notable the fact 
that there prevails the commercial income in the developing 
countries where the society civil sectors are small. For these 
countries taxes represent in average 61% of the income of the 
organizations as compared to the 45% average for the 
developed countries (Salamon et al. 2004). 

Due to the lack of information within social enterprises, a 
qualitative analysis on the funds of social enterprises is also 
relevant (Kerlin 2009). Therefore all evidence regarding the 
specific regional circumstances from the initial stage of 
development of the social enterprise presents the historic 
context which has determined the social-economic conditions 
influencing the appearance and development of the 
characteristics of the social enterprise in the seven regions and 
countries taken into consideration depending on the four 
elements: the civil society, the state, the market and the 
international support.  

The general characteristic regarding the social enterprise in 
all the seven regions and countries is given by the poor 
programmes because of the withdrawal or the reduced 
functionality of the state. Therefore, in the United States, the 
Western Europe and Central Europe, as well as in South 
America, there were experimented the retreat of the state 
support in the 1980s and/or the 1990s. In the United States, 
the beginning of the movement of the contemporary social 
enterprises was due to the cutting in the governmental funds 
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for the support of the nonprofit organizations. A slowdown of 
the United States economy in the late 1970s led to 
governmental deficits in the 1980s, effects which also led to the 
diminishing of the funds for the nonprofit sector by the Regan 
administration (it was estimated that a variety of nonprofit 
companies were affected, nor only the structures involved in 
social services). In Western Europe the fluctuant economy 
stood at the origin of the appearance of the contemporary 
social enterprises whereas the consequences developed under 
different forms. As unemployment was increasing and 
governmental income was decreasing, the governmental 
unemployment programmes from Western Europe proved 
inefficient and because of the limited resources, many 
governments in Western Europe offering a wide range of social 
assistance services found themselves in the situation of 
reducing or / and replacing them in time. Reforms were 
characterized by decentralization, privatization and a reduction 
of the services and the movement of the social enterprises was 
partly a response to the problem of unemployment. Actually, 
one of the main initiatives was the integration of the 
unemployed on the labour market by means of social 
cooperatives while social enterprises provided services which 
social assistance was no longer directly responsible. Over 
time, the governments from Western Europe were involved in 
financing these initiatives of the social enterprises, especially in 
the integration area on the labour market.  

In Central and Eastern Europe, social enterprises were 
rekindled by a strategic retreat of the state after communism 
had fallen down. Here the strategic retreat of the state was 
more dramatic and was not supported by the civil society 
already weakened by the communist period. Moreover, the 
transition towards a market economy led to great increase in 
unemployment. The international community responded to this 
crisis with an increased grant of foreign aids, as well as with 
different sets of political recommendations. A small number but 
increasing of Europeans from the Center and the East, social 
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reformers, grouped themselves in social enterprises as a viable 
solution and they received support from international sources 
for their developments. Although it was considered as an 
alternative service for unemployment and human services, the 
concept of social enterprise in Central and Eastern Europe 
begins to reflect the realities already registered in the region.  

Within another context, Argentina knew a strategic retreat of 
the state due to the „Washington Consensus”, by means of the 
instauration of the structural adjustment programmes applied 
as part of the market reform. Not only did the reforms abate the 
social benefits programmes but there were recorded some 
dramatic twists in the economy as far as unemployment was 
concerned. Social enterprises from Argentina „emphasize the 
problems related to poverty, the income inequality and the 
production conditions and which were no longer addressed to 
the economic sphere and the public sector”. Indeed, social 
enterprises in Argentina turned into civil society associations 
and they mainly include mutual cooperatives and societies 
addressing unemployment and social exclusion.  

In Zimbabwe and Zambia, countries marked by a persistent 
lack of the support from the state in the context of a poor 
economy, the creation of jobs by the social enterprises 
appeared after having adjusted the structural programmes 
which had generated increased unemployment rates. 
International aids were directed towards the non-State 
traditional actors, also having in view their capacity to 
administrate the deadlock economy. This concentration of the 
international support on the actors outside the state was the 
only important factor which led to the development of social 
enterprises, especially of the international NGOs. Rather than 
the cooperatives, international support is based on micro-credit 
for small businesses, but the lack of the state reforms in these 
areas continued to constrain the sustainability of their success.  

South Asia was for a long time associated with high poverty 
rates and increased unemployment, improperly treated 
problems through social assistance programmes of the 
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government and exacerbated by the financial crisis in the late 
1990s. Recently, certain economies in the region have started 
to give signs of increase together with the interest generation in 
social enterprises. The term of „social enterprise” has only now 
started to be associated with the income generating activities 
for a sustainable social development. In South Asia social 
enterprises either profit or non-profit take the form of small 
investments which address unemployment, ensure the 
necessary services and protect the environment.  

In Japan, the interest in social enterprises was encouraged 
by a series of events and legislative changes which 
emphasized the limitations of the government interventions. 
Volunteering efforts after the Hanshin-Awaji earthquake in 
1995 and the government’s late reaction rekindled a new 
interest in the nonprofit organizations which led to the passing 
of the law regarding the setting up of the nonprofit 
organizations in 1997. The entrepreneurs with social objectives 
appreciated positively the new law on the development of a 
social enterprise. Furthermore, in 2003 the review of the 
legislation of the local administration which led to the decay of 
the communities made the political decision factors target at 
social enterprises in order to help social revitalization and 
integration. Recent interest in the community’s business as 
referred to the establishment of social responsibility has 
generated the raising of the involvement in the activities of the 
social enterprise.  

Regional and national analyses (Kerlin 2009) not only 
underline the circumstances which had stimulated social 
enterprises, but they also bring to light important details about 
the characteristics of the social enterprises from different 
areas. The analysis from this sector uses the qualitative 
information in order to formulate the social enterprise patterns 
for each of the seven regions. These patterns have been 
created by means of comparing the descriptions of the seven 
social enterprises referring to six variables which help 
characterizing the differences relating to the social enterprise: 
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revenue accumulation, concentration in the programme area, 
common types of organizations, the work legislation 
framework, the societal sector and the basis of strategic 
development. Therefore, the present analysis is a comparison 
per regions / countries which have used the regional 
characteristics associated with the four elements of the social 
enterprises: the market, the international support, the state and 
the civil society.  

The first variable, the revenue accumulation, focuses on the 
immediate global aim in the implementation of an activity 
specific for the social enterprise as compared with similar 
activities from other regions. Thus, Zimbabwe and Zambia 
focus on their own sustainability as immediate income because 
of the lack of other financing forms and because of the need for 
economic development. In the Western Europe, on the other 
hand, focus on immediate income is a social benefit given by 
the accentuation of unemployment and the reduction of social 
exclusion, often financially supported by the state. The variable 
of programme concentration is related to the type of activity 
which is generally supported by the social enterprises from the 
region. In the United States all types of social activities can be 
supported by the social enterprises. However in Central and 
Eastern Europe and in many other regions, most of the 
programmes associated with the social enterprises are 
oriented towards the reduction in unemployment or towards 
social services.  

In many regions / countries there is a number of 
organizational types or legislative mechanisms by means of 
which a social enterprise is run. Therefore, the third 
organizational – type variable refers to the most common 
juridical form for the social enterprise. For example, in Japan 
the most common juridical forms for social enterprises are the 
nonprofit organizations and companies. In Argentina, mutual 
cooperatives and societies are most often used to represent 
social enterprises.  
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The juridical framework represents the forth variable, the 
Western Europe being the irrefutable leader in this area, with 
legal name for the social enterprises established in many 
European countries (the most recent in Great Britain), while in 
South Asia there has been no progress in this direction.  

The fifth variable, the societal sector, shows the sector in 
which social enterprises are most of the time associated with a 
region or a country; in other words, it indicates the immediate 
environment in which the activities of social enterprises operate 
or are allowed to operate. In Japan, where companies are 
involved in this concept of social enterprise, the economic and 
social benefits and the market economy have the most relevant 
sphere. In Argentina where social enterprises have functioned 
in order to satisfy the needs of the citizens, the civil society 
often refers to the social economy.  

Finally, the sixth variable refers to the basis of strategic 
development which focuses on the financing source and the 
development of the initiatives for social enterprises from a 
given region. In the United States this basis is definitely the 
private foundation and the business world with the limited 
involvement of the government, while in Zimbabwe and 
Zambia, unlikely, this basis consists of international support 
programmes implemented by foreign organizations and 
governmental structures.  

 
3. Explanatory models associated to the development 

of social enterprises  
 
The next step in analyzing the regional/national enterprise – 

pattern is to reflect on the four elements associated with the 
function of the social enterprise: the market, the civil society, 
the international support and the state.  

Within some theoretical approaches there are identified 
some attempts to explain the differences in dimension, 
presence, content or of financing of the nonprofit organizations 
at the level of each state (Salamon and Anheier 1998, p. 220). 
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Most of them are inspired from the classical pattern of failure 
on the market1, while others focus on the demand scored at the 
level of the nonprofit organizations. 

 
3.1. The theory of the public sector failure/ free market 

failure and the theory of interdependence  
 
Built on the classic economic pattern, the theory of public 

sector / private sector failure explains the existence of the 
nonprofit organizations as a result of the market failures’ 
persistence, in direct correlation with those of the state or of 
the public institutions.  

In a democratic state, public activity and the provision with 
public goods tend to satisfy only the needs of those 
constituents who belong to the middle class and therefore 
some of the demands of the minorities for public goods shall 
remain unsatisfied (Weisbrod 1988). From this perspective, the 
failure of the public sector2 is greater due to a greater 
eclecticism of the population but the more reduced the scale of 
public goods provisions is, the greater it may become. Under 
such circumstances people shall orient themselves towards the 
nonprofit organizations for the goods and services of public 
utility which have not been provided by the public institutions. 
The behavior of the nonprofit organizations often derives (in a 
formal way) from an amalgam of paternalist distribution related 
concerns, focusing on the way in which they can provide goods 
towards certain geographic areas and target-groups. Unlike the 
profit organizations, the nonprofit ones are less stimulated by 
the consumer groups or the activities which may bring profit. 
These arguments may also represent a reason for the public 
                                                

1   Koning et al. (2007, p. 225-256) state that market failures are often explain-
ed by the following factors: the information dissymmetry, the externalized acti-
vities, the market and distribution position or the concerns related to the 
allocation of the goods.  

2   Such failure of the public sector is also a failure of the private sector: the 
organizations targetting to maximize profit do not provide public services due to 
their behavior as free market players. 
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sector intervention (eg. general tax facilities), therefore being 
reduced from the activity object of the nonprofit organizations 
(Koning et al. 2007: 255-256). 

As far as the public goods supplying area is concerned, it 
was traditionally considered that the role of the state as a 
social, education and health service provider may lead to 
differences of the activity dimension at the level of the nonprofit 
organizations, thus determining a substitution relation (Rose-
Ackerman 1996: 706).  

 
3.2. Theory of trust  
 
Another form of failure of the market economy comes from 

the informational dissymmetry in terms of the fact that 
supplying goods often involve a moral hazard (Koning et al. 
2007, p. 255-256). When consumers are to appreciate the 
quality of the goods or of the acquired services and they are 
facing a scarcity of information (especially if it is about complex 
personalized services), they can choose the nonprofit sector 
where there are no non distribution-related constraints. Such 
constraint is perceived as a trust indicator (Hansmann 1987), 
assuming that the producers looking to maximize profits may 
not be stimulated to provide the consumers with goods and 
services of the promised quality. The constraint of the non-
distribution shall make producers be stimulated to adopt an 
opportunity behavior, but nonprofit organizations may intervene 
in order to supplement a market niche when the informational 
and trust dissymmetry are paramount. For better precision, 
Salamon and Aheier (1998) state that it is expected that the 
nonprofit sector may extend within those economies in which 
trust in business is low1.  

 

                                                
1   But no empiric proof is found for the basic hypothesis or for the alternitive 

one.  
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3.3. Theory of welfare  
 
The theory of the failure of the market economy/ public 

sector also targets at the creation of a negative relation 
between the dimension of public welfare services and the 
existence of the nonprofit organizations. From this point of 
view, the nonprofit sector is an out-of-balance one and the 
relations between the public and the nonprofit sectors are 
conflict ones (Salamon 1995). Considering that economic 
development and higher welfare levels favour the expansion of 
the state, abatement may as well be noticed in the demand of 
the nonprofit organizations.  

On the other hand, post materialist theories explain the 
change in values for economic growth (Inglehart 2000). For this 
purpose, economic and social development allow for higher 
levels of physic and economic safety of the individual, in which 
terms the individual’s moral values are related to emotion, 
personal identification, respect, personal expression, self-
esteem and group esteem, aesthetics, subjective welfare and 
quality of life.  

 
3.4. Theory of the offer  
 
Even though there is demand for the goods supplied by the 

nonprofit organizations due to failure from the state or the 
market economy, a second condition is necessary: the 
presence of the nonprofit entrepreneurs, the persons who 
create nonprofit organizations to satisfy certain needs (James 
1987). The entrepreneurial process takes place when 
entrepreneur-minded people have the vision, the capacity to 
found an autonomous organization and the opportunity to act 
(Galindo and Mendez 2008). 

The group of theories on the appearance of such 
entrepreneurs in certain specific circumstances refers to the 
motivation of those entrepreneurs who have preferred to set up 
a nonprofit organization. Rose-Ackerman (1996: 701) states 
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that the performances and the survival rate of the nonprofit 
organizations and of the profit ones depend not only on the 
institutional structure but also on the characteristics of the 
business environment and the entrepreneur’s motivation. It is 
obvious that the nonprofit entrepreneurs have to obtain a 
relatively high private result for having founded a nonprofit 
organization. The desire for prestige, reverence, friendship, to 
be socially desirable, career growth, respect and recognition 
related expectations, identification with certain groups, positive 
attitudes related to the community and altruism, the desire to 
avoid the others’ contempt or to be socially accepted may 
constitute the reasons to set up a business. These reasons are 
enumerated by Schumpeter (1934), who explains that the main 
motivation of the entrepreneurs is more the pleasure to create 
and the possibility of social growth rather than obtaining profit. 
In the same train of ideas, Bilodeau and Slivinski (1998: 553-
557) state that the motivations of the nonprofit entrepreneur 
may be „the desire to have a statute and appreciation” or the 
feelings of „good blooming” which he may never get in case he 
founded a profit-oriented organization. They defend the 
perception according to which it is rational for the 
entrepreneur’s own interests to found a nonprofit organization 
in order to provide public goods. However, the motivation of the 
nonprofit entrepreneur is broader than the way in which he 
rationally acts for the maximization of utility (in economic 
terms), choosing to be involved in a creative act by identifying 
some reasons related to profit, but entrepreneurial decisions 
are disciplinary and well-balanced.  

For the last years the term of „social enterprise” has 
become familiar to the academic and politic environment and 
has been growing for the general public as an innovative 
business pattern which combines both social and economic 
objectives and which contributes to the integration on the labor 
market, to the growth of social inclusion and economic 
development. The interest in social enterprises recently 
emphasizes an increasing appreciation tendency by the 
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national and local governments and by the international 
organization which play a role in the social economy, the 
nonprofit sector, the cohesion economy from the third sector 
(Borzaga and Defourny 2001). The last decade can be 
characterized through an amalgam of terms, phrases and 
concepts which lately have meant different things for many 
people, thus causing a lot of confusion and misunderstanding.  

From a political point of view, most of the countries are 
facing a common deadlock due to the failure of neoliberalism in 
solving the structural issues regarding poverty and social 
exclusion, which has made many governments take seriously 
the initiatives of the civil society for such difficulties. In most of 
the cases these initiatives are well rooted in their society, 
therefore delivering many examples such as the social 
cooperatives in Italy, the development initiatives of the 
economic communities in the United States, the solidarity-
based initiatives within the community in France, the social 
economy from Quebec and, nevertheless, the many 
microcredit organizations from all over the world. These 
initiatives stream from the origins of the civil society, while 
nature and level of institutionalization are very specific for each 
culture.  

At present, the „social enterprise” reference is used to 
comprise the varied activity, often to interpret the 
distinctiveness by ignoring the role of these enterprises’ putting 
into function as homogenous autonomous business patterns 
with multiple and achievable aims, indifferent of whether they 
take the form of the „new organizations” or have „a new 
dynamics from within the third sector” or whether the 
implantation of an economic alternative development pattern 
needs a new combination of resources – private and public, 
monetary and non-monetary (Borzaga and Defourny 2001). 
Social enterprises are frequently analyzed from a microeco-
nomic perspective as a response for the failure of the state or 
of the market or even both. The term has got beyond the 
cultural and linguistic limits without major problems. However, 
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the attention paid to the entrepreneurship, the mission-related 
economic activities or the property-related questions vary 
considerably in the different cultural and institutional contexts. 
While the potential of the social enterprises to reach their 
objectives is acknowledged all over the world, the burden given 
to the economic objectives as compared to the social ones 
within the same type of private organization remains a 
difference in the conceptual approaches.  

The interest in social enterprises has been accompanied in 
the last years by the celebration of the „social entrepreneur” in 
the personal tales which tell about the inspiration and the 
business mind of the individuals aiming to change the world. 
Thus, the focus on the initiatives of the „social 
entrepreneurship” has drawn the attention of the public 
administrations, the organized civil societies and of the donors, 
as well as the potential of these innovative individuals to 
respond to the universal social problems so far unsolved by the 
governmental policies and by the traditional social-economic 
actors. Although the aim of this chapter is not to define these 
terms (“social enterprise”, „social entrepreneur” and „social 
entrepreneurship”) or the limit separating them, they need to be 
differentiated. The fact that these terms are used 
interchangeably in the Anglo-Saxon context has led to 
confusion as far as the power, influence and potential of the 
involved actors are concerned, as well as the expectations 
following them.  

Social enterprises are not seen only as an institutionalization 
of the initiative of the social entrepreneurship, since the last one 
still exists. The conceptual structural frame selected for this 
chapter delineates the work from Chantier de l’économie sociale 
and ARUC-ES from Quebec and the EMES – The European 
Research Network from Europe. According to the latter, the 
social enterprise is a private and autonomous organization which 
ensures properties or services with an explicit aim to bring 
benefits in the community, managed or headed by a group of 
citizens in which the material interest of the investors is the 
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subject of the limits. Furthermore, it is also important the 
attention to a transparent and democratic structure which also 
ensures the participation of those being directly involved. In 
Quebec, where collective enterprises are the synonym of the 
social economy and it frequently refers to the social enterprise, 
the definition and emphasis moves from the „juridical – 
administrative dimension” which is related to the organizational 
form these enterprises adopt, to insist on the „added value 
dimension” adopted by the social enterprise when constructing 
democratic alternatives. Generally speaking, social enterprises, 
as sector specific to the social economy, need to be analyzed 
both from a micro and a macro-economic perspective and from 
the organizational and normative perspective.  

The classification of the legal and organizational forms of 
social enterprises indicates a great variety, by including the 
nonprofit cooperatives and organizations from the community 
which are integrated in the social economy based on the 
community development strategy. These entrepreneurial 
organizations oriented by the social-economic objectives try to 
perform activities in the benefit of the community through which 
social and economic aims combine in an original way (Nyssens 
2006). The way in which the available financial and non-financial 
resources of the social enterprises combine represents the 
essence of the undertaken activities.  

The need for alternative economic strategies is clear in 
many countries which are trying to solve the poverty and social 
inequality – related problems and social enterprises have 
captured the attention of the policies from all over the world 
through the correspondence of this pattern both with a 
prevalent commitment to give ground to the state in ensuring 
public services, and with an increasing tendency from within 
the countries which adopt more pragmatic approaches for the 
social-economic development. Thus, the „pattern” of the social 
enterprise responds to these impulses and, despite the 
distance between the north and south countries, the support for 
this new form of business having both public and private 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 

Nr. 1/2011 112 

objectives, is universal. As this pattern evolves, the 
participation nature of the government shall most likely reflect 
the historic role played by the state in different national 
contexts, especially when reference is made to the importance 
of the decisive role in the generation of different organizational 
forms of the social enterprises subjected to different political 
regimes (Crouch 2001). From a combine social-economic 
perspective, the added value of the social enterprises refers to 
the commitment for the production of goods and services, the 
social inclusion and for the disadvantaged groups, the regional 
initiatives, etc. on the labor market. By means of these 
activities, social enterprises contribute to the sustainable work 
framework defined by welfare, a fact proved by the numerous 
experiences in the in different countries. As a result, social 
enterprises contribute to social cohesion, accumulation of 
social capital and to sustainable development at local and 
national level, especially for the reduction in the poverty level.  

In a recent article on the establishment of the social 
enterprises on the market, Alex Nicholls presents a useful 
classification of the social enterprises, as being institutional, 
normative and transformative, in order to differentiate the main 
characteristics and objectives (Nicholls 2006). However, 
Nicholls’s classification tends to reinforce micro-experience 
while enterprises need the presence of the prevailing pattern at 
all levels: micro, meso and macro. Full accreditation of the 
characteristics and specificities of individual enterprises 
becomes an instrument both to describe the activities / 
objectives of the individual social enterprises and to be able to 
place them within a social work framework. By means of 
creating an ethical market for the investors, social enterprises 
prove their capacity to produce goods and services available to 
consumers.  
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4. Conclusions  
 
The growing fascination related to social enterprises 

expressed by many donors, legislators and social actors, may 
paradoxically reduce their impact on the long term 
sustainability unless the functioning context is taken into 
account. What has previously been identified as an advantage 
– the portability and transferability of this microeconomic 
organizational form – may become an obstacle when attention 
focuses only on the formal aspect regarding the management 
of the social enterprise in need of institutional innovation. 
Moreover, the attention which the social enterprise gets should 
take into account the complex problem of the durability of the 
economic activity and the need of support structures. Potential 
durability of these enterprises is usually infirmed through the 
under appreciation of the difficulties many social enterprises 
have to cope with and through the exacerbated role of the 
government on the market. Furthermore, as previously noted, 
social enterprises are sensitive to changes of the public policy, 
especially as far as the eligibility of public substratum is 
concerned.  

Social enterprises are appreciated to be part of a new 
„welfare mix” in which the two parties, both the governments 
and the citizens, cooperate in co-projecting the new forms of 
the public services. This situation has generated a set of new 
practices, a new institutional classification and the presence of 
new actors. The sustainability of social enterprises to empower 
the citizens from an economic, social and cultural point of view 
is complex, needing both human and financial resources and 
the activity of a public policies environment requesting such 
innovation. In some of the countries in the Western Europe the 
decrease in the resources available for the social enterprises 
interlinked with the institutionalization process in the context of 
a free market has lead to an almost paradoxical situation: 
social enterprises are either „compartmentalized” with closed 
activity fields to continue receiving public funds or they are 
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allowed to develop their own mechanism in the market 
economy in order to mobilize the resources they need.  

Social enterprises are in many ways caught in the trap of 
the context which many times limits their access to public and 
private resources. As they have been intensely advertized by 
the media, they have obtained a great public visibility and are 
considered new small and middle enterprises, but the nature of 
their mission, their activity and even the legal form of the social 
enterprises nevertheless limit their capacity to access 
resources.  
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ECONOMIA SOCIALĂ ŞI PIAŢA MUNCII  
ÎN CONTEXTUL ACTUAL 

Daniela Vîrjan1 

Rezumat 
Economia socială este acel mod de organizare şi funcţionare a unei 
economii care produce bunuri şi servicii pentru toţi cei interesaţi de valorile 
economiei sociale, în vederea creşterii nivelului de trai şi dezvoltării 
activităţilor economice creatoare de noi locuri de muncă. Economia socială 
se naşte dintr-o iniţiativă privată, dându-le celor care o crează şi o gestio-
nează un mare grad de autonomie, libertate economică şi responsabilitate, 
implicând un risc semnificativ pentru că profitul obţinut nu este distribuit 
între membrii fondatori, ci reinvestit în economia socială, iar veniturile nu 
sunt constante şi sigure. Economia socială poate fi privită ca o continuare a 
politicii ocupării pentru că încearcă să ofere locuri de muncă unei populaţii 
aflate în dificultate, celor excluşi şi marginalizaţi social.  
 

Cuvinte cheie: inserţie profesională, ocuparea 
 forţei de muncă, rata şomajului, coeziune socială 

 
Economia socială a luat naştere acum două secole din 

dorinţa oamenilor de a lupta împotriva sărăciei şi a evenimen-
telor neprevăzute, de a se ajuta reciproc în momente de difi-
cultate, de a face ceva nu numai pentru ei, ci şi pentru comu-
nitate, fără a aştepta vreo recompensă în acest sens şi de a 
plasa banii, fără să uite să fie solidari. Economia socială 
încearcă să împletească în mod eficient libertatea pieţei, care 
funcţionează pe principii economice şi responsabilitatea socia-
lă care are la bază principiul solidarităţii sociale în beneficiul 
întregii societăţi. 

Entităţile economiei sociale (asociaţiile şi fundaţiile, casele de 
ajutor reciproc, cooperativele) deşi sunt puţin cunoscute, propun 
valori solide, născute din creştinismul social, din eficacitatea 
economică, democraţia şi solidaritatea socială. 

De-a lungul timpului şi datorită marilor schimbări care au 
avut loc în lume, economia socială a îmbrăcat diverse forme şi 

                                                
1 Academia de Studii Economice, Bucureşti, Str. Piaţa Romană nr. 6, da-

niela_virjan@yahoo.com. 
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a suferit o serie de transformări, specifice de la o ţară la alta, 
iar în acest sens dacă privim în lumina schimbărilor din Româ-
nia putem distinge câteva faze, care-i punctează crizele şi îi 
marchează transformările: perioada dinainte de Primul Război 
Mondial; perioada interbelică şi puţin după cel de-al Doilea 
Război Mondial; perioada regimului comunist; perioada după 
revoluţia din decembrie 1989 şi până în prezent. 

În prima perioadă a evoluţiei economiei sociale activităţile 
civice au fost minime, donaţiile către Biserica Ortodoxă au 
reprezentat principala caracteristică a comportamentului filan-
tropic, iar prima reglementare a drepturilor şi libertăţii funda-
mentale pentru dezvoltarea societăţii civile s-a realizat în Prima 
Constituţie a României din 1866. După Primul Război Mondial 
şi crearea României Mari, cadrul legislativ s-a accelerat şi pe 6 
februarie 1924 a fost adoptată Legea 21 cunoscută şi drept 
Legea Mârzescu, lege care a creat cadrul legal pentru apli-
carea principiului de asociere menţionat în Constituţiile din 
1866 şi 1923, astfel numărul asociaţiilor şi fundaţiilor a crescut 
semnificativ în perioada interbelică, dar în comparaţie cu media 
europeană, nivelul vieţii asociative era destul de scăzut1.  

Economia socială a renăscut şi a cunoscut o evoluţie sem-
nificativă după revoluţia din 1989, pentru că după anul 1990 
fundaţiile şi asociaţiile voluntare puteau fi create fără permisiu-
nea guvernului, iar baza legală a constituit-o Legea Mârzescu 
din 1924 care a fost înlocuită cu OG 26/2000 privind asociaţiile 
şi fundaţiile, ajungându-se la un cadru juridic mai clar şi pre-
dictibil din punct de vedere al procedurii de înregistrare. Astfel, 
numărul de organizaţii a crescut de la 13.000 în 1996, la peste 
44.000 în 1999, la 53.000 în 2008, peste 64.000 în 2009, iar la 
data de 18.10.2011 erau înregistrate peste 72.000 de orga-
nizaţii2. 

 
                                                

1 Todor Ardad (2008), Europa Civică – România Civică, Asociaţia Pro De-
mocraţia, material editat şi publicat în Ungaria, pag.9-10, material disponibil on-
line la adresa www.apd.ro. 

2 Ministerul Justitiei, date preluate din Registrul Naţional ONG, disponibil 
on-line www.just.ro şi publicate în format pdf, ultima actualizare 18.10.2011.  
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Tabelul 1. Numărul de organizaţii din Registrul Naţional ONG 
 

Tip de organizaţie 2008 20.01.2010 18.10.2011 
Asociaţii 36.997 44.271 53.375 
Fundaţii 16.181 16.785 17.339 
Federaţii 667 758 878 
Uniuni 618 633 681 
Neprecizate 204 213 303 
Persoane juridice 
străine 

17 - 26 

Total 54.684 62.689 72.602 
Sursa: Ministerul Justiţiei, http://www.just.ro, înregistrări din 2008, 2010 şi 2011 
 

La nivel naţional, pentru anul 2011, cele mai multe orga-
nizaţii înregistrate sunt asociaţiile (74%), apoi fundaţiile (24%), 
iar o pondere foarte mică în total organizaţii o reprezintă fede-
raţiile şi uniunile (1%). Numărul asociaţiilor este cel mai mare 
pentru că, pe de o parte, acesta este un indicator al asociati-
vităţii, solidarităţii şi spiritului de întrajutorare, iar pe de altă 
parte caracteristicile organizaţiilor sunt mai accesibile faţă de 
condiţiile pentru fundaţii (de exemplu existenţa unui nivel minim 
al patrimoniului iniţial de 100 de salarii minime brute pe eco-
nomie1 faţă de un salariu minim brut pe economie în cazul aso-
ciaţiilor etc.). 

Rata de activitate a organizaţiilor economiei sociale arată 
cât la sută dintre organizaţiile înregistrate şi-au depus bilanţ 
contabil. Astfel, dacă la sfârşitul anului 2009 erau înregistrate 
64.197 de organizaţii, dintre acestea doar 36% au depus bilanţ 
contabil. Chiar dacă numărul organizaţiilor active este mai mic, 
rata de activitate a crescut progresiv după anul 2000, iar în 
ceea ce priveşte rata de activitate economică a ONG-urilor se 
poate observa că, dacă până în anul 2007 (16,2%) aceasta a 
înregistrat o creştere, după acestă perioadă, care coincide şi 
cu începutul crizei globale, a înregistrat o scădere ajungând la 
10,7% în 2009, pondere obţinută cu mult înainte de anul 2000. 

                                                
1 Salariul minim brut pe economie este diferit în sectorul bugetar faţă de cel 

privat, astfel la începutul anului 2011 nivelul minim pentru personalul plătit din 
fonduri publice este de 720 RON, iar pentru personalul din sectorul privat, nive-
lul minim este de 670 RON. 
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Casele de ajutor reciproc (Casa de Ajutor Reciproc a Sala-
riaţilor - CARS şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor - 
CARP) au înregistrat în perioada 2000-2009 o creştere uşoară, 
dar constantă, mai ales după anul 2007, iar cooperativele meş-
teşugăreşti şi de consum au înregistrat mici oscilaţii de la un an 
la altul, menţinându-se practic constant în perioada cercetată. 

Tabelul 2. Evoluţia organizaţiilor active ale Economiei  
Sociale în perioada 2000-2009 

 

Asociaţii şi 
fundaţii 

Înregistra-
te/asociaţii 
şi fundaţii 
active/rata 

de 
activitate 

ONG cu 
activitate 
econo-
mică şi 
rata de 

activitate 
econo-
mică 

Case de 
Ajutor 

Reciproc 
(CAR 

salariaţi 
/CAR 

pensio-
nari) 

Coop 
Meşte
şugă-
reşti 

 

Co-
op. 

Con-
sum 

Coop. 
de 

credit/ 
Bănci 

Coope-
ratiste 

TO-
TAL 

2000 32,160/10,
730/33,4% 

1,265/ 
11,8% 

380(247/1
33) 800 874 * 14,0

49 

2005 49,038/16,
937/34,5% 

2,536/ 
15% 

741(571/1
70) 771 941 * 21,9

26 

2007 56,832/19,
819/34,9% 

3,203/ 
16,2% 

843(657/1
86) 799 927 * 25,5

91 

2008 60,261/20,
945/34,8% 

2,416/ 
11,5% 

834(656/1
78) 819 922 * 25,9

36 

2009 64197/23,1
00/36% 

2,471/10,7
% 

897(704/1
93) 788 894 65 25,7

44 
*societaţile cooperative sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr.1/2005, 
iar cele mai cunoscute forme la nivelul publicului larg fiind cooperativele 
meşteşugăreşti şi de consum; nu am găsit date despre cooperativele de credit 
şi bănci cooperatiste  
Sursa: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlasul Economiei Sociale, România 

 
În ceea ce priveşte distribuţia regională, organizaţiile eco-

nomiei sociale dispun de o prezenţă considerabilă în toate 
regiunile dezvoltate din România, astfel asociaţiile şi fundaţiile 
deţin o pondere mai mare în zonele din Centru, Nord-Vest şi 
Bucureşti – Ilfov, casele de ajutor reciproc sunt mai prezente în 
zonele Sud-Est şi Nord-Est, cooperativele meşteşugăreşti şi 
cele de credit au o pondere mai mare în zonele de Nord-Est, 
Sud-Est şi Nord-Vest, iar cooperativele de consum au ponderi 
aproximativ egale cam în toate zonele tării mai puţin în zona 
Bucuresti-Ilfov. 
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Tabelul 3 Distribuţia regională a organizaţiilor Economiei Sociale 
 

As
oc

ia
ţii

 ş
i 

fu
nd

aţ
ii 

C
AR

S 

C
AR

P 

C
O

O
P 

C
re

di
t 

C
O

O
P 

M
eş

te
şu

gă
- 

re
şt

i 

C
O

O
P 

C
on

su
m

 

O
rg

an
iz

aţ
ii 

Ec
on

om
ie

 
So

ci
al
ă 

Nord-Est 2490 90 35 12 211 158 2996 
Vest 2370 51 22 5 69 106 2623 
Sud-Est 1783 125 19 8 126 112 2173 
Centru 4702 74 22 7 91 148 5044 
Nord-Vest 4389 87 24 14 106 153 4773 
Sud-Vest 1790 79 27 4 64 77 2041 
Sud 2091 86 34 10 74 112 2407 
Bucureşti-
Ilfov 

3485 112 10 5 47 28 3687 

România 23100 704 193 65 788 894 25744 
Sursa: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlasul Economiei Sociale, România 

 
Dacă privim pe ansamblu organizaţiilor economiei sociale 

putem constata că cea mai mare parte dintre acestea sunt 
concentrate în zonele cele mai dezvoltate ale ţării (17,9% 
Centru; 16,9% în zona de Nord-Vest; 10,6% în zona de Nord-
Est; 9,3% în Vest), iar cel mai puţin reprezentate sunt zonele 
mai sărace (7,7% Sud-Est; 7,2% Sud-Vest şi 8,5% în Sud). 

La distribuţia pe medii, constatăm că numărul de organizaţii 
din mediul rural este mult mai mic decât cel din mediul urban. 
La nivelul anului 2009 o pondere de 22% din totalul orani-
zaţiilor de economie socială îşi desfăşura activitatea în mediul 
rural, cele mai reprezentative fiind obştile şi asociaţiile agricole 
din cadrul sectorului neguvernamental şi cooperaţia de con-
sum. Acestea generează mai bine de 30% din totalul veniturilor 
economice ale sectorului neguvernamental şi au un potenţial 
important ca actori ai dezvoltării rurale. Ponderea aşa de mică 
în mediul rural se datorează dificultăţii în procesul de înre-
gistrare, care presupune existenţa unui notar sau avocat, 
corespondenţă cu Ministerul Justitiei-Registrul Naţional ONG, 
angajarea unui contabil şi alte resurse umane cu calificări 
diverse, ceea ce pentru mediul rural este o procedură dificilă 
datorită infrastructurii rudimentare. 
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În ceea ce priveşte domeniile de activitate ale organizaţiilor 
neguvernamentale s-a realizat de către FDSC1 o reclasificare 
pe şase domenii de activitate ale organizatiilor neguvernamen-
tale (s-au aplicat cuvinte-cheie specifice fiecărui sub-sector 
atât pe denumirile organizaţiilor “nealocate” sau pe descrierea 
misiunii acestora), deoarece codificarea CAEN în bilanţurile 
contabile nu reflectă întotdeauna foarte clar activităţile orga-
nizaţiei, existând un număr mare de organizaţii care au marcat 
codul “alte activităţi asociative” (28% din total organizaţii). 

Tabelul 4. Organizaţii neguvernamentale:  
primele şase domenii de activitate/şi altele 2009 

Domenii de activitate 2009 total 
ONG 

2009(%din total 
ONG) 

Social şi caritabil  5522 23,9% 
Sport şi activităţi de hobby 4103 17,8% 
Educaţie, Cercetare şi Formare 
Profesională 

2456 10,6% 

Asociaţii Agricole/Obşti 2278 9,9% 
Cultură 2133 9,2% 
Organizaţii religioase 1852 8,0% 
Asociaţii profesionale şi sindicate 1760 7,6% 
Sănătate, medicină 1344 5,8% 
Dezvoltare locală şi comunitară 968 4,2% 
Asociaţii civice şi politice 786 3,4% 
Asociaţii ecologice şi de protecţia 
animalelor 

617 2,7% 

Sursa: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlasul Economiei Sociale, România 
 

Economia socială poate fi privită ca o continuare a politicii 
ocupării pentru că încearcă să ofere locuri de muncă unei 
populaţii aflate în dificultate. Economia socială chiar crează 
locuri de muncă şi în special persoanelor cu dizabilităţi, 
persoanelor excluse social, celor care nu au nici o pregătire, 
cei care nu au o locuinţă şi sunt oamenii străzii, şi altor per-
soane care sunt interesaţi de valorile economiei sociale. 

                                                
1 FDSC-Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Atlasul Economiei 

Sociale, Romania, 2011, Coord.Strefan Constantinescu, disponibil on-line 
www.ies.org.ro. 
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Afirmaţia de mai sus nu este pur teoretică. Există nume-
roase organizaţii din România care crează aceste locuri de 
muncă, şi în acest sens aducem câteva exemple: Fundaţia 
Caritabilă Orizonturi (concesionarea serelor oraşului Câmpu-
lung Moldovenesc pentru dezvoltarea activităţilor de legumi-
cultură, floricultură şi întreţinerea spaţiilor verzi) au angajat 
două persoane cu tulburări psihice, iar în perspectivă vor mai 
angaja zece salariaţi; în cadrul Fundaţiei Pentru Voi (oferă 
servicii sociale pentru adulţii cu dizabilităţi intelectuale din 
Timişoara) numărul adulţilor cu dizibilităţi angajaţi a crescut de 
la şapte în 2007 la 45 în 2011; Federaţia Caritas a Diacezei 
Timişoara desfăşoară activitate economică în domenii ca: 
morărit, grădinărit şi creşterea animalelor, cu 12 angajaţi foste 
persoane fără adăpost care provin din azilul de noapte Pater 
Jordan inaugurat în anul 2000; de asemenea au mai creat 20 
de locuri de muncă pentru persoanele marginalizate social 
provenite din azilul de noapte cât şi pentru meseriaşi din 
comunitate specializaţi în domeniile de activitate ale fermei, 
acoperind meserii de electrician, instalator, lăcătuş şi tâmplar; 
Asociaţia Speranţa pentru ocrotirea bolnavilor cu SIDA din 
Constanţa a creat zece locuri de muncă pentru persoanele cu 
HIV seropozitiv, fiind angajate cu timp parţial de muncă pentru 
activităţi create de asociaţie: o microfermă şi o seră pentru 
grădinărit în sistem de autogospodărire; Asociaţia Touched 
România din Bucureşti a creat zece locuri de muncă pentru 
mamele care îşi cresc singure copilul şi care provin din familii 
dezorganizate şi destrămate şi sunt instituţionalizate în vede-
rea prevenirii abandonului copilului mic, asociaţia dezvoltând 
două linii de bijuterii din gablonzuri şi semipreţioase; Fundaţia 
Alături de Voi din Iaşi a reuşit să creeze peste 20 de locuri de 
muncă pentru tineri vulnerabili angajându-i în realizarea obiec-
telor decorative de artă meşteşugărească, lucrări de pictură şi 
produse specifice legătoriei manuale; Viitorplus este asociaţia 
pentru dezvoltarea durabilă care oferă o alternativă ecologică – 
sacoşa de pânză pentru folosirea pungilor de plastic dăună-
toare mediului înconjurător - asociaţia angajează persoane afla-
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te în dificultate pe o perioadă între 6 şi 18 luni, oferindu-le şi un 
program de formare şi consiliere profesională; şi exemplele pot 
continua1.  

Tabelul 5. Evoluţia numărului de salariaţi şi  
a numărului de organizaţii în anul 2009 

 Număr de salariaţi Număr de organizaţii 
Asociaţii şi fundaţii 109,982 23,100 
Casele de ajutor reciproc 
ale salariaţilor 

16,275 704 

Casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor 

2,724 193 

Cooperativele 
meşteşugăreşti 

25,553 788 

Cooperativele de consum 7,401 894 
Cooperativele de 
credit/Bănci cooperatiste 

1,419 65 

Total 163,354 25,744 
Sursa: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlasul Economiei Sociale, România 

 
Chiar dacă la prima vedere numărul de locuri de muncă 

create de economia socială este mic, putem observa din 
tabelul 5 privind evoluţia numărului de salariaţi că, acest număr 
nu este de neglijat şi că economia socială are potenţial în a 
creea şi mai multe locuri de muncă, dacă ar exista o politică de 
sprijin special destinată economiei sociale. La ora actuală eco-
nomia socială este reglementată, dar nu încurajează dez-
voltarea acesteia pentru că nu exista un cadru legal clar, 
coerent şi specific economiei sociale.  

Din bilantul contabil de la sfârşitul anului 2009 s-a constatat 
că numărul total al locurilor de muncă din economia socială a 
fost de 163,354 la un număr total de organizaţii de 25,744. 
Analizând datele cu privire la personalul salariat în economia 
socială putem concluziona următoarele (vezi Tabelul 6): 

• Personalul salariat al organizaţiilor neguvernamentale a 
crescut constant în perioada 2005-2009, ajungând la sfârşitul 

                                                
1 Vezi mai în delaliu Manual de bune practici din economia socială din 

România şi din alte state europene, Solidaritatea, o nouă sursă de putere eco-
nomică, publicat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2011. 
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anului 2009 la 110 mii salariaţi; cea mai mare creştere a 
înregistrat-o efectivul de personal pentru activităţi economice, 
triplându-se în anul 2009 faţă de anul 2000; deşi numărul 
mediu de salariati/organizatie este foarte mic (5 salariaţi) 
ponderea celor fără personal salariat este destul de mare (70% 
din totalul organizatiilor active);  

• În cadrul CARS numărul de salariaţi a înregistrat o 
scădere, spre deosebiere de CARP unde numărul de personal 
se află într-o uşoară creştere; CARP prezintă valori mai ridicate 
în ceea ce priveste veniturile şi salariaţii, astfel că mai mult de 
jumătate dintre acestea generează venituri mai mari de 40,000 
lei pe salariat; 

• În ceea ce priveşte cooperativele de credit, numărul de 
salariaţi a înregistrat o uşoră scădere în anul 2009 faţă de anul 
2005, la fel şi valorile venitului total/total personal, în schimb 
numărul mediu de personal a crescut, aproape s-a dublat faţă 
de anul 2005; 

• Numărul de personal din cadrul cooperativelor a înre-
gistrat o continuă scădere, atât în cazul cooperativelor meşte-
şugăreşti, cât şi în cazul cooperativelor de consum; numărul 
total al cooperativelor a cuprins, la nivelul anului 2009, peste 
33 mii persoane salariate, trei pătrimi fiind angajate în coope-
rativele meşteşugăreşti; numărul mediu de salariaţi a scăzut, 
mai evident în cazul cooperativelor meşteşugăreşti, aproape la 
jumăte şi cu o pondere mai mică în cazul cooperativelor de 
consum. 

Tabelul 6 . Evoluţia numărului de salariaţi  
şi a veniturilor personalului economiei sociale 

 2005 2007 2009 
Total personal salariat ONG-uri 88,582 99,345 109,982 
Efectivul de personal pentru ativităţi fără scop 
lucrativ 

59,437 65,144 69,719 

Efectivul de personal pentru activităţi 
economice 

29,145 34,201 40,263 

Numărul mediu salariaţi/organizaţie  5 5 5 
Niciun angajat 68,3% 68,3% 70,7% 
%cheltuieli cu personalul/Total cheltuieli 21,7% 20,4% 20% 
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Venituri economice/total personal pentru 
activităţi economice (lei) 

15,740 20,925 19,661 

Venituri totale/total personal (lei) 31,315 35,662 39,266 
Casele de ajutor reciproc    
Total personal salariat CARS 17,047 19,407 16,275 
Venitul total/Total personal (lei) 3,334 3,779 7,145 
Medie personal 30 30 23 
Total personal CARP 2,345 2,368 2,724 
Venitul total/Total personal (lei) 26,747 36,308 42,085 
Medie personal 14 13 14 
Cooperative de credit    
Total personal salariat 1456 1315 1419 
Venitul total/Total personal (lei) 96,493 85,809 93,518 
Numărul mediu personal 11 14 22 
Coop Meşteşugăreşti    
Total salariaţi 47,457 34,087 25,553 
Ventitul total/Total personal (lei) 16,060 24,332 29,760 
Număr mediu salariaţi 62 43 32 
Coop Consum    
Total salariaţi 11,287 9,124 7,401 
Venituri totale/Total personal (lei) 45,436 62,733 79,918 
Număr mediu salariati 12 10 8 
Sursa: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlasul Economiei Sociale, România 

 
Toate acestea se întâmplă în România şi probabil unii se şi 

îndoiesc de acest lucru pentru că nu au acces la informaţii sau 
nici măcar nu ştiu ce înseamnă economie socială. Foarte mulţi 
cetăţeni şi chiar cei din mediile universitare confundă economia 
socială cu protecţia socială a statului, sau au impresia că 
economia socială o face statul şi că este de datoria acestuia să 
o facă. Spiritul de solidaritate în România are un puls scăzut, 
deşi acesta ar putea fi o sursă de putere economică aducă-
toare de venit şi evident poate duce la o îmbunătăţire a nive-
lului de trai al tuturor cetăţenilor.  

Economia socială încearcă să dea o şansă tuturor celor 
care se simt marginalizaţi, excluşi social, celor care au o boală 
incurabilă, celor care se simt inutili, celor care viaţa nu le-a dat 
nici o şansă. Economia socială este o şansă pentru oricine 
vrea să fie solidar. Angajarea în economia socială are un 
impact pozitiv asupra creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dife-
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rite dificultăţi de integrare profesională şi socială, ameliorându-
le motivaţia şi stima de sine. Astfel, s-a constatat că după două 
luni de muncă, angajaţii care sufereau de afecţiuni psihice 
severe au înregistrat o îmbunătăţire a stării de sănătate cu 
20%. De asemenea, un puternic impact economic şi social 
este dat de reuşita inserţiei profesionale a grupurilor vulnera-
bile, tinerii sau adulţii dobândesc abilităţi vocaţionale, prin 
parcurgerea teoretică şi mai ales practică a unor module de 
pregătire şi calificare profesioanlă. 

Toate acestea nu pot fi decât un mare câştig mai ales pen-
tru persoanele în cauză, dar şi pentru societate, pentru că dacă 
câştigă un salariu, adulţii cu dizabilităţi contribuie la venitul 
familiei, învaţă să devină mai responsabili şi să intereacţioneze 
în societate, să capete anumite abilităţi şi să dobândească un 
grad crescut de independenţă economică şi socială. 

Tabelul 7 Evoluţia populaţiei ocupate, a salariaţilor,  
a şomerilor şi a ratei şomajului 2005-2011 

 TR.IV 
2005 

TR.IV 
2007 

Tr.IV 
2009 

Tr.IV2010 TR.II2011 

Populaţia ocupată 
(mii persoane) 

8390,4  9174 9027 9052 9210 

Salariaţi (mii 
persoane) 

4790,4 6151 6098 6090 6187 

Şomeri BIM  523 599 731 714 711 
Rata şomajului 6% 6,1% 7,5% 7,3% 7,2% 

Sursa: INS, disponibile online www.insse.ro, 2005-2011 
 
O analiză interesantă am putea să o facem între caracteris-

ticile populaţiei ocupate în economia socială şi caracteristicile 
populaţiei ocupate ale economiei de piaţă, concurenţială. Dacă 
analizăm datele din tabelul 7 putem observa că după declan-
şarea crizei la nivel internaţional numărul de şomeri a crescut 
brusc şi evident şi rata şomajului, ajungând la sfârşitul anului 
2009 la 7,5% şi în trimestrul al II-lea 2011 la 7,2%. 

Dacă privim evoluţia ratei şomajului în perioada 2000-2011 
putem spune că rata şomajului în această perioadă a fost în 
urma ciclului economic, deoarece întreprinzătorii români nu au 
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uitat şocurile oscilante şi riscurile la care au fost supuşi după 
1990 şi apoi timp de zece ani. Începând cu anul 2000 econo-
mia României înregistrează, după un deceniu, o creştere 
economică, la început firavă, dar apoi timp de 8 ani economia 
a crescut considerabil. Astfel, în perioada 2000-2004, deşi 
România a înregistrat o creştere economică susţinută, rata 
şomajului nu a variat la fel de mult, rămânând în urma ciclului 
economic, deoarece întreprinzătorii nu au avut încredere în 
relansarea economică şi în acest sens au amânat crearea de 
noi locuri de muncă. 

Şocului pozitiv i-a luat foarte mult să se propage pe piaţa 
muncii, astfel ratei şomajului i-au trebuit 31 de trimestre (aproa-
pe 8 ani) pentru a scădea de la 8% în anul 2000 la 4,2% în 
20081. În această perioadă investitorii nu sunt complet încre-
zători în calitatea forţei de muncă şi preferă să înlocuiească 
factorul muncă cu factorul capital, pentru a stimula şi accelera 
încasările şi investiţiile. Afacerile sunt prospere, moneda se 
întăreşte, iar când cererea devine mai elastică abia atunci 
angajatorii încep să angajeze şi rata şomajului începe să 
scadă, dar foarte lent, situându-se sub evoluţia activităţii eco-
nomice. În acest sens, rata şomajului de 4,2% (falsificând de 
fapt o stare de ocupare deplină) putea fi atinsă mult mai devre-
me. Această evoluţie s-a datorat procesului de creştere eco-
nomică (adică creşterea reală a PIB/loc.), relansării economiei, 
creşterii rezultatelor economice, atât la nivel microeconomic 
cât şi la nivel macroeconomic, creşterii gradului de ocupare a 
forţei de muncă, scăderii inflaţiei şi creşterii puterii de 
cumpărare. Deci, putem să spunem că România timp de 8 ani 
s-a aflat într-o fază de expansiune a ciclului economic, din 
toate punctele de vedere. 

                                                
1 INS, conferinţele de presă trimestriale, date disponibile online pe adresa 

www.insse.ro. 
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Figura 1 
Rata de creștere economică în România  în perioada 1990-2010

Rata de
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Sursa: INS, 1990-2010 

 
O dată cu declanşarea crizei globale la sfârşitul anului 

2007, toate economiile mondiale au intrat într-o fază de rece-
siune. Această fază a început să se manifeste print-o scădere 
drastică a cererii agregate şi un blocaj la nivel financiar-bancar. 
Efectele crizei globale s-au propagat cu o repeziciune 
fantastică la nivelul tuturor economiilor, manifestându-se pe 
toate continentele lumii. În anul 2008, România nu a simţit 
foarte mult efectele crizei, dar impactul psihologic şi social al 
crizei globale s-a declanşat în atitudinea cumpărătorilor, scă-
zând în acest sens cererea agregată, iar de aici a fost doar un 
pas în a declanşa un blocaj economico-financiar-bancar. 

La sfârşitul anului 2008 şocul economic loveşte fluxurile de 
capital şi prin efectul de transmisie globală a crizei, rata 
şomajului sare în aer, astfel în 5-6 trimestre şi-a recuperat 
trendul pierdut în cei opt ani. Acest lucru s-a întâmplat datorită 
faptului că agenţii economici nu au uitat şocurile negative de 
dinainte de anul 2000 şi nu aşteaptă să vadă dacă recesiunea 
îi va lovi şi încep să concedieze angajaţii. După cum obser-
văm, propagarea şocului pozitiv se face într-un timp îndelun-
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gat, în schimb propagarea şocului negativ are efecte imediate 
asupra pieţei muncii. 

În economia socială la nivelul anului 2009 erau angajaţi un 
număr de 163.354 de persoane, iar dacă aceste persoane ar fi 
fost încadrate în rândul şomerilor la nivel naţional, am fi avut 
un număr de 731.000 plus 163.354, rezultând un număr de 
şomeri de 895.085 şi o rată a şomajului de 9 %, ceea ce 
înseamnă o creştere a ratei şomajului cu 1,5 puncte procen-
tuale (vezi Tabelul 7). Şi mai mult dacă ne uităm la evoluţia 
numărului de angajaţi în economia socială putem observa că 
numărul de angajaţi chiar dacă a scăzut, mai ales în perioada 
de criză, variaţia acestora a fost foarte mică (a scăzut cu 4.820 
în perioada 2005-2009) în comparaţie cu numărul de şomeri 
care a înregistrat o creştere cu 208.000 de persoane în 
perioada 2005-2009 şi evident o creştere a ratei şomajului. 

Economia socială chiar dacă crează un număr redus de 
locuri de muncă, are potenţial să dezvolte activităţi sociale şi 
să creeze noi locuri de muncă, şi acest lucru este posibil numai 
în parteneriat cu puterea publică şi cu sprijinul acesteia. 
Încurajarea economiei sociale este foarte importantă, dar mai 
important este spiritul de solidaritate care poate deveni o 
adevărată forţă economică creatoare de bunuri şi servicii 
necesare dezvoltării comunităţii la un moment dat. 

În condiţiile unei crize, pieţele emergente sunt foarte vulne-
rabile la şocurile internaţionale mai ales când piaţa este foarte 
deschisă către operaţiuni ale pieţei financiare, deoarece inves-
titorii se retrag aruncând în aer economia, moneda se depre-
ciază, băncile se prăbuşesc şi se accentuează o serie de deze-
chilibre şi eşecuri ale pieţei. În această situaţie, economia socia-
lă este o şansă pentru aceste societăţi deoarece promovează 
spiritul de responsabilitate şi implicare a fiecărui cetăţean în 
acţiunile economice şi sociale ale organizaţiei, le conferă o 
anumite autonomie, dar şi un grad ridicat de risc pentru că 
veniturile nu sunt întotdeauna constante şi de la aceeaşi sursă.  

Pe de altă parte, economia socială le oferă o şansă pentru 
o viaţă mai bună, mai corectă, mai dreaptă şi mai cinstită, îi 
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învaţă că a face bine este un lucru mare, iar sentimentul de 
fericire este cu atât mai mare cu cât tu faci acele acte de 
binefacere. De asemenea, inserţia persoanelor cu dizabilităţi, 
cu probleme sociale de integrare, a celor de altă etnie şi în 
special a romilor, a celor care locuiesc pe stradă, a mamelor 
singure care îşi cresc copilul în casele protejate şi exemplele 
pot continua, se face prin organizarea de cursuri de pregătire şi 
reorientare profesională la locul de muncă sau prin activităţi 
economice de producere a unui bun sau serviciu, contra unor 
costuri sub preţul pieţei. 

În Uniunea Europeană rata şomajului pe luna iunie 2011 s-a 
menţinut constantă faţă de luna mai la 9,4%, iar în zona euro a 
fost de 9,9%. Cea mai scăzută rată a şomajului a fost înregis-
trată în Austria – 3,9%, Olanda 4,5%, Luxemburg 4,8%, iar la 
pol opus cu cele mai ridicate rate ale şomajului Spania 22,6%, 
Grecia 17,6% şi Letonia cu 16,1%, Bulgaria 11,4%, Ungaria 
9,9%, Slovenia 8,4%1. Uniunea Europeană încearcă să redre-
seze situaţia economico-socială şi să şi-o consolideze prin 
creşterea productivităţii, a convergenţei economice şi a coeziu-
nii sociale, iar în acest sens în 2010 a fost adoptată strategia 
economică pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere 
inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, "Europa 2020".  

La nivel naţional, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă va implementa o serie de măsuri active destinate 
ocupării forţei de muncă şi consolidării capacităţii individuale 
de ocupare, dar şi măsuri de consolidare a cadrului legal 
privind sistemul asigurărilor de şomaj. Pentru anul 2012 se pre-
conizează includerea în măsuri active de ocupare a 920.000 
de persoane, din care aproximativ 37% vor fi încadrate în 
muncă, iar pentru anul 2013 un număr de 930.000 persoane 
din care 350.000 vor fi încadrate în muncă2. Sperăm că aceste 
obiective vor putea fi atinse în condiţiile crizei economice şi 
                                                

1 Oficiul European de Statistică, 31.10.2011, date disponibil online 
www.eurostat.ro , accesat 25.10.2011. 

2 Gheondea Alexandra, Gabriel Stănilă şi Flavius Mihalache (2011), Ocu-
parea neagricolă în Regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, Raport de 
cercetare, Editura Expert, pag.13. 
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sociale de pe piaţa muncii, când foarte mulţi agenţi economici 
îşi închid porţile şi nu reuşesc să găsească o soluţie eficientă 
în vederea redresării situaţiei. Puterea publică împreună cu 
actorii proprietăţii private şi cu economia socială ar trebui să con-
lucreze la redresarea situaţiei economice şi sociale, în vederea 
asigurării sau menţinerii locurilor de muncă care sunt aducătoare 
de venit şi care asigură tuturor un nivel de trai decent. 

 
Concluzii 
 
Între economia socială şi piaţa muncii există o relaţie de 

incluziune şi interdependenţă pentru că economia socială 
poate fi o continuare a politicii ocupării, oferind locuri de muncă 
tuturor celor care sunt descurajaţi şi care poate au renunţat să-
şi mai caute un loc de muncă. Economia socială crează locuri 
de muncă pentru persoane cu dizabilităţi, pentru cei excluşi şi 
marginalizaţi social, celor care nu au o locuinţă, celor care nu 
au nici o pregătire profesională, familiilor monoparentale, 
romilor care sunt stigmatizaţi şi nu reuşesc să-şi găsească un 
loc de muncă, tinerilor absolvenţi care intră cu stângul pe piaţa 
muncii devenind şomeri şi tuturor celor care sunt interesaţi de 
valorile economiei sociale. 

În România, economia socială este reglementată, dar nu 
încurajează şi nu stimulează dezvoltarea acesteia, pentru că 
din punct de vedere legislativ nu există o lege care să regle-
menteze toate entităţile economiei sociale. Cadrul legislativ 
existent reglementează parţial anumite entităţi ale economiei 
sociale, iar cei care doresc să practice economia socială 
trebuie să găsească artificii pentru a fi în temeiul legii sau să 
caute în alte reglementări juridice forma adecvată pentru acti-
vitatea respectivă. 

Angajarea în economia socială a persoanelor vulnerabile şi 
nu numai are un impact pozitiv asupra nivelului de trai şi a 
stării de sănătate, ameliorând motivaţia şi stima de sine, căpă-
tând anumite abilităţi vocaţionale prin parcurgerea teoretică şi 
practică a unor module de pregătire şi integrarea profesională, 
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precum şi independenţă economică şi socială. Încurajarea eco-
nomiei sociale este foarte importantă, dar la fel de important 
este spiritul de solidaritate care poate deveni o adevărată forţă 
economică creatoare de noi locuri de muncă. 
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SOCIAL ECONOMY AND THE LABOR MARKET 
 IN THE CURRENT CONTEXT 

Daniela Vîrjan1 

Abstract 
The social economy is that mode of organization and functioning of an 
economy that produces goods and services for all those interested in the 
values of social economy, to raise living standards and economic 
development activities that create new jobs. The social economy is born 
from a private initiative by giving them those who create and maintain a high 
degree of autonomy, economic freedom and responsibility involving a 
significant risk that profit is distributed among the founding members, but 
reinvested in the social economy, and earnings are not constant and 
reliable. The social economy can be seen as a continuation of the 
occupation policy that seeks to offer jobs to a population in distress, 
marginalized and socially excluded. 
 

Keywords: employability, employment,  
unemployment, social cohesion 

 
Social economy was born two centuries ago from the desire 

of people to fight against poverty and unforseen events, to help 
eachother in difficult times, to do something not only for 
themselves but also for the community, without expecting any 
reward for it and saving money without forgetting to be 
solidary. Social economy tries to efficiently weave together 
freedom of market, which works on economical principles, and 
social responsibility, which is based upon the principle of social 
solidarity to the benefit of the whole society. 

Social-economic entities (asociations and foundations, 
house unions, cooperative), although little known, propose 
solid values, born from social Christianity, from economical 
effectiveness, democracy and social solitarity. 

Over time and thanks to great changes which have taken 
place around the world, social economy has taken many forms 
and suffered series of transformations, differing from country to 

                                                
1 Academy of Economic Studies, Bucharest, Str. Romană Square no. 6, 

daniela_virjan@yahoo.com. 
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country, and in this respect, if we observe what changes have 
occured in Romania, we can distinguish some phases which 
point out its crisis and transformations: the period before the 
First World War; the inter-war period and a little bit after the 
Second World War; the comunist regime; after the revolution 
from 1989 and until now. 

In the first period of social economy's evolution, civic 
activities were few, donations towards the Orthodox Church 
were the main feature of the philantropic behavior, and the first 
regulation of the fundamental rights and freedoms for the 
development of the civil society was made in the First 
Romanian Constitution of 1866. After the First World War and 
the creation of Kingdom of Romania, the legal frame caught 
speed and on February the 6th of 1924, Law 21 (the Mârzescu 
Law) was adopted, law which created the legal frame necesary 
to apply the association principle mentioned in the 1866 and 
1923 Constitutions, thus the number of associates and 
foundations significantly grew in the interwar period, but 
compared to the European average, the levels of associative 
life was still quite low1. 

Social economy was reborn and knew significant evolution 
after the 1989 revolution, because after 1990 foundations and 
voluntary associations could be created without the permission 
of the Government, and the legal basis was ofered by the 
Mârzescu Law of 1924, which was replaced with GO 26/2000, 
thus a clearer and more predictable legal framework in terms of 
the registration procedure was attained. As such, the number of 
organizations grew from 13.000 in 1999 to over 44.000 in 1996, 
to 53.000 in 2008, over 64.000 in 2009, and at the date of 
18.10.2011 there were over 72.000 organizations registered2. 

 

                                                
1 Ardad Todor (2008). Europe Civic - Civic Romania. Pro Democracy As-

sociation, Edited and published material in Hungary, p. 9-10, material available 
online at www.apd.ro. 

2 The Ministry of Justice, data taken from the NGO National Registry, 
available online at www.just.ro and published in pdf format, last updated 
18.10.2011. 
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Table 1. The number of organizations from the NGO National Registry 
 
Organization type 2008 20.01.2010 18.10.2011 
Associations 36.997 44.271 53.375 
Foundations 16.181 16.785 17.339 
Federations 667 758 878 
Unions 618 633 681 
Unspecified 204 213 303 
Foreign legal 
entities 

17 - 26 

Total 54.684 62.689 72.602 
Source: The Ministry of Justice, http://www.just.ro, data from 2008, 2010 and 
2011 

 
At a national level for 2011, you can see that most registered 

organizations are associations (74%), then foundations (24%), 
and a very small share of the total number of organizations is 
represented by federations and unions (1%). The number of 
associations is greatest because, on one hand this is a marker 
of associativity, solidarity and inter-helping spirit, and on the 
other side the characteristics of organizations are more acces-
sible as opposed to conditions of foundations (for example the 
existence of a minimum level of initial patrimony of 100 gross 
minimum salaries per economy1 as opposed to one gross 
minimum salary per economy in the case of associations, and 
there are other conditions too). 

The activity rate of social economy organizations shows 
how much a percentage of registered organizations deducted 
their balance sheets, so that at the end of 2009 there were 
64.197 registered organizations, of which only 36% having 
submitted their balance sheets. Even if the number of active 
organizations is smaller, the activity rate has progressively 
risen after the year 2000, and regarding the economical activity 
rate of the NGO you can see that if until 2007 (16,2%) it has 
registered an increase, after this period, which coincides with 
the start of the global economical crisis, it has registered a 
                                                

1 Economy gross minimum wage in the public sector is different from 
private, so in early 2011 the minimum level of public funding for paid staff is 
720 RON and private sector staff, the minimum is 670 RON. 
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decrease, coming down to 10,7% in 2009, a share lower than 
those from before the year 2000. Credit unions (of employees 
and help pensioners) have registered a slight but constant 
increase in the 2000-2009 period, especially after the year 
2007, and the crafts and consumer cooperatives have registered 
small oscillations year to year, holding practically constant for 
the period researched. 

 
Table 2. The evolution of active Social Economy  

organizations in the 2000-2009 period 
 

 

Re-
gistered 
associa-
tions and 
founda-
tions/ 
active 

associa-
tions and 
founda-

tions/acti-
vity rate 

NGO 
with 

econo-
mical 

activity 
and 

econo-
mical 

activity 
rate 

Credit 
Unions 
(em-

ployee 
CU /pen-

sioner 
CU) 

Crafter's 
Coope-
ratives 

 

Con-
sumer 
coope-
ratives 

Credit 
coop./ 
Co-

operativ
e Banks 

TO-
TAL 

2000 32,160/10,
730/33,4% 

1,265/ 
11,8% 

380(247/
133) 800 874 * 14,0

49 

2005 49,038/16,
937/34,5% 

2,536/ 
15% 

741(571/
170) 771 941 * 21,9

26 

2007 56,832/19,
819/34,9% 

3,203/ 
16,2% 

843(657/
186) 799 927 * 25,5

91 

2008 60,261/20,
945/34,8% 

2,416/ 
11,5% 

834(656/
178) 819 922 * 25,9

36 

2009 64197/23,
100/36% 

2,471/1
0,7% 

897(704/
193) 788 894 65 25,7

44 
*cooperative societies are established and work based upon Law nr.1/2005, 
and the best known to the public forms are crafter's cooperatives and con-
sumer's cooperatives; we have not found data regarding credit cooperatives 
and cooperative banks 
Source: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlas of Social Economy, Romania 

 
In terms of regional distribution, social economy organiza-

tions show a considerable presence in all developed regions of 
Romania, so associations and foundations hold a greater share 
in the Central, North-Western and Bucharest - Ilfov areas, 
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credit unions are more present in the South-East and North-
East areas, crafters and credit cooperatives have a greater 
share in the North-East, South-East and North-West areas, 
and consumer cooperatives hold nearly equal shares in just 
about all areas of the country, less the Bucharest-Ilfov area. 

Table 3. The regional distribution of Social Economy organizations 
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North- 
East 

2490 90 35 12 211 158 2996 

West 2370 51 22 5 69 106 2623 
South-
East 

1783 125 19 8 126 112 2173 

Central 
area 

4702 74 22 7 91 148 5044 

North-
West 

4389 87 24 14 106 153 4773 

South- 
West 

1790 79 27 4 64 77 2041 

South 2091 86 34 10 74 112 2407 
Bucuresti-
Ilfov 

3485 112 10 5 47 28 3687 

Romania 23100 704 193 65 788 894 25744 

Source: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlas of Social Economy, Romania 
 
If we look at the whole of the Social Economy organizations, 

we can see that most of these are concentrated in the most 
developed areas (17,9% - central area; 16,9% in the North - 
West area; 10,6% in the North - Eastern area; 9,3% in the 
West), and the least represented areas are the poorer ones 
(7,7% South - East; 7,2% South - West and 8,5% in the South). 

If we do a distribution by averages, we will find that the 
number of organizations in the rural environment is much 
smaller than that of organizations in the urban environment. In 
the year 2009, a share of 22% of all social economy 
organizations performed their activities in the rural 
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environment, and the most representative of them are rural 
communities and agricultural associations working in the 
nongovernmental sector, and also the consumer cooperative, 
and these generate more than 30% of the total of economical 
revenues of the nongovernmental sector and have important 
potential as actors of rural development. The small size of the 
rural share is due to difficulties in the registration process, 
which requires that there be a notary or lawyer, correspon-
dence with the Ministry of Justice - the National NGO Register, 
the hiring of an accountant and other human resources with 
varied qualification, which is difficult to do in a rural 
environment due to the generally rudimentary infrastructure. 

In terms of the domains of activity of NGOs, the FDCS1 
made a reclassification on six domains of activity of the said 
NGOs (keywords specific to each sub-sector were used both 
for the names of the "unallocated" organizations or on the 
description of their objectives), because the NEAC codification 
used in balance sheets does not always clearly reflect 
organization activities, there being a large number of 
organizations which have the "other associative activities" code 
marked (28% of all organizations).  

 
Table 4. Nongovernmental organizations:  

the first six domains of activity/and others 2009 
 

Domains of activity 2009 total 
NGOs 

2009(%of total 
NGOs) 

Social and charity 5522 23,9% 
Sports and hobbies 4103 17,8% 
Education, Research and Professional 
Forming 

2456 10,6% 

Agricultural Associations/Communities 2278 9,9% 
Culture 2133 9,2% 
Religious organizations 1852 8,0% 
Professional associations and syndicates 1760 7,6% 
Health, medicine 1344 5,8% 

 

                                                
1 FDSC (Civil Society Development Foundation), Atlas Social Economy, 

Romania, 2011, Coord.Strefan Constantinescu, available online www.ies.org.ro 
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Local and community development 968 4,2% 
Civic and political associations 786 3,4% 
Ecological and animal protection 
associations 

617 2,7% 

Source: : Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlas of Social Economy, Romania 
 
Social economy can be viewed as a continuation of the 

occupation policy because it tries to offer work places to a 
population in difficulty. Social economy actually does create 
work places and especially for disabled people, socially 
excluded people, those which have no training, those which 
have no home and live in the streets, and other people which 
are interested in the values of social economy.  

The above statement is not purely theoretical and there 
really are numerous organizations in Romania which create 
work places, and in this respect we bring some examples: the 
Horizons Charity Foundation (the leasing of greenhouses in the 
city of Câmpulung Moldovenesc so that vegetables, floriculture 
and green spaces maintenance may be undergone) have hired 
two individuals with mental disorders, and will hire ten more 
employees; in the Foundation for You (which offers social 
service to adults with mental disorders from Timi�oara) the 
number of adults with disorders which got hired rose from 7 in 
2007 to 45 in 2011; the Caritas Foundation of the Timi�oara 
Diocese performs economical activities in domains such as 
milling, gardening and livestock rearing using 12 employees, 
former homeless individuals which come from the Pater Jordan 
doss house, which was opened in the year 2000, and they 
have also created 20 other work places for socially 
marginalized individuals coming from the doss house, as well 
as craftsmen from within the community, specialized in the 
domains of activity of the farm, performing electrician, plumber, 
locksmith and carpenter work; the Hope Association for 
protecting the AIDS positive from Constan�a has created tens 
of work places for HIV positive individuals, they being hired 
part-time for activities created by the association: a microfarm 
and a greenhouse for gardening in a self-managed system; the 
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Touched Romania Association of Bucharest has created 10 
work places for mothers which raise their children on their own 
and which come from disorganized or dissolved families and 
are institutionalized so as to prevent infant abandon, the 
association producing two lines of jewelry made of 
semiprecious stones; the Alongside you Foundation of Ia�i has 
managed to create over 20 work places for vulnerable young 
people, hiring them to craft artistic decorative items, works of 
art and products specific to manual bookbinding; Futureplus is 
the Association for durable development which offers an 
ecological alternative - the use of burlap bags instead of 
environmentally damaging plastic ones, the association hiring 
individuals in difficulty for periods of 6 to 18 months, also 
offering them a training and professional counseling program; 
and there still are other examples of such1. 

Table 5 The evolution of personnel numbers  
which work in Social Economy for the year 2009 

 Number of employees Number of 
organizations 

Associations and 
foundations 

109,982 23,100 

Employee credit unions 16,275 704 
Pensioner credit unions 2,724 193 
Handicraft cooperatives 25,553 788 
Consumer cooperatives 7,401 894 
Credit cooperatives/ 
Cooperative Banks 

1,419 65 

TOTAL 163,354 25,744 
Source: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlas of Social Economy, Romania 

 
Even if at first glance, the number of work places created by 

social economy is small, we can see in table 5 regarding the 
evolution of the number of employees that this number is not 
negligible and that social economy has the potential to create 
even more work places, if there is a special political support for 

                                                
1 See more in delaliu Handbook of social economy in Romania and other 

European countries, Solidarity, a new source of economic power, published by 
the Ministry of Labour, Family and Social Protection, 2011. 
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social economy. Currently the social economy is regulated but 
does not encourage its development because there is no clear 
legal framework, consistent and specific social economy.  

You can see from the balance sheet for 2009 that the total 
number of work places created through Social Economy was 
163,354 spread across a total number of 25,744 organizations. 
By analyzing the data regarding the personnel hired in social 
economy we can conclude as such (see Table 6): 

• The hired personnel of nongovernmental organizations 
has risen constantly in the 2005-2009 period, reaching 110 
thousand individuals at the end of 2009 (representing a share 
of 2,2% of all working populace for the year 2009, which was of 
6.098 thousand individuals); the greatest increase was 
registered by the number of personnel performing economical 
activities, being triple that of 2000 in 2009; although the 
average number of employees/organization is very small (5 
employees), the share represented by those without any hired 
personnel is large (70% of all active organizations); 

• The number of employees declined while in Credit 
unions of employees the number of employees is slightly rising; 
credit unions pensioner has higher values regarding its 
revenues and wages, more than half of them generates 
revenues bigger than 40,000 per employee; 

• In terms of credit unions, the number of employees has 
registered a slight decrease for the year 2009 as opposed to 
2005, as well as the values of the total revenues/total 
personnel, while the average number of personnel has risen, 
almost doubling as opposed to 2005; 

• The number of personnel in cooperatives has registered 
a slight decrease, both for crafter's cooperatives and also for 
consumer cooperatives; the total number of cooperatives has 
included, for the year 2009, over 33 thousand employees, 
three quarters of which being hired in crafter's cooperatives; 
the average number of employees has gone down, most 
evidently so in the case of crafter's cooperatives, where the 
number has halved but with a smaller share in the case of 
consumer cooperatives. 
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Table 6. The evolution of the number of employees  
of social economy 2005-2009 

 2005 2007 2009 
Total paid personnel NGOs 88,582 99,345 109,982 
Number of personnel working 
activities without lucrative purpose 

59,437 65,144 69,719 

Number of personnel for economical 
activities 

29,145 34,201 40,263 

No employees 68,3% 68,3% 70,7% 
Total revenues/total personnel 
(RON) 

31,315 35,662 39,266 

Credit unions    
Total Employee credit unions hired 
personnel 

17,047 19,407 16,275 

Total revenue/Total personnel 
(RON) 

3,334 3,779 7,145 

Average personnel 30 30 23 
Total Pensioner credit unions 
personnel 

2,345 2,368 2,724 

Total revenue/Total personnel 
(RON) 

26,747 36,308 42,085 

Personnel average 14 13 14 
Credit unions    
Total hired personnel 1456 1315 1419 
Total revenue/Total personnel 
(RON) 

96,493 85,809 93,518 

Average personnel number 11 14 22 
Crafter's cooperatives    
Employee total 47,457 34,087 25,553 
Total revenue/Total personnel 
(RON) 

16,060 24,332 29,760 

Consumer cooperatives    
Employee total 11,287 9,124 7,401 
Total revenues/Total personnel 
(RON) 

45,436 62,733 79,918 

Source: Constantinescu Ş. (coord.).2011. Atlas of Social Economy, Romania 
 
All of these happen actually do take place in Romania and it 

is quite likely that some doubt that this could be true because 
they do not have access to such information or don't even 
know what social economy means. Many citizens and even 
people from universities mistake social economy for the social 
protection the state provides, or believe that social economy is 
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performed by the state and it is its duty to do so. The united 
spirit of Romanian people has rather low pulse, although this 
spirit of solidarity could have been a source of revenue 
producing economical power and certainly could bring an 
improvement to the general standards of living off all citizen.  

Social economy tries to give a chance to all who feel 
marginalized, socially excluded, those which suffer off an 
incurable disease, those which feel useless, those to which life 
did not give much chance. Social economy is a chance for 
everybody to be united. Being able to hire into social economy 
has a positive impact on raising the quality of life for people 
with various professional and social integration difficulties, 
helping improve their motivation and sense of self respect. As 
such, it was noted that after two months of work, employees 
which suffered of severe mental disorders registered an 
improvement of 20% to their health. Also, a strong economical 
and social impact is given by the success of the professional 
insertion of the vulnerable groups, as youth and adults gain 
vocational abilities by theoretically and especially by practically 
going through some professional training and qualification 
modules. 

All these could only be but a great success, especially for the 
said people but also for society as a whole, because if the said 
adults with disorders gain salary, they contribute to the family 
budget, they learn to be more responsible and to interact within 
society - important steps towards their integration into society, 
steps to integrate into society and to gain some years and 
acquire a high degree of economic independence and social. 

 
Table 7 The evolution of the occupied population, of employed, of the 
unemployed and of the unemployment rate for the years 2005-2011 

 
 TR.IV 

2005 
TR.IV 
2007 

TR.IV 
2009 

TR.IV2010 TR.II2011 

Occupied 
population 
(thousands of 
individuals) 

8390,4  9174 9027 9052 9210 
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Employed 
(thousands of 
individuals) 

4790,4 6151 6098 6090 6187 

BIM unemployed 
(%) 

523 599 731 714 711 

Unemployment 
rate 

6% 6,1% 7,5% 7,3% 7,2% 

Source: INS, available online www.insse.ro, 2005-2011 
 
We could conduct an interesting comparison between the 

characteristics of occupied populace in social economy and the 
characteristics of occupied populace in the market, 
competitional economy. If we were to analyze Table 7, we 
would see that after the crisis has begun at an international 
level, the number of unemployeed people suddenly rose and of 
course, so did the unemployment rate, hitting 7,5% at the end 
of the year 2009. 

If we look at the unemployment rate for the 2000-2011 
period, we could say that the unemployment rate of this period 
was behind the economica cycle, because Romanian 
entrepreneurs have not forgotten the oscillating shocks and 
risks to which they were exposed after 1990 for ten years. After 
the year 2000, Romania's economy registered, after one 
decade, an at first slight economical growth, but afterwards for 
8 years the economy grew considerably. As such, in the 2000-
2004 period, or economy grew very much, although the 
unemployment rate did not vary as much, staying behind the 
economical cycle, because entrepreneurs did not trust that our 
economy was truly being relaunched and to this end they 
delayed creating new work places. 

The positive shock took a very long time to propagate 
across the labor market, and because of this, the 
unemployment rate needed 31 quarters (almost 8 years) to 
come down from 8% in the year 2000 to 4,2% in 20081 . During 
this time, investors were not completely confident in the quality 

                                                
1 Statistical data in quarterly press conferences, available online at the 

address www.insse.ro. 
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of the work force and replaced the work factor with capital to 
stimulate and accelerate collections and investments. Business 
prospered, currency became stronger, and only when demand 
became more elastic did employers finally start to hire and the 
unemployment rate started to go down, but very slowly, going 
down slower than the economy improved. As such, an 
unemployment rate of 4,2% (in truth faking a state of complete 
occupation) could have been achieved much earlier. This 
evolution was due to the economical growth process (meaning 
real GDP/individual growth), the re-launching of the economy, 
the increase of economical results both at an microeconomical 
level and also a macroeconomical one, the increase in work 
force occupation rates, the lowering of inflation and increase of 
purchasing power. So, we can say that Romania, for 8 years, 
had an economical cycle expansion phase, from all points of 
view. 

 
Source: INS, 1990-2010 

 
Once with the start of the economical crisis at the end of 

2007, all global economies entered a recession phase. This 
phase started off with a massive decrease in aggregate 
demand and a financial-banking jam. The effects of the global 
crisis spread amazingly fast and hit all economies, manifesting 
on all continents. In 2008, Romania did not feel much of the 
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effects of the crisis, but the psychological and social effects of 
the global crisis triggered in the attitude of buyers, and as such 
the aggregate demand went down, and from this point there 
was but one step to an economical, financial and banking jam. 

At the end of 2008, the economical shock hits the capital 
fluxes and through the globat transmission effect of the crisis, 
the unemployment rate jumps sky-high, and in 5-6 quarters lost 
all progress of the previous eight years. This happened due to 
the fact that the economical agents did not forget the negative 
shocks of before 2000 and because they did not wait for 
recession to hit and fired people in advance of it. As we can 
see, the propagation of the positive shock was done over a 
long time while the negative shock had immediate effect upon 
the labor market. 

In social economy for the year 2009, there was a total of 
163.354 employed individuals, and if these people would have 
been situated among the unemployed at a national level, we 
would have had a total of 731.000 plus 163.354, meaning 
895.085 and an unemployment rate of 9%, which means an 
increase of the unemployment rate of 1,5 percent (see Table 
7). And furthermore if you look at the evolution of the number 
of employees in social economy we see that the number of 
employees even if low, especially during the crisis, their 
variation was very small (down to 4.820 in 2005-2009) in 
compared to the number of unemployed grew by 208.000 
people in 2005-2009 and an increase in the unemployment 
rate evidently. 

Social economy, even if it creates few work places, it also 
does have the potential to develop the initial social activities or 
to initiate other actions and to create new work places, and this 
is possible only by partnering with the public power and with its 
support. Encouraging social economy is very important, but 
more important is having a solidary spirit which may then be 
turned into a true goods and services creating economical 
force, necessary for the development of the community at a 
certain time. Given that we have a crisis on emerging markets, 
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these are very vulnerable to international shocks because 
investors pull back, practically throwing the economy in the air, 
coin devalues, banks collapse and a series of unbalances and 
failures of the market gain momentum.). 

On the other hand, social economy gives those which call to 
it a chance for a better, more correct and fair life, it teaches 
them that doing good is something important and the feeling of 
happines is all the greater since you're doing these acts of 
benevolence. Also, the insertion of individuals with disorders, 
with social integration difficulties, those of other nationalities 
and especially that of the Roma, those who live in the streets, 
lone mothers which raise their offspring in orphanages and 
other examples, it is done by setting up training and 
professional orientation courses at the work place or through 
economical activities by which a good or service is produced, 
for costs under the market price. 

For the European Union, the unemployment rate for June 
2011 held constant at 9,4% as opposed to May, and in the 
Euro area, the unemployment rate was of 9,9% . The lowest 
unemployment rate was registered in Austria - 3,9%, Holland - 
4,5%, Luxembourg - 4,8% and at the far end, having the 
highest unemployment rates stand Spain - 22,6%, Greece 
17,6% and Latvia with 16,1% , Bulgaria with 11,4%, Hungary 
with 9,9%, Slovenia with 8,4%1. The European Union tries to 
improve the economical-social status and to consolidate it by 
increasing productivity, production, economical convergence 
and social cohesion, and to this end in 2010, the economical 
strategy for occupying the work force and for intelligent, 
ecological and inclusion favorable growth was adopted, called 
Europa "2020".  

Nationally, the National Agency for Employment will 
implement a series of active measures for employment and 
individual capacity building occupancy, but also measures to 
strengthen the legal framework for the unemployment 

                                                
1 data supplied by the European Office of Statistica, 31/10/2011, available 

online www.eurostat.ro , using 25.10.2011. 
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insurance system. For 2012 it is planned to the active 
employment measures to 920.000 people, of which 
approximately 37% will be employed, and for 2013 a total of 
930,000 of which 350,000 people are employed1. We hope that 
these objectives can be achieved in conditions of economic 
and social crisis in the labor market, when many businesses 
close their doors and fail to find an effective solution to redress 
the current situation. Public power with private property actors 
and the social economy should work to redress the economic 
and social, to provide or preserve jobs that are generating 
income and providing a decent standard of living for all. 

Conclusions 
 
Between social economy and the labor market there is a 

relationship of interdependence for inclusion and that the social 
economy can be a continuation of employment policy, 
providing employment to all who are discouraged and can have 
up to you from seeking employment. The social economy 
creates jobs for people with disabilities, for those excluded and 
socially marginalized, those without a home, those who have 
no training, single parents, who are stigmatized and Roma fail 
to find a place work, young graduates entering the labor market 
becoming unemployed left, and all who are interested in the 
social economy values. 

In Romania the social economy is regulated but does not 
encourage or stimulate its development, because the legislative 
point of view there is no law governing all entities of social 
economy. Existing legislative framework governing some 
aspects of social economy entities, and those who want to 
practice social economy must find fireworks to be under the law 
or seek other legal regulations as appropriate for that activity. 

                                                
1 Gheondea Alexandra, and Flavius Stănilă Gabriel Mihalache (2011), 

Non-agricultural employment in the South and South-West Oltenia Wallachia, 
Research Report, Expert Publishing House, page 13. 
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Engage in social economy vulnerable people and not only 
has a positive impact on living standards and health, improving 
motivation and self-esteem, gaining vocational skills by 
attending some theoretical and practical training modules and 
professional integration, and and economic and social 
independence. Encouraging social economy is very important, 
but equally important is the spirit of solidarity that can become 
a real economic force creating new jobs. 
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INTERVIU CU DOMNUL HARALD HAUBEN, 
REPREZENTANTUL BERNARD BRUHNES 

INTERNATIONAL1 ÎN ROMÂNIA 

Gheorghe Pascaru2 şi Adriana Doboş3 

Rezumat 
Acest interviu a fost realizat în cadrul Conferinţei Economia socială - model 
inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate4 
care a reunit iniţiatori şi promotori ai activităţilor de economie socială din 
România şi alte state europene.  
Subiectele abordate în cadrul acestui interviu fac referire la următoarele 
aspecte: situaţia actuală a economiei sociale din România, prezentarea 
succintă a unor modele de economie socială existente la nivel european, 
recomandări pentru proiectele care se desfăşoară în prezent în ţara noastră 
şi necesitatea includerii economiei sociale ca domeniu distinct în cadrul 
liniilor de finanţare viitoare. Ideea principală evidenţiată de către domnul 
Harald Hauben este aceea că trebuie să facem trecerea de la teoretic la 
practic, adăugând un plus de valoare la ceea ce există deja în prezent. 

 
Cuvinte cheie: iniţiativă, oportunităţi de afaceri,  

reinvestirea profitului, întreprinderi sociale 
 
1. Ne puteţi spune care este părerea dumneavoastră 

despre economia socială din România? 
H.H: Pentru început, consider că este foarte important să se 

facă o delimitare între discuţiile despre personalitatea juridică 
şi discuţiile despre întreprinderile sociale ca economie socială. 
Cred că avem tendinţa să uităm ce înseamnă, de fapt, 
economia socială şi ne pierdem în discuţii despre cooperative, 
asociaţii şi fundaţii. Cred că trebuie să ne hotărâm şi să 
spunem: ce anume dorim pentru România? Dacă vorbim 
despre o lege specială atunci există o tendinţă pronunţată de 

                                                
1   Firmă de consultanţă în domeniul resurselor umane, membră a BPI Group. 
2 Sociolog, asistent proiect în cadrul Asociaţiei Alternative Sociale, Str. 

Cuza Vodă nr. 8A, Iaşi, gpascaru@alternativesociale.ro, 0733955116. 
3 Asistent social, Centrul de Resurse în Economia Socială în cadrul Aso-

ciaţiei Alternative Sociale, Şos. Nicolina nr. 24, Iaşi, adobos@alternativeso-
ciale.ro, 0755096920. 

4 Conferinţa Economia socială – model inovator pentru promovarea inclu-
ziunii active a persoanelor defavorizate, 12-14 octombrie 2011, Bucureşti 
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acceptare a organizaţiilor nonprofit în economia socială ceea 
ce consider a fi un punct de pornire greşit. 

De exemplu, în Cehia este posibil ca organizaţiile profit să 
funcţioneze ca întreprinderi sociale dar acestea au o limită cu 
privire la cât din profit ajunge în buzunarul proprietarului. 

În Marea Britanie există, de asemenea, forme legale 
specifice pentru acele situaţii în care profitul este prea mare: ei 
stabilesc ce procent din profitul total revine proprietarilor privaţi, 
iar restul trebuie să se întoarcă în organizaţie sau în 
comunitate (mai ales pentru acele instituţii care au ca scop 
integrarea persoanelor defavorizate pe piaţa muncii).  

Pe de altă parte, chiar dacă poate părea o perspectivă 
marginală, întreprinderile sociale din regiunea Valonia (Belgia) 
se axează pe sectorul economic şi pun foarte mare accent pe 
industrie şi servicii.  

Pentru România, eu cred că este mai important să fii atent 
la ceea ce se petrece cu adevărat în ţară şi nu neapărat să 
cauţi un model anume. Activitatea se concentrează în special 
pe organizaţii non-profit şi, în acest moment sunt de acord că 
aşa şi trebuie. Dar, cu tot respectul pentru această ţară, în 
România avem tendinţa să creăm prea multe obstacole pentru 
propriile iniţiative şi să uităm care este scopul pe care ni l-am 
propus iniţial, deci e timpul să se meargă mai departe.  

 
2. Cunoaşteţi destul de bine modelele europene de 

economie socială din Italia, Spania, Polonia sau Marea 
Britanie. Cu care dintre acestea credeţi că se aseamănă 
cel mai mult modelul din România? 

H.H: Cred că modelul românesc se aseamănă cel mai mult 
cu cel spaniol din perspectiva domeniului social şi al aspectelor 
de cultură. Dar consider că nu trebuie să închideţi ochii la 
celelalte modele existente. De exemplu, Cehia a avut 
experienţe similare în trecut dar ei au ales mai mult o abordare 
anglo-saxonă pentru întreprinderile sociale. În România există 
discuţii despre oferirea de fonduri şi despre beneficiile pentru 
întreprinderile sociale. În Republica Cehă se susţine că oricine 
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poate activa ca întreprindere socială dar nimeni nu va obţine 
beneficii. Vedeţi că aceasta este o perspectivă diferită, care 
cred că vine din partea antreprenorilor. Deci, indiferent de 
modelul legislativ existent, un om de afaceri adevărat va găsi 
căi (cooperative, asociaţii, fundaţii) dacă este creativ şi 
încrezător în ideile sale. 

3. Ce părere aveţi despre modelul de economie socială 
din Polonia?  

H.H: Sunt de părere că Polonia s-a concentrat mai mult pe 
partea de business. Aşa cum spuneam mai devreme, avem 
nevoie de mai mulţi oameni de afaceri, de mai mulţi manageri 
şi de un plan mai bun pentru alocarea fondurilor deoarece 
multe dintre ele sunt canalizate greşit. În cele din urmă, e 
acelaşi lucru dacă îţi concepi proiectele operaţionale pentru a 
crea centre de resurse, formări etc. care există deja, în loc să 
porneşti întreprinderi sociale sau să ajuţi antreprenori sociali. 

 
4. Ne puteţi da un sfat pentru noul nostru proiect? 
H.H: Vă recomand să continuaţi pe acelaşi drum şi să 

folosiţi ceea ce am lăsat noi. Am întâmpinat probleme 
administrative în cadrul proiectului nostru şi din acest motiv a 
fost dificil timp de un an de zile. Dar designul proiectului a fost 
unul foarte bun şi cred că al vostru este foarte similar. 

Dacă ar fi să vă ofer un sfat ar fi acela să vă axaţi cât mai 
mult posibil pe grupul ţintă şi pe întreprinderi sociale. Şi noi am 
avut fonduri alocate pentru întreprinderi sociale, dar dacă mă 
uit la fonduri şi la ce rămâne pentru întreprinderile sociale 
atunci mă încearcă un sentiment de regret pentru că realizez 
că am cheltuit atât de mulţi bani pe discuţii legislative. Pe de 
altă parte sunt sigur că mulţi dintre cei care au participat la 
formări şi la vizitele de studiu au învăţat multe lucruri bune şi 
au găsit idei noi. 

Când vine vorba despre afaceri pot spune că am întâlnit 
foarte mulţi români cu idei foarte bune dar nu am reuşit să îmi 
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explic de ce nu le transformă în realitate. Evident că este o 
mare diferenţă între a avea idei bune şi a le pune în practică. 

Şi nu în cele din urmă, este important să te asiguri că 
economia socială are surse diverse de finanţare, iar actorii din 
întreprinderile sociale trebuie să-şi asigure o diversitate a 
surselor de venit. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să-ţi 
măreşti şansele de succes, este absolut necesar să produci 
ceva (şi nu numai felicitări care reprezintă o abordare „socială”) 
dar mai ales servicii şi produse. De exemplu, unul din visele 
mele cele mai mari este să deschid un restaurant aici în 
Bucureşti, să angajez persoane vulnerabile de aici şi să îi 
plătesc pentru munca lor. Vă rog să mă credeţi pe cuvânt, sunt 
multe oportunităţi chiar aici în România! 

5. Credeţi că economia socială trebuie să aibă alocate 
fonduri pe noile programe de finanţare din fondurile 
structurale? 

H.H: Neapărat. Dar trebuie să se axeze pe implementarea 
eficientă, indiferent de direcţia propusă. Fie că este vorba 
despre deschiderea unui restaurant sau despre altă idee, 
aceasta trebuie să producă bani, să creeze locuri de muncă şi 
să aducă venituri. Până la urmă e vorba sustenabilitate.  

Recent am auzit că banii vor fi alocaţi pe regiuni în funcţie 
de nivelul veniturilor acestora. În acest caz, pentru următoarea 
tranşă de alocare de fonduri, distribuirea acestora va constitui 
o mare problemă pentru că centrul Bucureştiului este mult mai 
bogat decât restul zonelor din oraş şi decât restul ţării. 

 
6. Cum vedeţi economia socială din România în viitor?  
H.H: Depinde, dar cred că cel mai important este faptul că 

trebuie să existe persoane cu iniţiativă. Aveţi nevoie de mai 
mulţi oameni ca domnul Schuster (preşedintele BIOCOOP 
Sibiu), mai mulţi oameni de afaceri sau manageri care pot pre-
zenta un plan de afaceri incluzând informaţii despre activităţile 
propuse, despre echipa de angajaţi şi resurse financiare. Sunt 
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de acord că e foarte important să ai grijă de echipa ta, dar 
trebuie să te concentrezi, de asemenea, asupra profitului şi a 
modului în care îl poţi reinvesti. De aceea e nevoie ca oamenii 
să cunoască aceste lucruri şi să le pună în practică. 



INTERVIEW WITH MR HARALD HAUBEN,  
BERNARD BRUHNES INTERNATIONAL1 

REPRESENTATIVE IN ROMANIA 

Gheorghe Pascaru2 and Adriana Doboş3 

Abstract  
This interview was conducted at the Social economy - innovative model to 
promote active inclusion of disadvantaged people conference4 which 
brought together initiators and promoters of social economy activities in 
Romania and other European countries.  
This interview includes the following aspects: the actual situation of social 
economy in Romania, a brief presentation of social economy models in 
Europe, recommendations for the Romanian projects and necessity for 
including social economy as a distinct funding line in the future. The main 
idea highlighted by Mr. Harald Hauben is that we need to make the 
transition from theory to practice, adding value to what already exists today. 

Keywords: initiative, business opportunities,  
reinvestment of profits, social enterprises 

 
1. Could you tell us your opinion about the social 

economy in Romania?  
H.H: First of all, I think is very important to make a 

distinction between the discussions on legal statute and the 
discussions on social enterprises as social economy. I think 
that we tend to forget what social economy really means and 
we lose ourselves in discussions about cooperatives, 
associations and foundations. I think we should make up our 
mind and say: what do we want to achieve for Romania? If we 
talk about special law then there is a big tendency to accept 
non-profit organizations in social economy and in my opinion 
this is a wrong starting point.  

                                                
1 Human resources consulting firm, member of BPI Group. 
2 Sociologist, Project Assistant at Alternative Sociale Association, no. 8th 

Cuza Vodă Street, Iaşi, gpascaru@alternativesociale.ro, 0733955116 
3 Social Worker, Resource Center for Social Economy at Alternative 

Sociale Association, 24 Nicolina Street, Iaşi, adobos@alternativesociale.ro, 
0755.096.920. 

4 Social economy - innovative model to promote active inclusion of 
disadvantaged people Conference, between 12th and 14th of October, Bucharest. 
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For example, in the case of the Czech Republic it is 
perfectly possible for profit organizations to work as social 
enterprises but they have a limit about how much of the profit is 
going in the pockets of the owner. 

In the United Kingdom there are also specific legal forms for 
those situations when the profit is too big: they establish a 
certain percentage from the profit to return to the private owners 
and the rest should be put back in the organization or in the 
community (especially for those institutions whose primary goal 
is to integrate disadvantaged people in the labour market).  

On the other hand, even though it seems to be a marginal 
perspective, social enterprises from Wallonia region (Belgium) 
focus on the economic sector and especially on industry and 
services. 

For Romania, I think it is more important to pay attention to 
what is really happening inside the country and not to look for a 
particular model. The activity is focused especially on non-
profit organizations and at this moment I agree it should be like 
that. But with all my respect for this country, in Romania we 
tend to create too many obstacles for our initiatives and to lose 
the goal and I think is time to move forward. 

 
2. You are very familiar with European social economy 

models from Italy, Spain, Poland or United Kingdom. 
Which of them do you think resembles our model the 
most? 

H.H.: I think that the Romanian model is more like the 
Spanish from the perspective of the social sector and of the 
culture issues. But this is just my opinion and you should not 
forget about the other models. For example, Czech Republic 
has a similar experience to the Romanian one in terms of the 
past, but after that they chose an Anglo-Saxon approach for 
social enterprises. In Romania there are discussions on giving 
grants, certain benefits for social economy enterprises. In 
Czech Republic they say that everybody can work as social 
enterprises but nobody will get any benefits. You see that this 
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is different perspective that I think is coming from entre-
preneurs. So, no matter what model in law you have, a real 
business man will find his ways (cooperatives, associations, 
foundation) if he is creative and believes in his ideas.  

 
3. What is your opinion about the social economy 

model from Poland? 
H.H.: I think that Poland focused more on business. As we 

told earlier we need more business men, we need more 
managers and a better plan to allocate funds because it was 
wrongly channelled. In the end, it is not the same thing if you 
design your operational projects objectives to create resources 
centres, trainings etc. that already exists instead of establish 
social enterprises or helping the social entrepreneurs. 

 
4. Do you have an advice for our new project? 
H.H.: I recommend you to continue on the same road and to 

use what we have left. We had some administrative problems 
in our project and it was difficult during one year. But the 
project design was really good and I think yours is very similar.  

My piece of advice is to try to focus as much as possible on 
your target group and on the social enterprises. We had funds 
allocated for social enterprises as well, but if I take a look at the 
funds and what remains for the social enterprises then I feel 
some regret because I realize that we have spent so much 
money on legislation debates. On the other hand, I am sure 
that many of those who participated at the trainings and study 
tours learned a lot of good things and found new ideas. 

When we talk about business I can say that I met a lot of 
Romanian people with great ideas, but what I cannot explain is 
why they do not make them real. Obviously there is a 
difference between having good idea and doing it. 

And last, but not the least, you have to make sure that 
social economy has different sources of funding and social 
enterprise actors have to ensure a diversification of income. In 
my opinion, if you want the best chances for success, it is 
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necessary to produce something (and not only postcards that 
is more a “social” approach) but especially products and 
services. For example, one of my dreams is to open a 
restaurant here in Bucharest, to employ vulnerable people and 
pay them for their work. Trust me, there are so many 
opportunities right here in Romania! 

 
5. Do you think social economy funding must have a 

place in the next structural funds programmes? 
H.H.: It must have. But it has to focus on effective 

implementation, no matter what guidelines are proposed. Even 
if it is about a restaurant or something else, it must make 
money, create jobs and produce income. In the end it is all 
about sustainability. 

Recently I heard that the money will be allocated by regions 
according to their income level. In this case, for the next round 
of funding, there will be a serious problem because the centre 
of Bucharest is much richer than other areas of the city and is 
also richer than the rest of the country.  

 
6. How do you see the future of social economy in 

Romania? 
H.H.: It depends, but I think that the most important is to 

have persons with initiatives. You need more of Mr. Schuster 
(president of BIOCOOP Sibiu), more business men or 
managers who can present a business plan including 
information about activities, employees team and financial 
resources. I admit that is very important to take care of your 
team but you must also focus on the profit and how you can 
reinvest it. That’s why people need to know these things and to 
take action.  
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ECONOMIA SOCIALĂ – EXPERIENŢĂ  
PROPRIE ŞI INCERTITUDINI 

Mihaela Steliana Munteanu1 

1. Economia socială... la momentul prezent  
 
Economia socială este, fără discuţie, un concept nou în 

România, dovadă mulţimea de definiţii care reflectă percepţii, 
experienţe şi interese particulare. Ca şi în ţările în care eco-
nomia socială este o practică de zeci de ani, şi în România, 
apariţia „celui de-al treilea sector al economiei” nu a fost una 
impusă de modele politice sau legislative.  

În ceea ce priveşte principala cauză a „apariţiei”, între ţările 
europene mai dezvoltate şi România este o oarecare diferenţă: 
în Europa, economia socială a fost dezvoltată ca un mecanism 
de întrajutorare între grupuri cu meserii similare (cooperative), 
cu nevoi similare (societăţi mutuale), sau cu aspiraţii sociale 
similare (asociaţii şi fundaţii), pe când în România, economia 
socială a apărut ca reacţie la lipsa de servicii de integrare în 
muncă a persoanei cu dizabilităţi, la lipsa de susţinere finan-
ciară din partea comunităţilor pentru proiectele dezvoltate mai 
ales de organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi pentru 
care, de multe ori formal, autorităţile îşi asumaseră sustena-
bilitatea pe termen lung, fără a respecta promisiunea aceasta.  

În condiţiile enunţate mai sus, adaptabile şi inventive, ONG-
urile au început să acumuleze cunoştinţe şi infrastructură care 
să le permită deschiderea unui nou drum – crearea de structuri 
prin care să formeze beneficiari pentru viitoare meserii. 

Cum piaţa muncii în România nu era, şi îndrăznim să 
spunem că nici acum nu este, pregătită de absorbţia forţei de 
muncă cu dizabilităţi, ONG-urile s-au văzut în situaţia de a 
încerca să angajeze ele însele o parte dintre aceste persoane, 
                                                

1   Doctorand în economie şi management în domeniul economiei sociale, la 
UTM Chişinău, Republica Moldova, Director de dezvoltare şi comunicare la 
Fundaţia „Alături de Voi” România. Tel.: 0740513864, E-mail: mihaela.mun-
teanu@alaturidevoi.ro. 
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oferindu-le în schimb nu doar venituri pe măsura muncii pres-
tate, ci şi un întreg pachet de asistenţă pentru integrarea în 
muncă... aşa cum au văzut „ONGiştii” la colegii lor din Europa.  

Aşadar am identificat, ca principală cauză a apariţiei econo-
miei sociale în România, incapacitatea statului de a canaliza 
resursele pentru asigurarea unor servicii sociale adecvate şi 
diversificate în vederea incluziunii, în special a persoanei cu 
dizabilităţi.  

În lipsa cadrului legislativ care sa includă în grupul ţintă al 
economiei sociale mai multe categorii de persoane, şomeri de 
lungă durată, persoane care au fost private de libertate, per-
soane care au avut probleme de sănătate un timp îndelungat, 
foşti consumatori de droguri, imigranţi etc., aşa cum aceasta 
funcţionează în multe ţări europene, în România serviciile de 
economie socială s-au dezvoltat în special pentru persoanele 
cu dizabilităţi.  

Un factor favorizant pentru dezvoltarea unidirecţională către 
acest grup ţintă îl constituie şi Legea 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1 care, deşi 
nu a fost prima reglementare cu scopul facilitării integrării 
profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, din punct de vedere 
al incluziunii are valoarea unui document care a oferit un statut 
clar primelor entităţi care au dus la dezvoltarea domeniului de 
economie socială, respectiv a unităţilor protejate.  

Ateliere vocaţionale, ateliere protejate, unităţi protejate şi 
unităţi protejate autorizate au apărut pe rând, într-o dezvoltare 
timidă, precaută şi empirică.  

Pornind de la nevoia de servicii şi schimbul de experienţă 
cu structuri de economie socială din state dezvoltate ale 
Europei, grupul ţintă s-a extins spre persoane din familii dez-
avantajate social şi/sau romi, fără a exista însă un minim 
suport legislativ pentru această nouă direcţie.  

                                                
1 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoane-

lor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1/ 
3.01.2008. 
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Acesta este contextul larg în care s-a conturat „Util Deco” o 
iniţiativă în economie socială a Fundaţiei „Alături de Voi” 
România1. 

 
2. Istorie şi prezent 
 
Începând cu anul 2002, organizaţia pentru care lucrez 

(Fundaţia „Alături de Voi” România/ADV România) desfăşoară 
programe şi proiecte de asistenţă directă şi indirectă, campanii 
de informare şi educare pentru sănătate, de educarea şi 
schimbare a comportamentului, campanii de prevenire a 
transmiterii infecţiei cu HIV realizate în diverse medii, lobby şi 
advocacy la nivelul autorităţilor locale, judeţene şi centrale 
pentru respectarea drepturilor persoanelor infectate cu HIV şi 
asistenţă juridică gratuită pentru beneficiari în vederea obţinerii 
drepturilor pe care aceştia le au.  

Timpul şi răspunsul ştiinţei la provocarea HIV au făcut ca în 
acest moment în România să trăiască peste 10.000 de 
persoane infectate, unii neajunşi în stadiul de SIDA, persoane 
care pot, din punct de vedere al stării de sănătate, să aibă o 
viaţă profesională activă dacă societatea le permite, dar care 
au un accentuat handicap provenit din experienţele anterioare 
de a se integra profesional.  

Iniţial, în anul 2004, am demarat realizarea unor ateliere de 
terapie ocupaţională pentru grupul de beneficiari al ADV 
România şi astfel s-au conturat primele activităţi de formare în 
ceea urmau să devină ulterior domenii de activitate ale unităţii 
protejate Util Deco. Cu sprijinul financiar al fi nanţatorilor 
externi şi cu un parteneriat solid între noi şi Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi au luat fiinţă 4 
ateliere de terapie ocupaţională: pictură, artă meşteşugă-
rească, calculatoare şi legătorie manuală.  

                                                
1 „Alături de Voi” România este o organizaţie neguvernamentală româ-

nească, naţională, înfiinţată în 2002 şi are ca misiune îmbunătăţirea calităţii 
vieţii persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA. Fundaţia are centrul naţional 
la Iaşi şi alte două centre funcţionează la Constanţa şi Tg. Mureş. 
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În anii următori respectiv 2007-2009 atelierele de terapie 
ocupaţională au fost replicate la Constanţa şi Târgu Mureş, 
fiind dezvoltate încă două domenii: confecţionarea de lumânări 
decorative şi croitorie.  

În aceeaşi perioada au fost înfiinţate şi autorizate unităţi 
protejate la Iaşi, Constanţa şi Târgu Mureş sub numele generic 
Util Deco, ca secţii interne ale Fundaţiei „Alături de Voi” Româ-
nia şi au fost realizate primele angajări din rândul propriilor 
beneficiari, respectiv 19 tineri, toţi formaţi în atelierele de 
terapie ocupaţională ale fundaţiei.  

Evoluţia unităţilor protejate în următorii ani a fost dificilă, dar 
rapidă şi în mod special facilitată de implementarea a două 
proiecte finanţate prin Fondul Social European: Programul 
Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Primul 
pas spre o viaţă independentă” şi „Alianţa pentru dezvoltarea 
economiei sociale”, proiecte care au permis îmbunătăţirea 
infrastructurii unităţilor protejate, continuarea programelor de 
formare pentru persoanele cu dizabilităţi, realizarea de schim-
buri de experienţă cu structuri similare din state europene şi 
dezvoltarea de instrumente de comunicare şi comercializare a 
produselor şi serviciilor Util Deco, proprii sectorului business.  

Astăzi aceste unităţi protejate înseamnă 30 de locuri de 
muncă pentru persoane cu dizabilităţi, un grup de specialişti 
care oferă suport acestor angajaţi, şase domenii de activitate 
prioritare: pictură, artă meşteşugărească, calculatoare, legătorie 
manuală, lumânări decorative şi croitorie, o ofertă bogată de 
produse şi servicii, desfacerea prin departament de vânzări către 
clienţi corporate, şi, prin magazinul online www.utildeco.ro sau 
magazinul social din Târgu Mureş către clienţii persoane fi zice.  

 
3. De la asistenţă socială la business  
 
Majoritatea unităţilor protejate existente astăzi în România 

au urmat acelaşi parcurs: ateliere de terapie vocaţională, ate-
liere protejate, unităţi protejate, unităţi protejate autorizate. 
Cum vor continua, încotro se vor îndrepta, care este susţinerea 
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de care au nevoie, unde poate fi găsită aceasta, sunt întrebări 
care ne preocupă.  

Am încercat să răspundem parţial la aceste întrebări prin 
realizarea unui studiu la nivel naţional în anul 2010, între 
structurile de economie socială. Respondenţii identificau în 
studiul respectiv, ca impediment în dezvoltarea activităţii lor, 
lipsa de experienţă a sectorului care a debutat de cele mai 
multe ori ca activitate de asistenţă socială şi a evoluat pe 
fondul modificării nevoilor beneficiarilor direcţi ca activitate 
economică de inserţie a grupurilor vulnerabile.  

Un alt răspuns găsit la întrebările noastre a fost atunci când 
am analizat modalitatea în care se prezintă unităţile protejate la 
evenimente de promovare a produselor1, în ce măsură pro-
dusele acestora sunt vandabile, în ce măsură se poate vorbi de 
marketing profesionist şi care este reacţia mediului business faţă 
în faţă cu produsele din unităţi protejate. Observaţiile directe 
făcute în zona de expoziţie precum şi dialogurile din cadrul 
evenimentelor asociate, au dus la următoarele concluzii: unităţile 
protejate produc în mare parte produse de tip hand made, unicat 
sau de serie mică, aşadar, faţă de care ar fi de aşteptat ca 
firmele să aibă un interes scăzut pe termen lung. O altă 
concluzie obţinută este aceea că marketingul produselor este de 
multe ori înlocuit cu povestea beneficiarilor, substituţie consi-
derată formula optimă de către cei de la unităţile protejate şi 
deseori lipsită de interes în faţa mediului de afaceri, care caută 
întâi produse de calitate, executate şi livrate la timp, un preţ bun 
şi abia apoi susţinerea unei cauze sociale.  

Am făcut publice aceste concluzii şi dovada capacităţii de 
adaptare a unităţilor protejate a fost că, la a doua ediţie a 
Târgului Naţional al Unităţilor Protejate, realizată la Constanţa, 
în luna august, 2011, participanţii au prezentat produse adap-
tate mai bine cerinţelor pieţii, standurile au avut aspect comer-
cial, iar promovarea a reflectat existenţa unor minime noţiuni 
de marketing, fiind pus un accent mai mare pe produs decât pe 

                                                
1 „ADV România” a organizat prima ediţie a Târgului Naţional al Unităţilor 

Protejate în decembrie 2010. 
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povestea lui. La aceste evenimente au fost investigaţi şi consu-
matorii care au spus că sunt interesaţi prioritar de utilitatea 
produselor, calitate şi preţ şi abia în ultimul rând de povestea 
celui care le face. Concluzia decurge logic contrar a ceea ce 
consideră persoanele care lucrează în asistenţă socială, cari-
tatea nu vinde pe termen lung şi nu aduce clienţi. Deşi practica 
arată că există o evoluţie în sensul dorit sectorul caracterizat 
de o slabă desfacere a produselor şi serviciilor unităţilor pro-
tejate autorizate, ceea ce atrage după sine necesitatea punerii 
unui accent deosebit pe adoptarea unor strategii de vânzări şi 
a unui marketing eficient.  

O altă concluzie obţinută empiric este legată de randamen-
tul unităţilor protejate autorizate, ceea ce face ca interesul 
pentru contracte cu acestea să fi e mic, chiar în condiţiile 
existenţei facilităţilor de la Legea 448/20061.  

La aceasta se adaugă faptul că, în piaţă, oricine reprezintă 
o structură de economie socială are şi problema vehiculării 
unor termeni dificil de perceput: economie socială, unitate pro-
tejată etc., sau care nu au o conotaţie favorabilă ideii de cali-
tate, profesionalism, business. Din acest motiv se impune ca 
necesare şi activităţi de promovare de tip relaţii publice 
eficiente.  

Ca în orice domeniu insuficient reglementat au apărut şi 
practici incorecte materializate prin concurenţa neloială făcută 
de unităţile protejate autorizate înfiinţate de SRL-uri care 
practică preţuri de dumping sau, profitând de lipsa suprave-
gherii de către stat, încheie contracte de distribuţie, chiar dacă 
legea nu le permite.  

O altă practică pe care unităţile protejate autorizate au 
denunţat-o public la evenimente în domeniu, se refera la 
valorificarea persoanei cu dizabilităţi doar ca aducătoare a 
unor facilităţi, situaţie uşor de dovedit prin analizarea cifrei de 
                                                

1 În această lege este stipulat că entităţile care au peste 50 de angajaţi şi 
nu au 4% dintre aceştia persoane cu handicap trebuie să plătească o taxă la 
stat egala cu 1/2 salariului minim brut pe economie corespunzătoare numărului 
de persoane cu handicap neangajate sau în cuantumul aceleiaşi sume pot să 
facă achiziţii de produse şi servicii de la unităţile protejate autorizate. 
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afaceri uriaşe pe care o pot avea unităţi protejate autorizate 
raportate la faptul că au sedii în apartamente şi doi-trei anga-
jaţi. Un calcul simplu ne arată că numărul de angajaţi în struc-
turile de economie socială, dacă avem în vedere informaţiile 
oficiale, este în medie de 1,5 angajaţi persoane cu dizabilităţi 
pe unitate protejată. 

 
4. Viitorul  
 
Economia socială este un domeniu care se află la interfe-

renţa dintre economia clasică şi asistenţa socială, un domeniu 
în dezvoltare, în care, în România, există mai multe modele 
practice, decât legislaţie.  

La nivelul Uniunii Europene, în 2005, se estima că eco-
nomia socială generează 4 la sută din PIB prin implicarea a 
peste 11 milioane de persoane, reprezentând 6,7 la sută din 
totalul forţei de muncă angajate la acel moment, ceea ce dove-
deşte că investiţia în acest domeniu poate avea o mare impor-
tanţă pentru economiile naţionale.  

În România, dacă legislaţia este în curs de elaborare, 
despre structurile de economie socială putem spune că sunt 
afaceri cu misiune socială la care profitul este un deziderat. 
Mai mult chiar, aceste structuri de economie socială, fie că 
sunt unităţi protejate autorizate sau structuri premergătoare lor, 
organizate ca secţii interne, firme sau cooperative, toate acti-
vează pe piaţă ca entităţi private în mediu concurenţial normal. 
Iată de ce managementul acestora, spre deosebire de mana-
gementul unei firme din business, ridică probleme majore 
legate de forţa de muncă utilizată (minimum 30 la sută persoa-
ne cu dizabilităţi), norma de lucru şi productivitatea, costul 
materiilor prime, producţia de serie mică sau unicat care înglo-
bează manoperă şi în consecinţă, piaţa abordată, dar şi pro-
bleme pornite de la ideile preconcepute cu privire la calitatea 
produselor şi serviciilor realizate de această categorie de lucră-
tori: persoanele cu dizabilităţi.  
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Pentru compensarea acestor sincope şi dezavantaje, având 
în vedere potenţialul acestui sector al vieţii economice, structuri 
similare din Uniunea Europeană beneficiază de măsuri finan-
ciare şi fi scale de susţinere, în consonanţă cu politicile de 
ocupare naţionale.  

În România, Legea Economiei Sociale – considerată fina-
lizată, dar neadoptată încă –, prevede o serie de facilităţi fi 
scale pentru economia socială, numai că: în condiţiile unui 
buget de austeritate, în situaţia în care (din câte ştim) în elabo-
rarea acestei legi nu au fost consultate toate ministerele impli-
cate şi în lipsa unei voinţe politice pentru susţinerea actului 
normativ, la care s-ar mai adăuga iminente modificări (în situa-
ţia în care legea ar fi adoptată) la Codul Muncii, Codul Fiscal, 
Legea 448/2006, credem că va trece un timp suficient de mare 
până când să se aprobe şi să fi e puse în practică facilităţile 
necesare fără de care economia socială în România poate 
rămâne doar un experiment. 



SOCIAL ECONOMY – OWN EXPERIENCE AND 
UNCERTAINTIES 

Mihaela Steliana Munteanu1 

1. Social economy...in the present 
 
Social economy is, without a question, a new concept in 

Romania, proven by the many definitions that reflect particular 
perceptions, experiences and interests. As in the countries 
where the social economy has decades of practice, the 
appearance of the of the „third economy sector” was not 
imposed by the political and legislative models.  

Regarding the main cause of its appearance, there is a 
slight difference between Romania and other European 
countries that are more developed: in Europe, the social 
economy was developed as a mutual aid mechanism between 
groups with similar trades (cooperatives), with similar needs 
(mutual enterprises) or with similar social aspirations 
(associations and foundations), while in Romania the social 
economy appeared as a reaction to the lack of the professional 
inclusion services for the disabled people, the lack of financial 
support of the communities for the projects developed 
especially by the NGOs and for which, many times formally, 
the authorities had assumed their sustainability for a long term, 
but without keeping with their promise.  

In the conditions mentioned above, adaptable and inventive, 
the NGOs started to gather knowledge and infrastructure that 
permitted them to open a new road – creating structures that 
might train the beneficiaries for the future trades.  

Because the labour market from Romania was not, and we 
dare to say that it still isn’t prepared for absorbing the 
workforce with disabilities, the NGOs found themselves in the 

                                                
1   PhD student in economy and and social economy management at TMU, 

Chişinău, Republic of Moldova, Development and Communication Director, 
„Alături de Voi” Romania Foundation, telephone 0740513864, e-mail: mi-
haela.munteanu@alaturidevoi.ro. 
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situation of trying to hire themselves some of these people, 
offering them in exchange not only income according to their 
work, but also a full package of assistance for their 
professional inclusion ... as the NGO workers had seen at their 
colleagues from Europe.  

Thus, we have identified as main cause of the appearance 
of the social economy in Romania, the incapacity of the State 
of canalizing the resources for ensuring proper and varied 
social services, especially for the inclusion of the disabled 
people. 

In the absence of the legal framework that includes in the 
target group of the social economy many categories of persons 
– long-term unemployed people, detainees, people that had 
long-term health problems, former drug consumers, immigrants 
etc., as in many European countries, in Romania the social 
economy services have developed especially for the disabled 
people. 

A contributing factor for the unidirectional development 
towards this target group is constituted by Law 448/2006 
regarding the protection and promotion of the rights of the 
disabled people which, even though it was not the first 
regulation with the purpose of facilitating the professional 
inclusion of the people with disabilities, regarding the inclusion, 
it has the value of a document that offered a clear statute to the 
entities that contributed to the development of the social 
economy field, respectively of the sheltered units. 

The vocational workshops, sheltered workshops, sheltered 
units and the authorized sheltered units – appeared, one at a 
time, with a modest, cautious and empiric development.  

Starting from the need of services and the exchange of 
experience with social economy structures from the developed 
European countries, the target group extended to socially 
disadvantaged people and/or Roma people, without the 
existence of a minimum legal framework for this new direction.  
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This is the wide context where “Util Deco”, an initiative in 
the social economy field of the „Alături de Voi” Romania 
Foundation, took shape.  

2. History and present 
 
Starting with 2002, the organization for which I am working 

(“Alături de Voi” Romania/ADV Romania) develops 
programmes and projects for direct and indirect assistance, 
information and health education campaigns, educational 
campaigns for changing the behavior, campaigns developed in 
various environments for preventing the transmission of the 
HIV infection, lobby and advocacy to the local, county and 
central authorities for respecting the rights of the HIV infected 
people and free legal assistance for the beneficiaries in view of 
obtaining their rights. 

Time and the answer of the science to the HIV challenge 
determined the fact that currently 10.000 HIV infected people 
are living in Romania, some of them having not reached the 
AIDS stage, people that can have an active professional life 
with their health if the society permits them, but have a serious 
handicap resulted from their previous experiences for their 
social integration. 

Initially in 2004 we have started to create the occupational 
therapy workshops for the group of beneficiaries of ADV 
Romania and this way the first training activities took shape, 
activities that were to become fields of activity of the “Util Deco” 
sheltered unit.  

With the financial support of the external financiers and with 
a strong partnership with the General Directorate for Social 
Assistance and Child Protection Iasi, 4 occupational therapy 
workshops were established: painting, handicraft, computers 
and manual bindery. 

During the following years, respectively 2007-2009, the 
occupational therapy workshops were replicated in Constanta 
and Tg. Mures and two more fields were developed – 
decorative candles and tailoring. 
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During the same period, the sheltered units from Iasi, 
Constanta and Tg. Mures were established and authorized 
under the name „Util Deco”, as internal sections of the „Alături 
de Voi” Romania Foundation and the first employments among 
the beneficiaries were made, respectively 19 young people that 
had been trained within the occupational therapy workshops of 
the foundation. 

The evolution of the sheltered units was difficult during the 
following years, but also rapid and facilitated especially by the 
implementation of two projects financed by the European 
Social Fund: The Operational Programme Human Resources 
Development 2007-2013, „First step to an independent life” 
and 

„Alliance for social economy development”, projects that 
permitted the improvement of the infrastructure of the sheltered 
units, the continuation of the training programmes for the 
disabled people, the development of exchanges of experience 
with similar structures from European countries and the 
development of tools for communication and for selling the Util 
Deco products and services, specific to the business sector. 

Currently, Util Deco means 30 work places for the disabled 
people, a group of specialists that offer support to these 
employees, six priority fields of activity: painting, handicraft, 
computers, manual bindery, decorative candles and tailoring, a 
wide range of products and services, selling them to the 
corporate clients through the sales department and to the 
natural persons, through the on-line store www.utildeco.ro or 
the social store from Tg. Mures, on Cosminului Street. 

 
3. From social assistance to business 
 
Currently, most of the sheltered units had the same 

development: vocational therapy workshops, sheltered 
workshops, sheltered units, authorized sheltered units. How 
they will go on, their future development, the support they will 
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need, where they will find this support, these are questions that 
concern us. 

We have tried to answer partially to these questions by 
making a national study in 2010, among the social economy 
structures. The respondents have identified as impediment in 
the development of their activity the lack of experience in the 
sector that most of the times started as a social assistance 
activity and evolved as an answer to the change of the needs 
of the direct beneficiaries, as economic activity for the inclusion 
of the vulnerable groups. 

Another answer that we found to our questions was when 
we analyzed the way in which the sheltered units present 
themselves to various events for promoting their products, if 
their products are marketable, if we can talk about a 
professional marketing and the reaction of the business sector 
to the products of the sheltered units.  

The direct observations made in the exhibition area and the 
dialogues from the associated events led to the following 
conclusions: the sheltered units mainly produce hand-made, 
unique or small series products, that are products in which the 
companies are probably less interested on a long-term. 
Another conclusion that we drew is that the products marketing 
is often replaced with the beneficiaries’ stories, substitution 
considered to be the optimum formula by those working at the 
sheltered units, but often without interest for the business 
sector, that is first of all looking for high quality products, made 
and delivered on time, with a good price; after that, they can 
think about supporting a social cause. 

We have published these conclusions and the proof of the 
capacity of adaptation of the sheltered units was that at the 
second edition of the National Fair of the Sheltered Units that 
took place in Constanta in August 2011, the participants 
exhibited products better adapted to the market, the stands 
had a commercial design and the promotion reflected the 
existence of minimum marketing notions, with a greater accent 
on the products than on their story. 
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At these events, we also investigated the consumers that 
declared to be firstly interested in the products utility, quality 
and price and on the second place in the story of those who 
produce them. The logical conclusion results, contrary to the 
opinion of the people that are working in the social assistance 
field, that charity does not sell on long-term and does not bring 
clients. Although the practice shoes that there is an evolution in 
the desired direction, the sector is characterized by weak sales 
of the products and services of the authorized sheltered units, 
which generates the necessity of focusing on adopting efficient 
sales and marketing strategies. 

Another conclusion obtained empirically is related to the 
output of the authorized sheltered units, which makes the 
interest of the companies for signing contracts with them to be 
low, despite the existence of the facilities of Law 448/2006, 
Furthermore, in the market, anyone who represents a social 
economy structure also has the problem of using terms that are 
very difficult to be understood: social economy, sheltered unit 
etc. or concepts with a less favorable connotation for quality, 
professionalism, business. Therefore, the necessity of 
developing efficient promotion activities, such as Public 
Relations appears. 

As in every field that is insufficiently regulated, incorrect 
practices also appeared, materialized through unfair 
competition made by the authorized sheltered units established 
by companies, that have dumping prices or that, by taking 
advantage of the lack of control from the state, sign distribution 
contracts, even if the law does not allow them to do so. 

Another practice that the authorized sheltered units have 
publicly denounced to the events in the field is related to the 
exploitation of the disabled person only as providers of 
facilities, situation that can be easily proven by the analysis of 
the gigantic turnover of the authorized sheltered units 
compared to the fact that they are registered as having their 
headquarters in apartments and only 2-3 employees. A more 
simple calculation shows that, according to the official 
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information, the average number of employees in the social 
economy structures is 1,5 employees with disabilities/sheltered 
unit. 

 
4. The future 
 
The social economy is a field situated at the interference of 

classical economy and social assistance, a developing field 
where, in Romania, there are more practical models than 
legislation.  

In the European Union, in 2005 they estimated that the 
social economy generated 4% of the GDP with the involvement 
of more than 11 million persons, that is 6,7% of the total 
workforce at that moment, which proves that the investment in 
this field can have a great importance for the national 
economies. 

In Romania, if the legislation is still being elaborated, we 
can say that the social economy structures are businesses with 
social mission to which the profit is only a desideratum. 
Moreover, these social economy structures, either they are 
authorized sheltered units or precursor structures, organized 
as internal sections, companies or cooperatives, they are all 
activating on the market as private entities in a natural 
competitive environment. 

Because of this very reason, their management, compared 
to a typical business company, raises major problems related 
to the used workforce (minimum 30% disabled people), the 
output standard and productivity, the cost of the raw material, 
the small series or unique production that includes manual 
labour and, as a result, the targeted market, but also problems 
generated by the preconceived ideas regarding the quality of 
the products and services made by this category of workers: 
disabled people. 

In order to compensate these syncopations, considering the 
potential of this economic sector, the similar structures from the 
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European Union benefit of financial and fiscal measures of 
support, in agreement with the national occupational politics. 

In Romania, the Social Economy Law, considered to be 
finalized but not yet adopted, stipulates a series of fiscal 
facilities for the social economy, with one problem: considering 
the austerity budget, if, as far as we know, for elaborating this 
law not all the involved ministries were consulted and there is 
no political will for supporting this legislative enactment, if the 
Labour Code, the Fiscal Code, Law 448/2006 and other laws 
will also suffer imminent changes (if the law was adopted),we 
believe that it will take a very long time until these facilities are 
approved and put into practice, necessary facilities without 
which the social economy can only remain an experiment in 
Romania.  

 



INTERVIU CU DOMNUL TADEUSZ DURCZOK, 
REPREZENTANTULUI ASOCIAŢIEI PENTRU 
COOPERARE REGIONALĂ1 DIN POLONIA 

Gheorghe Pascaru2 şi Mihaela Pitea3 

Rezumat 
Interviul a fost realizat cu domnul Tadeusz Durczok (T.D.) reprezentantul 
Asociaţiei pentru Cooperare Regională din Polonia, în cadrul Conferinţei 
Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a 
persoanelor defavorizate, care a avut loc în perioada 12-14 octombrie, în 
Bucureşti. Subiectele abordate în acest interviu au urmărit aspecte precum 
centrele de suport, finanţările din Fondul Social European, formele 
economiei sociale şi recomandările domnului Tadeuz Durczok în ceea ce 
priveşte economia socială din România. Acesta a subliniat ideea că este 
important ca persoanele care lucrează în centrele de suport să aibă 
pregătire în domeniul economic şi în management. 

 
Cuvinte cheie: centre de suport, 

Fondul Social European, economia socială 

 
1. Care este opinia dumneavoastră despre economia 

socială din Polonia, care este modelul dumneavoastră, 
experienţa dumneavoastră ca centru de resurse? Pentru 
noi este important să vedem care sunt recomandările 
dumneavoastră şi ce putem învăţa noi din experienţa 
dumneavoastră? 

T.D.: Nu există niciun model al economiei sociale în 
Polonia. Întrebarea era ce merge şi ce anume nu merge? Vă 
pot spune mai întâi ce anume nu merge la noi în ţară. Aceste 
centre au fost create de stat şi Uniunea Administrativă prin 

                                                
1   Este o organizaţie non-guvernamentală al cărui scop este de a desfăşura 

şi promova cooperarea în dezvoltarea locală, incluziunea socială şi schimburile 
ştiinţifice. Unul dintre domeniile principale ale organizaţiei este de a sprijini al 
treilea sector, cu accent special pe economia socială. 

2   Sociolog, asistent proiect în cadrul Asociaţiei Alternative Sociale, Str. Cuza 
Vodă, nr. 8A, gpascaru@alternativesociale.ro, 0733955116. 

3   Sociolog, Centrul de Resurse în Economia Socială (CRES) în cadrul Aso-
ciaţiei Alternative Sociale, Sos. Nicolina, nr. 24, mpitea@alternativesociale.ro, 
0735.840.022. 
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organizaţiile non-guvernamentale şi sunt doar simple unelte de 
suport, nu foarte semnificative pentru domeniul social. 
Instituţiile precum Uniunea Administrativă şi organizaţiile non-
guvernamentale nu au abilităţi în domeniul consultanţei 
business, persoanele care lucrează nu au abilităţi de a face 
business în viaţa reală, de aceea acest suport nu este relevant. 
Partea bună, din perspectiva acestor consultanţi, este că pot 
câştiga bani şi instituţiile pot accesa fonduri, dar, impactul 
acestui suport este, din punctul meu de vedere, în 90% dintre 
cazuri, neimportant. 

Referindu-ne la prezentarea de astăzi, ei au vorbit despre o 
mare platformă pe internet, au vorbit despre reglementările 
legale, despre cele mai bune practici, ce s-a realizat la nivel 
macro. Eu cred că nu este folositoare această platformă dacă 
eşti la început de drum în domeniul economiei sociale sau faci 
parte dintr-o cooperativă. Nu te poate ajuta pentru că sunt 
multe informaţii pe o platformă web şi mai mult de 90% din 
aceste informaţii nu îţi sunt folositoare în activitatea ta de zi cu 
zi într-o întreprindere socială. 

Probabil 90% dintre centrele din România sunt similare cu 
cele din Polonia, respectiv vorbesc despre ce au făcut, dar nu 
s-au concentrat pe adevăratele probleme ale întreprinderilor 
sociale, pe parte de activitate de economie socială de zi cu zi. 
Este o problemă reală, pentru că se cheltuie mulţi bani inutil, 
pentru că bani sunt în aceste proiecte. În opinia mea, ajutorul 
acestor centre pentru întreprinderi sociale este minim. 

Avem nevoie de câteva centre care să aibă consultanţi cu 
experienţă în domeniul afacerilor, cu multe cunoştinţe în 
accesarea fondurilor, care au experienţă în economie, 
management şi care pot fi utili în afaceri. Dar noi trebuie să îi 
plătim. Este important să aibă experienţă pe partea aceasta 
atipică de business care este economia socială. Aceşti oameni 
sunt rari. Sunt câţiva oameni cu experienţă în accesarea 
fondurilor şi cu pregătire în acest domeniu dar sunt greu de 
găsit.  
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Dacă doriţi să dezvoltaţi un sistem în România trebuie să 
aveţi, să spunem 50 de centre la care să angajaţi cel puţin doi 
consultanţi, prin urmare este nevoie de 100 de persoane cu 
experienţă în domeniul economiei sociale şi cu studii în 
economie sau în management. Unde îi găseşti? Aceasta este 
problema reală. 

La noi, în Polonia, încercăm să schimbăm sistemul şi să 
găsim o modalitate de a ne îndrepta mai mult spre clienţi. Este 
nevoie să întrebi aceste întreprinderi sociale de ce anume au 
nevoie în realitate, nu doar să le oferi ceea ce poţi. Mai întâi 
trebuie să îi întrebi ce probleme au. Ei au probleme în viaţa de 
zi cu zi pentru că nu sunt eligibili pentru bănci deci nu au 
capital. Unii au probleme financiare. Unii au probleme în 
vânzarea produselor, alţii nu au această problemă pentru că 
produsele lor sunt interesante şi au căutare pe piaţă, precum 
hrana sau altceva de acest gen. Când încerci să produci ceva 
atipic, de exemplu cadouri, ai probleme cu vânzarea lor şi ai 
nevoie de sprijin din partea celor de la marketing, din partea 
experţilor care ştiu cum anume să vinzi asemenea produse. 
Aceste mici firme nu îşi permit plata acestor specialişti pentru 
că onorariul lor este ridicat. 

 
2. Care sunt planurile de viitor în domeniul economiei 

sociale în Polonia? 
T.D.: Avem o abordare de sus în jos care înseamnă că 

deciziile sunt luate la nivel înalt, la nivelul ministerelor fără a-i 
întreba pe cei din domeniul economiei sociale de ce anume au 
nevoie. Cei care decid au stabilit ce trebuie făcut şi noi nu 
putem schimba mare lucru. În doi ani o să avem un sistem de 
suport birocratic atât regional cât şi local. Este o mare proba-
bilitate ca aceste centre de suport să nu aibă consultanţi cu 
abilităţi în domeniu. Din punctul meu de vedere crearea acestui 
sistem nu este cea mai bună idee dar acesta oricum se va 
realiza. 

Eu aş recomanda să mergem mai departe cu acest proces 
dar aş implica consultanţi din domeniul afacerilor pentru a crea 
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oferte viabile pentru vânzarea serviciilor oferite de întreprinderile 
sociale sau de companiile sociale. Dacă aş putea lua eu deci-
ziile, aş oferi finanţare doar pentru anumite centre care au con-
tacte cu întreprinderile sociale şi care pot oferi orientare pe 
partea de business, care pot oferi suport pentru acestea. 

Ar trebui să începem prin a-i întreba pe cei din domeniu de 
ce au nevoie în realitate. Pur şi simplu să îi întrebăm, apoi 
trebuie să ne gândim cum să manageriem situaţia, cum am 
putea organiza acest sistem de suport pentru a le oferi celor din 
domeniu ceea ce au nevoie. 

 
3. În Polonia, ce organizaţii sunt implicate în asistenţă 

şi consiliere pentru întreprinderile sociale? 
T.D.: Depinde cum definim centrele de suport. Dacă vorbim 

despre proiectele pentru centrele de suport din programul 
operaţional pe partea de capital uman din Polonia atunci avem 
în jur de 200 de astfel de centre. Vorbim de 200 de proiecte, de 
200 de organizaţii care primesc bani europeni pentru 
asemenea scopuri. În realitate avem până în 20 de organizaţii 
care sunt cu adevărat interesate de a face treabă în acest 
domeniu, cu sau fără granturi. Unele dintre acestea au activităţi 
în domeniu din anii 1990 şi sunt foarte buni în ceea ce fac. Dar 
sunt foarte puţini. 

Numărul instituţiilor ştiinţifice interesate de domeniul eco-
nomiei sociale, de consultanţă şi traninguri este în creştere dar, 
din păcate, acest interes este legat de faptul că aşa pot obţine 
bani. Din acest motiv calitatea serviciilor oferite de ei este pus 
sub semnul întrebării. 

Avem de asemenea consultanţi din domeniul business care 
sunt interesaţi de această arie din motive personale sau la fel, 
pentru că pot obţine bani. 

Numărul Uniunilor Administraţiei din oraşe, a municipali-
tăţilor care sunt interesate de a crea incubatoare pentru între-
prinderile sociale sau centre de suport este în creştere pentru 
că pot obţine bani din Fondul Social European. Ca şi regulă, 
oamenii care lucrează în aceste centre create de stat sunt din 
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administraţia publică sau din organizaţii non-guvernamentale şi 
suportul oferit de ei este foarte modest şi nu are nicio legătură 
cu afacerile sociale. Câteodată ei te pot ajuta, dar nu când te 
afli într-o situaţie delicată specifică activităţii de business. Ce 
fel de economie socială este şi aceasta? 

 
4. Fondul Social European a fost sau nu eficient în 

Polonia în domeniul economiei sociale? 
T.D.: Pot spune că am valorificat aceşti bani, am valorificat 

fondurile europene dar, trebuie să recunosc că sunt trei sau 
patru centre în Polonia cu impact. Din păcate, o mare parte din 
aceşti bani au fost pierduţi. Am valorificat fondurile europene 
dar centrele care există în Polonia nu sunt foarte serioase. Pe 
hârtie scrie că au primit bani, au făcut ce era de făcut şi atât. 

 
5. Descrieţi pe scurt modelul centrelor de resurse în 

economia socială din Polonia. 
T.D.: Noi avem în fiecare regiune a ţării, ceea ce numim 

Centre Regionale pentru Politică Socială, care este parte din 
administraţia publică. Unele dintre aceste centre sunt intere-
sate de domeniile economiei sociale, ca in Cracovia. Sunt 
simple birouri. Când primesc câteva milioane de euro din Fon-
dul Social European, pot angaja persoane şi pot face achiziţii 
publice în domeniul serviciilor. Am avut două oferte în Cracovia 
pentru a lucra pentru ei ca şi consultanţi pentru cooperativele 
sociale şi i-am ajutat să-şi dezvolte planul de afaceri şi le-am 
oferit training în domeniul economiei sociale. În Cracovia a 
mers, dar nu este decât o situaţie atipică, pentru că aceste 
centre diferă de la o regiune la alta. Contează de asemenea 
cine este directorul acestor centre, dacă este interesat de a 
face sau nu ceva. În Cracovia directorul este o doamnă care 
este foarte interesată să facă multe lucruri dar în alte regiuni nu 
este la fel. 

Aceste Centre Regionale pentru Politică Socială primesc 
bani europeni într-un mod sistematic. Aceşti bani sunt asiguraţi 
şi centrele regionale stabilesc singure cum îi folosesc, ce vor 
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să facă cu ei, care le sunt priorităţile. Nu este o problemă 
pentru ei să obţină bani pentru economia socială. Noi, ca şi 
asociaţie privată trebuie să aplicăm pentru bani şi uneori îi 
primim, alteori nu. Pentru noi ar putea fi o problemă aceasta, 
de a obţine fonduri. 

 
6. Ce ne puteţi spune despre Malopolska? 
T.D.: Face parte din planul Primului Ministrului, a fost ideea 

lui de a promova economia socială în această regiune pentru 
că el este profesor la Universitatea de Economie din Cracovia 
şi are multe legături cu oamenii din lumea politică. A fost ideea 
lui de a dezvolta acest pact pentru economia socială din 
Malopolska. La începutul acestui pact nu s-a făcut mare lucru 
dar, din anul 2010, lucrurile s-au schimbat datorită noului 
director al Centrului pentru Politică Socială din regiunea de 
centru a Poloniei. Au început să lucreze intensiv în acest 
domeniu şi să revitalizeze acest pact. Pot spune că acum sunt 
un exemplu de bună practică de cooperare între sectoarele din 
Polonia. Mai avem încă două regiuni în care situaţia este 
similară şi cooperarea dintre administraţia de la nivel înalt şi 
impactul regional al economiei sociale este un exemplu de 
bună practică pentru Polonia. 

În Malopolska şi în alte două regiuni avem în jur de 40 
cooperative sociale. Noi avem 16 regiuni în Polonia iar 
Malopolska este una dintre cele mai bune. 

 
7. Care este părerea dvs. despre economia socială din 

România? 
T.D.: În România situaţia este ca în Polonia, dar definiţia pe 

care voi o folosiţi pentru economia socială, numind-o „vechea 
economie socială” este mai bună decât definiţia noastră, 
pentru că este mai normală. Noi avem câteva mii de firme 
sociale precum fundaţiile, cooperativele, asociaţiile care vând 
ceva sau produc servicii iar suportul nostru este axat doar pe 
câteva sute dintre acestea, numite cooperative sociale. Acest 
lucru înseamnă că cea mai mare parte din ceea ce înseamnă 
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economie socială, nu are suport, nu are o structură pentru 
suport. Ei aplică pentru a obţine bani pentru diferite activităţi pe 
care le au, dar noi ca şi centru de suport pentru economia 
socială nu îi putem ajuta decât pe cei din cooperativele sociale. 

În România situaţia este una mai bună decât la noi pentru 
că centrele de suport oferă sprijin pentru întreprinderile sociale 
şi forma legală a acestora nu este aşa de importantă. Nu există 
situaţia în care puteţi ajuta doar fundaţiile sau doar coope-
rativele. În Polonia noi ne axăm doar pe o mică parte din ceea 
ce înseamnă economia socială. 

Am vizitat târgul de economie socială şi am observat că 
unele produse sunt interesante, calitatea lor este acceptabilă şi 
sunt de părere că poate fi considerat un bun început pentru 
dezvoltarea economiei sociale. 
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This interview was conducted by with with Mr. Tadeusz Durczok (T.D.), 
representative of the Association for Regional Cooperation Poland, during 
the Social economy - innovative model to promote active inclusion of 
disadvantaged people conference, held between the 12th and 14th of 
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from Mr. Durczok’s regarding social economy in Romania. Mr. Durczok 
highlighted that it is important that people working in support centres have 
economics and management skills and training. 
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1. What is your opinion about the social economy in 
Poland, what is your model, your experience as a support 
centre? Your recommendations are very important to us 
as well as anything we can learn from your experience. 

T.D.: There is no model of social economy in Poland. The 
question is what works and what doesn’t? I can first tell you 
what does not work in my country. These centres were created 
by the government and the Administrative Union, most of them 
created from nongovernmental organizations, and are merely 
simple tools for support, not with great significance for the 

                                                
1   Is a non-governmental organization whose aim is to conduct and promote 

cooperation in local development, social inclusion and scientific exchanges. 
One of the main areas of our business is to support the third sector, with 
particular emphasis on social economy. 

2   Sociologist, project assistant in Alternative Sociale Association, no. 8th 
Cuza Vodă Street, Iaşi, gpascaru@alternativesociale.ro, 0733955116. 

3   Sociologist, Resource Center for Social Economy at Alternative Sociale 
Association, no. 24 Nicolina Street, Iaşi, mpitea@alternativesociale.ro, 
0735.840.022. 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 
 

Nr. 1/2011 191

social field. Institutions such as the Administrative Union and 
the nongovernmental organizations do not have skills in the 
field of business consulting, the people who work there don’t 
have the skills in doing business in real life, which is why their 
support is not relevant. On the good side, the perspective of 
these consultants is that they can make money and the 
institutions can access grants, but the impact of such support, 
in my opinion, in 90% of the cases unimportant. 

Looking at today’s presentation, they talked about a big 
Internet platform, about legal regulations, best practices, what 
was accomplished at a macro level. I think that this platform is 
not useful if you’re at starting point in the field of social 
economy or if you are part of a cooperative. It cannot help you 
because there is a lot of information on a web platform and 
90% of this information is not useful in your everyday activity 
as member of a social entreprise. 

Probably 90% of the support centres from Romania are 
similar to the centres in Poland, they are talking about what 
they have done, but they never focused on the real problems of 
the social enterprises, in terms of everyday social business. 
This is a real problem, because a lot of money is spent 
unnecessarily, because there is money in these projects. In my 
opinion, the support of these centers for social enterprises is 
minimal. 

We need a few centres that have consultants with real 
business experience, with know how in accessing funds, 
people that have studies in economics and management and 
that can be useful in this line of business. But we have to pay 
them. And they have to have experience in such less-than- 
typical areas of business such as social economy. Such people 
are very rare. There are people with experience in accessing 
funds and training in this field but they are very hard to find. 

If you want to develop such a system in Romania, you need 
to have, let’s say, 50 centres and at least two consultants in 
each centre, which means that you need 100 people with 
experience in social economy and backgroud in economics or 
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management. Where do you find them? This is the real 
problem. 

In Poland we tried to change the system, to find a way to 
operate more customer oriented. You have to ask these social 
firms what they really need, not just to offer them what you can 
produce. First ask them what kind of problems they have. They 
have problems in their every-day activity, due to the fact that 
they are not compatible with the banking system because they 
don’t have capital. Some have financial problems. Some have 
problems with selling their products, others don’t have this 
problem because their products are interesting and are sought 
after on the market, such as food or otherthing of the kind. 
When you try to produce something atypical, such as gifts, you 
have a problem with selling them and you need support to 
market them, from experts how to sell such products. These 
small firms cannot afford these experts because their fees are 
high. 

 
2. What are the plans for the future in the field of social 

economy in Poland? 
T.D.: We have a top-down approach, which means the 

decision are taken at high level, by ministries, without asking 
the people involved in the field of social economy what they 
need. Those who make decisions chose what needs to be 
done, and we cannot change much to it. In two years we will 
have a bureaucratic support system on regional and local level. 
There is a high probability that these support centres will not 
have qualified consultants. In my opinion creating such a 
system is not the best idea, but it will be created anyway.  

I would recommend going forward with the process but I 
would involve business consultants, in order to create good 
offers for services provided by social enterprises or social 
companies. If I could make the decisions I would offer money 
only to those centres which have contacts with social 
enterprises and which provides guidance on the business side, 
which can provide support. 
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We should start asking the people in this field what they 
really need. Simply ask them, and then think how to manage 
the situation, how we could organize this support system in 
order to provide them with what they need. 

 
3. In Poland, what kind of organizations offers 

assistance and counselling for social enterprises? 
T.D.: It depends how we define support centres. If you 

speak about the projects for support centres from the human 
capital operational program in Poland, then we have more than 
200 such centres. We are talking about 200 projects, 200 
organizations which receive European money for such 
purposes. In reality we have up to 20 organizations which are 
really interested in doing something in the field, with or without 
grants. Some of them have been into this line of work since the 
’90 and are really good at what they are doing. But there are 
only a few. 

The number of scientific institutions interested in the field of 
social economy, in counselling and training is growing, but 
unfortunately this interest is tied to financial gain. This is why 
the quality of the services they provide is questionable. 

We have also a handful of business consultants who are 
interested in this field for personal reason or, just the same, 
because they can gain financially.  

The number of Administrative Unions from cities, of 
municipalities interested in creating business incubators for 
social enterprises or support centres is increasing, because 
they can get money from the European Social Fund. As a rule, 
people who work in these centres created by our government 
are people from the public administration or from 
nongovernmental organizations and the support they provide is 
very basic and has nothing to do with social business. 
Sometimes they can help you, but not when you’re in a delicate 
situation due to the business activity. What kind of social 
economy is that? 
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4. With regards to the European Social Fund - was it or 
was it not effective in Poland, in the field of social 
economy? 

T.D.: I can say that we put this money to use, we valued the 
European Social Funds, but I must admit that there are 
practically three or four such centres in Poland which made 
and impact. Unfortunately a lot of this money has been wasted. 
We used European Social Funds but the centres which exist in 
Poland are not very serious. On the paper it says they received 
the money, they did what they were supposed to do and that is 
that.  

 
5. Please describe the model of your research centre in 

Poland.  
T.D.: In each region of Poland we have what is called 

Regional Centres for Social Policy, which are part of the public 
administration. Some of these centres are interested in the field 
of social economy, like in Krakow. There are basic offices. 
When there receive several million euro from the European 
Social Fund they can employ people and initiate the 
procurement of services. For example we had two tenders in 
Krakow for working for them as consultants for social 
cooperatives and we helped them develop their business plan 
and provided training on social economy. In Krakow it worked, 
but this is only an atypical situation, because these centres for 
social economy are different for region to region. It depends on 
who the director of the centre is, if that person is interested in 
doing something or not. In Krakow the director is a lady who is 
very interested in doing many things, but in several others 
regions this is not the case. 

These Regional Centres for Social Policies receive 
European money systematically, This money are guaranteed 
and the centers are free to decide how they use it, what to do 
with it, which are the priorities. It’s not a problem for them to 
obtain money for social economy. We, as a private association, 
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have to apply for money and sometimes we get it, sometimes 
we don’t. For us this could be a problem, getting funds.  

 
6. What can you tells us about the Malopolska?  
T.D.: This is part of the Prime Minister’s plans, it was his 

idea to promote social economy in this region because he is a 
professor at thr University in Krakow and has many 
connections with people in politics. It was his idea to develop 
this pact for social economy in Malopolska. At first they did not 
do much, but, since 2010 the things have changed due to the 
new director of the Centre for Social Policies from the central 
region of Poland. They started to work intensively on this field 
and for the revitalization of the pact. I can now say that they 
are an example of good practice in cross-sector cooperation in 
Poland. We have two more regions in which the situation is 
similar and the cooperation between the high level 
administration and the regional impact of the social economy is 
an example of good practice for Poland. 

In Malopolska and two other regions we have about 40 
social cooperatives.In Poland we have 16 regions and 
Malopolska is one of the best. 

 
7. What is your opinion about the social economy in 

Romania? 
T.D.: In Romania the situation is like in Poland, but the 

definition of social economy that you are using, and you called 
it „old social economy”, is much better than our definition 
because it is more normal. We have several thousands of 
social enterprises like the foundations, cooperatives, 
associations which sale something and produce services and 
our support is focused only on several hundreds of these – 
called social cooperatives. This means that most of what social 
economy is, has no support and no support structures. They 
can apply for money for several activities, but we as a support 
centre for social economy can only help social cooperatives. 
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In Romania the situation is better than in Poland because 
the support centres can help social enterprises and the legal 
status is not so important. There is no situation where you can 
only help foundations or only cooperatives. In Poland we focus 
only on a small part of what social economy means. 

I visited the social economy fair and I noticed that some 
products are quite interesting and that their quality is 
acceptable and I consider it may be a good starting point for 
the development of the social economy. 
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ECONOMIA SOCIALĂ ŞI ANTREPRENORIAT.  

O ANALIZĂ A SECTORULUI NONPROFIT,  
Mihaela Vlăsceanu, Editura Polirom, Iaşi, 2010 

 

Mihaela Pitea1 şi Adriana Doboş2 

Mihaela Vlăsceanu a absolvit Facultatea de Filosofie, secţia 
de Sociologie a Universităţii Bucureşti în anul 1971. În 1983 
devine doctor în ştiinţe politice susţinând teza de doctorat cu 
tema Analiza empirică a cauzalităţii sociale. A publicat nume-
roase studii şi articole în reviste de specialitate. Dintre volu-
mele publicate menţionăm Psihosociologia organizaţiilor şi 
conducerii care a primit premiul Academiei Române în anul 
1993 şi volumul Sectorul nonprofit, Contexte, organizare, con-
ducere apărut în anul 1996.  

În prefaţa cărţi Economia socială şi antreprenoriat. O 
analiză a sectorului nonprofit, doamna prof. Vlăsceanu menţio-
nează că informaţiile prezentate în paginile acesteia vin în 
completarea problematicilor deja explorate în volumul din anul 
1996. 

Titlul Economia socială şi antreprenoriat. O analiză a 
sectorului nonprofit captează atenţia publicului prin folosirea 
termenului de economie socială, domeniu de mare interes în 
ultima perioada de timp în ţara noastră şi datorită finanţărilor 
din partea Fondului Social European. 

Cartea este apărută la Editura Polirom în anul 2010 iar 
preţul acesteia este de 25 Ron. 
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În introducerea cărţii autoarea subliniază faptul că cel de-al 
treilea sector, respectiv sectorul economiei sociale, s-a dezvol-
tat în general datorită oamenilor care au dorit să se asocieze 
voluntar în organizaţii. Pentru definirea celui de-al treilea sector, 
doamna prof. Vlăsceanu utilizează denumiri precum „sector 
nonguvernamental” (corespondentul variantei americane) dar şi 
„economie socială” (corespondentul variantei franceze). 

Partea întâi din carte analizează sectorul nonprofit şi orga-
nizaţiile sale reprezentative. Autoarea trece în revistă definiţiile 
sectorul nonprofit din perspectiva lui Peter Dazkin Hall şi P. 
Drucker precum şi clasificarea organizaţiilor după Douglas.  

Regăsim de asemenea informaţii despre perspectiva anglo-
saxonă în ceea ce priveşte fundaţiile caritabile dar şi perspec-
tiva românească legată de apariţia activităţilor filantropice şi a 
instituţiilor nonprofit. 

Accentul este pus pe ideile economice despre organizaţiile 
nonprofit, autoarea trecând în revistă mai multe teorii printre 
care amintim de: teoria bunurilor publice, teoria contractului 
preventiv şi teoria controlului consumatorului. În finalul primei 
părţi a cărţii sunt exemplificate motivele care stau la baza 
înfiinţării unei organizaţii nonprofit precum şi limitele activităţilor 
desfăşurate în cadrul acestora. 

Partea a doua a acestei cărţi prezintă cele mai importante 
componente ale organizaţiilor nonprofit: misiunea, modelul de 
conducere, activităţile de marketing şi de dezvoltare a fon-
durilor.  

Autoarea precizează că în cadrul organizaţiilor nonguver-
namentale este necesar ca misiunea să fie clar formulată 
pentru ca activităţile să poată fi planificate şi desfăşurate cu 
succes. Doamna prof. Vlăsceanu pune accent pe faptul că 
organizaţiile nonguvernamentale trebuie să-şi revizuiască 
periodic misiunea ţinând cont de dinamica şi schimbările care 
au loc în mediul de desfăşurare a activităţilor. De asemenea, 
subliniază importanţa autorităţii în cadrul organizaţiilor nonprofit 
şi prezintă în detaliu responsabilităţile ce revin consiliului de 
conducere şi conducerii executive. În acest sens autoarea 
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exemplifică diferitele roluri pe care le are directorul executiv în 
cadrul organizaţiei: lider, manager, administrator şi/sau antre-
prenor. Accentul cade pe rolul de antreprenor care presupune 
identificarea, iniţierea, dezvoltarea de resurse şi programe noi 
necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei. La 
fel de important pentru succesul unei organizaţii nonprofit, ală-
turi de misiunea şi stilul de conducere, este şi activitatea de 
marketing care necesită cercetarea pieţei, promovarea organi-
zaţiei pe piaţă şi dezvoltarea programelor specifice. 

În partea a treia a cărţii doamna prof. Vlăsceanu prezintă 
principalele idei despre sectorul nonprofit, societatea civilă şi 
antreprenoriatul social şi consideră relevantă în acest sens 
cercetarea din cadrul proiectului internaţional desfăşurat de 
către John Hopkins Comparative Nonprofit Sector. Aceasta s-a 
axat pe studierea rolului, dimensiunilor, structurii şi surselor de 
finanţare ale societăţii civile globale. Autorii cercetării propun 
cinci caracteristici definitorii ale societăţii civile: entităţile spe-
cifice sectorului sunt considerate forme de organizare, orga-
nizaţiile societăţii civile sunt localizate în sectorul privat, profitul 
este direcţionat pentru realizarea obiectivelor organizaţiei, 
sectorul are capacitatea de autoconducere/autoguvernare, 
participarea membrilor la activităţile din cadrul organizaţiilor 
este voluntară.  

În contextul schimbărilor produse în ultimii ani la nivelul 
dezvoltării organizaţiilor a apărut conceptul de antreprenoriat 
social văzut ca fenomen global. Acesta se axează pe ideea de 
inovare socială şi pe implicarea cât mai activă a cetăţenilor în 
identificarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor sociale.  

Autoarea prezintă cele trei tipuri de antreprenoriat: econo-
mic, social şi nonprofit şi detaliază caracteristicile specifice 
fiecăruia dintre acestea. În ceea ce priveşte antreprenoriatul 
economic sunt supune atenţiei cititorului informaţii despre 
definirea şi evoluţia termenului, despre modelul antreprenorial 
propus de Schumpeter şi cel al lui Peter Drucker. În comple-
tarea acestor informaţii sunt trecute în revistă modelele de 
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bune practici, evidenţiate pentru cititor prin încadrarea lor în 
chenare.  

În analiza antreprenoriatului social, doamna prof. Vlăsceanu 
pune accent pe evoluţie, concepte, manifestări şi practici ale 
termenului. Este preocupată şi de subiecte precum: locul 
antreprenorilor sociali în comunitate, perspectivele teoretice, 
profilul atreprenorului social şi al întreprinderilor sociale. 

Ultimul tip de antreprenoriat prezentat este cel nonprofit cu 
exemplificarea ideilor despre beneficiile acestuia, despre difi-
cultăţile pe care antreprenorii le întâlnesc în viaţa de zi cu zi şi 
a provocărilor organizaţiilor nonprofit. Aceste provocări sunt 
legate de următoarele aspecte: necesitatea reconsiderării rela-
ţiei dintre stabilitate şi schimbare, reconsiderarea politicilor de 
personal, modul de raportare la procesul decizional şi la stra-
tegiile de control, strategiile de marketing precum şi schimbarea 
mentalităţii cu privire la politicile de construcţie a preţurilor. 

Autoarea face o prezentare a organizaţiilor nonprofit, vor-
beşte despre antreprenoriat însă nu dezvoltă subiectul econo-
miei sociale, tematică amintită încă din titlul cărţii. Informaţiile 
din volum se adresează persoanelor cu pregătire în domeniul 
antreprenoriatului şi sectorului nonprofit şi nu este destinată 
publicului larg. 

Doamna prof. Vlăsceanu, prin volumul de faţă, realizează o 
trecere în revistă a informaţiilor legate de sectorul nonprofit - 
specificul organizaţiilor, tipologia acestora, modelele de con-
ducere adoptate de organizaţii, rolul şi structura societăţii civile 
globale şi tipurile de antrepronoriat - dar frustrează cititorul prin 
faptul că nu detaliază informaţii despre economia socială. 
Acestea ar putea viza aspecte precum: istoria economiei 
sociale în România şi străinătate, cadrul legislativ specific, 
cercetările realizate în domeniu, modele de bune practici dar şi 
recomandări pentru dezvoltarea domeniului. 



SOCIAL ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP.  
AN ANALYSIS OF THE NON-PROFIT SECTOR,  

Mihaela Vlăsceanu,  
Polirom Publishing House, Iaşi, 2010  
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Mihaela Vlăsceanu is a Sociology graduate of the 
Philosophy Faculty, the University of Bucharest, 1971. In 1983 
she becomes doctor in political sciences with the thesis The 
Empiric Analysis of Social Causality. She published numerous 
studies and articles in professional magazines. Her published 
work includes The Psycho-Sociology of Organizations and of 
Leadership that was awarded by the Romanian Academy in 
1993 and also the volume entitled The Non-profit Sector, 
Contexts, Organization, Leadership, in 1996.  

The foreword of the book Social Economy and 
Entrepreneurship. An Analysis of the Non-profit Sector, 
professor Vlăsceanu states that the information presented in 
this book complete the issues already discussed in the volume 
published in 1996. 

The title Social Economy and Entrepreneurship. An 
Analysis of the Non-profit Sector catches ones attention by 
using the term „social economy” – an area of great interest in 
Romania nowadays also due to funds from the Social 
European Fund. 

The book is published by Polirom in 2010 and costs 25 
RON. 

In the introduction of the book, the author emphasizes the 
fact that the third sector, respectively the sector of social 
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economy, has been developed due to people that wished to be 
associated in a volunteer manner into organizations. For the 
definition of the third sector, professor Vlăsceanu uses terms 
as „nongovernmental sector” (the correspondent of the 
American version) but also „social economy” (the correspon-
dent of the French version). 

The first part of the book analyzes the non-profit sector and 
its representative organizations. The author makes a review of 
definitions of the non-profit sector from the perspective of Peter 
Dazkin Hall and P. Drucker and mentions the classification of 
organizations by Douglas.  

We also find information about the Anglo-Saxon perspective 
with regards to charity organizations but also about the 
Romanian perspective on the development of philantropical 
activities and of non-profit institutions. 

The focus is on economic ideas about non-profit 
organizations, the author reviewing theories such as the theory 
of public goods, the theory of preventive contract, and the 
theory of consumer’s control. In the end of the first part we find 
reasons for setting up a non-profit organization and examples 
of limitations in activities developed.  

The second part presents the most important components 
of a non-profit organization: mission, leadership model, 
marketing activities, and activities aiming to develop funds.  

The author states that nongovernmental organizations need 
to have a clear mission in order for the activities to be 
successfully planned and developed. Professor Vlăsceanu 
emphasizes the fact that non-profit organizations need to 
periodically revise their missions bearing in mind the dynamics 
and changes within the environment in which activities are 
being developed. At the same time it is underlined the 
importance of authority within non-profit organizations; the 
responsibilities held by the board and by the executive 
leadership are being detailed. The author offers examples of 
different roles of the executive director: leader, manager, 
administrator and/or entrepreneur. The focus is on the role of 
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entrepreneur that includes identification, initiation, development 
of resources and new programs that are necessary for the 
improvement of organizational performances. The same 
importance for the success of a non-profit institution is given to 
marketing activities that include market research, promotion of 
the organization on the market, and development of specific 
programs. 

The third part of the book presents the main ideas about the 
non-profit sector, the civil society, and the social 
entrepreneurship, considering of great relevance the research 
conducted by John Hopkins Comparative Nonprofit Sector 
developed within an international project. The research 
focused on studying the role, dimensions, structure, and 
funding sources of the civil society. The authors of the research 
suggest five characteristics that define the civil society: entities 
that are specific for the sector are considered as organizational 
forms; the civil society organizations are part of the private 
sector; the profit is being directed towards reaching the 
objectives of the organization; the sector has the capacity of 
self-leadership / self-governance; the participation of the 
members to activities developed by the organization is 
voluntary.  

In the context of changes produced during the last years at 
the level of organizational development the concept of 
entrepreneurship became more visible and is seen as a global 
phenomenon. This is focused on the idea of social innovation 
and on active involvement of citizens in identifying solutions to 
social problems.  

The author presents the three types of entrepreneurship: 
economic, social, and non-profit and details the specific 
characteristics of each. The economic entrepreneurship is 
mentioned through information about the definition of the term 
and its evolution, about the model suggested by Schumpeter 
and the one proposed by Peter Drucker. The information is 
completed with models of good practices that are inserted in 
text boxes for a better visibility.  
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In analyzing the social entrepreneurship, professor 
Vlăsceanu emphasizes the term by detailing its development, 
concepts, manifestations, and practices. There are also 
included subjects such as: the place of social entrepreneurs in 
the community, theoretical perspectives, and the profile of the 
social entrepreneur and of the social enterprises. 

The last type of entrepreneurship presented is the non-
profit, including examples of ideas about its benefits, about the 
difficulties the entrepreneurs face every day, and about the 
challenges faced by the non-profit organizations. These 
challenges are linked to the following aspects: the necessity to 
reconsider the relation between stability and change, 
reconsidering human resources policies, the references to the 
decision making process and to the control strategies, the 
marketing strategies as well as changing the mentality with 
regards to the policy involved in price building. 

The author makes a presentation of non-profit 
organizations, speaks of entrepreneurship but doesn’t develop 
the subject of social economy, the topic being mentioned in the 
title of the book. The information presented in the book is 
addressed to professionals with training in the area of 
entrepreneurship and of the non-profit sector and is not for a 
larger audience. 

Professor Vlăsceanu, makes a presentation of aspects 
related to the non-profit sector – the specifics of the 
organizations, their typology, leadership models adopted by 
organizations, the role and structure of global civil society and 
types of entrepreneurship - but frustrates the reader by not 
detailing information regarding the social economy. This 
information could include: the history of social economy in 
Romania and abroad, the specific legislative framework, 
models of good practices, and also recommendations for the 
development of this area. 



CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN  
SECTORUL ECONOMIEI SOCIALE ÎN GRECIA ŞI ÎN 

ALTE STATE ALE UNIUNII EUROPENE  
Sorin Cace (coordonator), Victor Nicolăescu,  

Andreia-Nicoleta Scoican,  
Editura Expert, Bucureşti, 212 pagini 

Daniela Nicolăescu1 

Volumul apărut la Editura Expert (Bucureşti) se înscrie ca o 
lucrare de pionierat în domeniul prezentării celor mai bune 
practici din domeniul economiei sociale, menţionând faptul că 
lucrarea reprezintă un demers finalizat în cadrul proiectului 
Proactiv - de la marginal la incluziv. Proiectul menţionat este 
un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 
2007-2013 şi implementat de către Asociaţia pentru Dezvoltare 
şi Promovare Socioeconomică CATALACTICA - filiala 
Teleorman, în parteneriat cu Aitoliki Development S.A., Local 
Organization Authority - AITOLIA S.A. şi Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii. 

În contextul în care se vizează promovarea activă a 
incluziunii sociale pe piaţa muncii, prin activarea economiei 
sociale, a femeilor şi a grupurilor etnice, prin dezvoltarea de 
parteneriate şi diseminarea de practici pozitive în regiunile de 
dezvoltare Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, cartea constituie 
o referinţă bibliografică recomandată specialiştilor din domeniul 
incluziunii sociale, personalului din cadrul structurilor de 
economie socială şi publicului larg. 

Organizarea de seminarii, mese rotunde şi simpozioane, 
schimb de bune practici, vizite de documentare, redactarea şi 
publicarea unui manual de bune practici reprezintă 
coordonatele specifice privind transferul de bune practici din 
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alte ţări membre ale Uniunii Europene în domeniul economiei 
sociale.  

Conturarea unor elemente specifice la nivelul formelor de 
manifestare a dinamicii dezvoltării economiei sociale în cadrul 
Uniunii Europene indică o diversitate extinsă la nivel european, 
aspect ce a fost analizat de autori în procesul de a identifica 
progresul acestei forme de economie. Din această perspectivă, 
„evaluarea” şi „bunele practici” se regăsesc şi sunt analizate în 
detaliu pe tărâmul interdisciplinar şi foarte larg al domeniului 
social, ceea ce este reliefat, pentru rigoare şi claritate, printr-o 
succintă definire a acestora, dar şi printr-o analiză a acelor arii 
conceptuale privind studierea relaţiei dintre evaluare şi bune 
practici. Astfel, nevoile de dezvoltare ale organizaţiilor din 
economia socială sunt evidenţiate de evaluarea celor mai bune 
practici în acest domeniu, fundamente ce au asigurat şi 
realizarea unui studiu de fezabilitate asupra potenţialului de 
înfiinţare a unui centru de economie socială în regiunile Sud 
Muntenia şi Sud-Vest Oltenia din România. În acest sens, în 
lucrare se prezintă abordările metodologice referitoare la 
cartografierea economiei sociale la nivel regional şi local, iar 
această analiză reprezintă numai o secvenţă referitoare la 
proiectarea metodelor şi elaborarea evaluării sociale şi 
economice a creării de locuri de muncă şi a iniţiativelor 
antreprenoriale din economia socială. Pentru atingerea acestui 
scop, a fost desfăşurată o activitate de cercetare aplicativă de 
birou, fiind căutate proiecte de cercetare existente în acest 
domeniu şi, mai ales, abordările metodologice care au fost 
folosite. Astfel, s-a constituit un material de bază pentru 
specialiştii implicaţi în implementarea iniţiativelor în domeniul 
economiei sociale, precum şi pentru ceilalţi cercetători implicaţi 
în cartografierea economiei sociale. 

Prin această lucrare de referinţă se vizează transferul de 
experienţe, capacităţi şi bune practici în cadrul structurilor de 
economie socială provenind din contexte socioculturale diferite. 
Astfel, scopul acestei lucrări este acela de a asigura o 
încadrare cât mai fidelă a economiei sociale în cadrul politicilor 
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integratoare europene de incluziune socială şi de a furniza o 
serie de exemple de bune practici înregistrate în Grecia şi în 
alte state ale Uniunii Europene. 

Volumul Cele mai bune practici în sectorul economiei 
sociale în Grecia şi în alte state ale Uniunii Europene este 
împărţit în patru secţiuni în care se dezvoltă aspectele 
conceptuale şi ale politicilor de incluziune socială în raport cu 
diferite metodologii de monitorizare şi evaluare (primele două 
secţiuni), continuă cu o descriere a celor mai bune practici 
evaluate pe baza unei grile comune de indicatori şi se 
finalizează prin expunerea unor recomandări pentru 
valorificarea bunelor practici. Astfel, în prima secţiune sunt 
expuse principalele coordonate ale politicilor europene de 
incluziune socială, corelate cu iniţiativele specifice economiei 
sociale. În a doua parte se descriu principalele caracteristici ale 
bunelor practici din domeniul social, se aduc o serie de 
clarificări cu privire la importanţa şi rolul evaluării şi 
monitorizării structurilor economiei sociale, prin utilizarea unor 
metode ştiinţifice de cercetare şi se evidenţiază rezultatele 
înregistrate în alte studii ce încearcă surprinderea bunelor 
practici din domeniul economiei sociale. În capitolul al treilea 
se prezintă indicatorii utilizaţi în cadrul proiectului pentru a 
reliefa bunele practici din diferite ţări ale Uniunii Europene. În 
acest sens, având la bază grila comună de indicatori stabilită 
drept cadru de referinţă, se descriu opt dintre cele mai bune 
practici identificate în Grecia şi în alte ţări europene. 
Experienţele în sectorul economiei sociale înregistrate în alte 
state membre ale Uniunii Europene au fost evaluate prin 
identificarea unor trăsături comune: inovarea, viabilitatea, 
colaborare puternică, management democratic şi abordarea de 
jos în sus. Toate acestea dovedesc că economia socială poate 
contribui în mod efectiv la coeziunea socială şi poate fi unul 
dintre principalii jucători care luptă împotriva excluziunii 
sociale. Acest capitol subliniază importanţa celei mai comune 
resurse întâlnite în cadrul bunelor practici prezentate – 
capitalul social – şi aduce argumente cu referire la relaţia 
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circulară cu economia socială, oferind şi anumite direcţii de 
dezvoltare a formulei ce activează potenţialul acestei forme de 
economie socială. În capitolul al patrulea se doreşte a se 
furniza un set de recomandări pentru valorificarea experienţei 
înregistrate prin trasarea unor direcţii mari de continuare a 
eforturilor de dezvoltare a economiei sociale. Se pune în 
evidenţă economia socială din perspectiva reglementărilor 
europene, precum şi legăturile dintre economia socială şi 
politicile Uniunii Europene. 

Volumul conţine o anexă în care se expune o varietate de 
structuri europene implicate în domeniul economiei sociale, la 
nivel european şi la nivel naţional, aspecte ce oferă 
oportunităţile dorite experţilor în domeniu în a se documenta 
suplimentar, precum şi de a iniţia eventuale schimburi de 
experienţe cu entităţile respective.  

După cum precizează şi autorii, această lucrare reprezintă 
primul pas spre discutarea publică pentru ca activităţile de 
economie socială să se dezvolte într-un mod eficient şi potrivit 
în aceste două regiuni, precum şi ulterior în toată ţara.  



BEST PRACTICES IN SOCIAL ECONOMY IN GREECE 
AND OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIES  

Sorin Cace (editor), Victor Nicolăescu, Andreia-Nicoleta 
Scoican, Expert Publishing House, Bucharest, 212 pages 

Daniela Nicolăscu  1  

The volume, edited by Expert Publishing House (Bucharest), is 
entered as a pioneering work in the field of presenting the best 
practices from the social economy field, being worth mentioning 
the fact that the work represents a clenched intercession within 
the „Proactive - from marginal to inclusive” project. The above-
mentioned is a co-financed project by the European Social Fund 
through the Sectoral Operational Programme Human Resources 
Development 2007-2013 and implemented by the Association for 
Social-economic Development and Promotion CATALACTICA - 
Teleorman branch in partnership with Aitoliki Development S.A., 
the Local Organization Authority - AITOLIA S.A and the Research 
Institute for the Quality of Life.  

Within a context in which active promotion of social inclusion 
on the labor market is the overall objective by means of 
triggering social economy, of women and ethnic groups by 
developing partnerships and dissemination of positive practice in 
the developing regions of the Southern Muntenia and the South 
– Western Oltenia, the book stands as a bibliographic reference 
recommended to all experts from the field of social inclusion and 
to the personnel from social economy structures, as well as to 
the public at large.  

Holding seminars, round table debates and symposiums, as 
well as good practice exchange, documentation visits, the 
drafting and publishing of a good practice manual all represent 
the specific coordinates regarding the transfer of good practices 
from other European Union member states in the field of social 
economy.  
                                                

1   Philosophy doctor in sociology. Address: Octavian Goga 12, M23, sc. 1, 
ap. 26, sector 3, Bucharest, telephone: 0040.021.210.081, email: nicoldana@ 
yahoo.com. 
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Outlining certain specific elements at the level of the 
dynamics emergence forms of the social economy within the 
European Union indicates a broad diversity at European level, 
an aspect which has been analyzed by the authors within their 
action of identifying the process of this form of economy. Seen 
from this perspective, „evaluation” and „best practices” are 
presented and thoroughly analyzed from an interdisciplinary and 
wide point of view of the social field; this is also emphasized, for 
better harshness and transparency, by means of a brief 
definition the former, but also by means of an analysis of those 
conceptual areas which refer to the study of the relation between 
evaluation and best practices. Therefore, the needs to develop 
the organizations from the social economy field are emphasized 
by means of evaluating the best of practices in this field and 
stand as foundation to ensure the achievement of a feasibility 
study on the potential of founding of a social economy center in 
the regions of Southern Muntenia and South – Western Oltenia 
from Romania. To that effect, there are presented the 
methodological approaches referring to the mapping of social 
economy at local and regional level whereas such analysis 
represents only a sequence referring to the design of the 
methods and the elaboration of the social and economic 
evaluation of job creation and of entrepreneurial initiatives from 
the social economy. In order to reach this aim, applied desk 
research activities were performed where already existing 
research projects have been looked for and especially for the 
methodological approaches which were therein used. Therefore, 
there was built up a basic material for the experts involved in the 
implementation of the initiatives in the social economy field, as 
well as fo the other researchers involved in mapping of social 
economy.  

This reference work focuses on the transfer of expertise, 
competences and best practices within the structures of social 
economy coming from different social – cultural contexts. Hence, 
the aim of this work is to ensure an as truthful framing as 
possible of the social economy within the European integrating 
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policies of social inclusion and to provide a series of examples of 
best practices set in Greece and in other European Union states.  

The volume Best Practices in Social Economy in Greece and 
in Other European Union Countries comprises four sections in 
which the conceptual aspects and the aspects of social inclusion 
policies are elaborated in report with different supervision and 
evaluation methodologies (the first two sections); it continues 
with a description of best practices assessed based on a 
common indicator scheme and it closes with the presentation of 
some recommendations for the practical application of the best 
practices. Therefore, the first section reviews the main 
coordinates of the European social inclusion policies, correlated 
with the social economy specific initiatives. The second part 
describes the main characteristics of best practices in the social 
field, a series of clarifications on the importance and role of the 
evaluation and supervision of the social economy structures by 
means of applying some scientific research methods and there 
are emphasized the results recorded within other studies which 
have tried to point out the best practices in the social economy 
field. Chapter three gives a presentation of the indicators used 
within the project in order to underline the best practices from 
different European Union countries. For this purpose, having on 
the basis the common indicator scheme taken as reference 
framework, eight of the best practices identified in Greece and in 
other European Union countries are described. The experiences 
in the social economy sector registered in other European Union 
member states were evaluated by means of identifying some 
common traits: innovation, durability, strong collaboration, 
democratic management and the bottom-up approach. All these 
prove that social economy can effectively contribute to social 
cohesion and be one of the main players fighting against social 
exclusion. This chapter underlines the importance of the most 
common resource found in the presented best practices - the 
social capital – and it brings arguments referring to the circular 
relationship with the social economy, also offering certain 
development directions of the formula which activates the 
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potential of this form of social economy. The fourth chapter 
wishes to provide a set of recommendations so as to exploit the 
recorded expertise by means of laying-out of broad directions to 
continue the efforts of social economy development. Social 
economy is emphasized from the perspective of European 
Regulations and so are the links between the social economy 
and the EU policies. The book also includes an addendum in 
which a variety of European structures involved in the social 
economy field at both European and national level are 
presented, as well as different aspects which offer the experts 
the opportunities they have longed for in the field so as for them 
to bone up additionally and to initiate different experience 
exchanges with the respective entities.  

According to its authors, this work represents the first step 
towards public debate in order for the social economy activities 
to develop efficiently and accordingly in these two regions, and 
subsequently at the level of the entire country.  

 



TEORIA MODERNĂ A ASISTENŢEI SOCIALE,  
Malcolm Payne, Editura Polirom, Iaşi, 2011.  

 
Camelia Bârsan1 

 
Apariţia celei de-a treia ediţii, a volumului Teoria Modernă a 

Asistenţei Sociale, reprezintă o contribuţie extrem de impor-
tantă pentru domeniul asistenţei sociale, aflat, în România 
ultimilor ani, într-o continuă şi intensă evoluţie. Această contri-
buţie este cu atât mai valoroasă, cu cât este oferită de către 
emeritul profesor Malcolm Payne, în prezent director al depar-
tamentului de îngrijire spirituală şi psihosocială de la St. 
Cristopher′s Hospice, Londra.  

Ca autor, Malcolm Payne a dat publicului valoroase volume, 
dintre care menţionăm: Social Work and Community Care 
(1995), What is Professional Social Work? (2006), Critical 
Practice in Social Work (2009), Humanistic Social Work (2011). 

Parcurgând lucrarea tradusă în limba română, Teoria 
Modernă a Asistenţei Sociale, se poate constata de la început 
că această ediţie este axată pe o reevaluare substanţială a 
teoriilor asistenţei sociale. Lucrarea împleteşte abordarea 
practică cu cea teoretică, încercând să explice, să descrie şi să 
justifice ceea ce fac asistenţii sociali.  

Autorul acordă o atenţie deosebită structurii, incluzând, în 
cea de-a doua parte a lucrării, o serie de instrumente care 
facilitează însuşirea noţiunilor teoretice şi aducând în prim-plan 
anumite aspecte practice, idei principale, conexiuni şi 
comentarii. Cititorii vor face cunoştinţă cu claritatea acestei 
lucrări deosebite, începând cu primele pagini, în care regăsim 
o prefaţă elocventă semnată de Malcolm Payne şi o notă 
asupra terminologiei. Apoi, punctele esenţiale de natură 
teoretică şi practică sunt evidenţiate prin intermediul tabelelor 
şi figurilor, completând, astfel, prezentarea narativă cu cea 
vizuală, pentru accesabilitate. 

                                                
1 Studentă masterat. Universitatea „A.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie 

şi Ştiinte Social-Politice, Bd. Carol I nr. 11, 700506, camelya79@yahoo.com.  
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Structurarea lucrării în două părţi cu un număr de paispre-
zece capitole, oferă cititorilor înţelegerea treptată a perspec-
tivei diverselor teorii şi practici. 

Prima parte a lucrării este dedicată reflecţiilor asupra teoriei 
privind asistenţa socială, prezentând o discuţie generală 
asupra teoriei în practica asistenţei sociale. Autorul consideră 
că asistenţii sociali au nevoie de concepte care să încerce să 
explice de ce şi cum ar trebui să luăm deciziile practice. 

Asistenţa socială poate fi gândită în termeni practici, ca o 
succesiune care cuprinde evaluarea, intervenţia şi, apoi, finali-
zarea, însă este necesară prezenţa liniilor directoare privind 
modalităţile eficiente de evaluare, intervenţie şi finalizare. 

Această primă parte analizează, printre altele, modul în 
care toate practicile sunt influenţate de teorii formale şi infor-
male privind ceea ce este asistenţa socială, cum să faci 
asistenţă socială şi lumea clienţilor (pp. 24-27). Totodată, este 
analizată ideea constructului social (p. 27), ce creează un joc 
politic al teoriilor, fiind vorba despre o politică a asistenţei 
sociale. În viziunea autorului, prin selectarea unei teorii ce va fi 
uzitată, asistenţii sociali contribuie la modul de construire al 
asistenţei sociale, printr-un proces de construcţie socială. 

Un alt aspect important, pe care îl întâlnim în această primă 
parte, este reprezentat de ideea de modernism şi postmoder-
nism în teoriile asistenţei sociale, deoarece în mod inevitabil, 
oamenii vor construi teoriile pe măsură ce sunt afectaţi de 
schimbările sociale (p. 35). 

Politica relaţiilor teorie-practică este examinată de către 
autor, centrându-se pe patru subiecte: aplicare, relevanţă, 
asumarea responsabilităţii şi legitimarea (pp. 46-48). 

Ultimul capitol al acestei prime părţi, abordează problemele 
teoriilor practicii în asistenţa socială, fiind prezentate dezba-
terile recente privind teoriile asistenţei sociale (p.61). 

Autorul face o analiză a teoriilor practice existente, schi-
ţează orizontul acestora şi evidenţiază, în acest ultim capitol, 
existenţa variatelor comparaţii ale diferitelor teorii în asistenţa 
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socială individuală, de grup, comunitară şi asistenţa socială la 
nivel macro. 

Partea a doua a lucrării este dedicată trecerii în revistă a 
grupurilor de teorii în funcţie de temele şi aplicaţiile lor 
principale, realizând o analiză a valorii lor. Putem afirma, fără a 
greşi, că ceea ce dă valoare şi calitate acestei lucrări este 
claritatea şi analiza critică a diferitelor curente de gândire. 
Autorul oferă, prin intermediul acestei valoroase lucrări, acce-
sul la o multitudine de idei folositoare. 

Aşadar, primele capitole din partea a doua a lucrării (cap. 4, 
5, 6, şi 7) se centrează pe teoriile individual-reformiste, munca 
cu indivizii, familiile şi grupurile şi pe îmbunătăţirea situaţiei lor 
în cadrul actualei ordini sociale (pp. 93-182).  

Malcolm Payne insistă asupra înţelegerii teoriei psihodi-
namice, ca o condiţie esenţială pentru examinarea altor teorii 
ale asistenţei sociale, în ciuda criticilor care au adus în atenţie 
lipsa de evidenţe convingătoare şi utilizarea modelelor de 
gândire internă. Terapia psihodinamică a modelat stilul de 
relaţie al asistenţei sociale, fiind unul permisiv, deschis şi bazat 
pe ascultare. Apoi, în viziunea autorului practica utilizării teoriei 
ataşamentului implică o evaluare care va urmări relaţiile 
actuale, istoria relaţiilor şi contextul (p. 104).  

Atât intervenţia în situaţii de criză, cât şi practica centrată pe 
sarcini reflectă o tendinţă contemporană spre teorii concise, 
concentrate şi structurate, care tratează probleme concrete, 
imediate şi care pot fi criticate pentru faptul că ocolesc 
probleme individuale şi sociale pe termen lung; ceea ce poate 
duce la excluderea socială. Deşi sunt diferite din punct de 
vedere teoretic, autorul le prezintă împreună, în capitolul al 
cincilea, pentru o mai bună comparaţie a celor două binecu-
noscute modele de practică şi pentru evidenţierea punctelor 
comune (intervenţii scurte, lucrul pe baza unui plan bine 
structurat, contractul dintre client şi terapeut etc.). În capitolul al 
şaselea sunt prezentate elementele practicii cognitiv-comporta-
mentale şi influenţa considerabilă a acestora în asistenţa 
socială, fiind menţionate şi aspectele critice ale acestor teorii.  
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Teoria sistemelor este prezentată ca ocupantă a unui loc 
important în asistenţa socială fiind prezentată în capitolul al 
şaptelea. Această abordare implică un continuum de la 
perspectiva atomică la cea holistică, axându-se pe indivizi 
văzuţi ca făcând parte din unele sisteme şi încorporând altele. 
În viziunea autorului, teoria sistemelor integrează atât ele-
mente ale practicii psihologice, cât şi sociale, asistenţii sociali 
ocupându-se de o mai bună integrare şi funcţionare a familiilor 
şi comunităţilor luate ca întreg; este o abordare individual-
reformatoare. 

Următoarele capitole ale celei de-a doua părţi abordează 
diverse idei teoretice utilizate în asistenţa socială. Prin urmare, 
sunt abordate perspective provenite în special din psihologia 
socială şi construcţia socială (teoria rolurilor, teoria comunicării, 
pp. 190-194). 

Perspectiva umanismului, a existenţialismului şi a spiri-
tualităţii sunt abordate de către autor, evidenţiind importanţa 
acestora prin valorile asistenţei sociale, care sunt de natură 
umanistă şi spirituală. Interacţiunea simbolică şi ideile 
fenomenologice furnizează o bază pentru înţelegerea fiinţelor 
umane, mai flexibilă, mai puţin deterministă şi mai puţin supusă 
judecăţii (p. 230). Respectul pentru toate persoanele şi binele 
comun reprezintă o parte esenţială a practicii eficiente şi o 
valoare de bază a asistenţei sociale.  

Parcurgând capitolele acestei lucrări, suntem introduşi în 
modul de relaţionare a dezvoltării sociale cu cea comunitară, 
ca sectoare diferite ale practicii; dezvoltarea socială fiind 
principala formă a asistenţei sociale, iar activitatea comunitară 
fiind practica ce-i ajută pe oameni să se adune pentru a 
identifica problemele şi pentru a lua atitudine în rezolvarea lor. 
Autorul abordează perspectiva feministă, consacrându-i un 
capitol întreg, arătând, astfel, importanţa teoretică a ideilor 
feministe. Această abordare din perspectiva asistenţei sociale 
ne ajută să înţelegem rolul şi poziţia socială a femeilor opri-
mate, din majoritatea societăţilor. 
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În capitolele 11, 12 şi 14, sunt aduse în atenţie aspecte ale 
trecerii de la perspectiva radicală la perspectivele critice şi 
aspecte legate de antidiscriminare şi sensibilitate culturală şi 
etnică. Aceste abordări pornesc de la îngrijorarea cu privire la 
rasism şi conflictele etnice, dar au ajuns să cuprindă şi 
discriminarea împotriva altor grupuri sociale şi forme mai 
extinse de excluziune socială. Accentele diferite ale acestor 
abordări obligă asistenţii sociali să ajungă la un acord comun 
despre cum ar trebui puse în practică.  

Ideea autonomizării o regăsim în ultimul capitol al lucrării, 
fiind abordată împreună cu ideea de advocacy (susţinere). 
Cele două abordări au, în viziunea autorului, legătură cu 
teoriile critice, feministe şi antidiscriminare, dar îşi au originea 
în practica sociodemocratică care are drept ţel: capacitatea de 
a depăşi barierele în atingerea obiectivelor şi de a obţine acces 
la servicii (pp.324-325). 

Ceea ce atrage atenţia şi deschide calea înţelegerii sunt, cu 
precădere, capitolele care abordează analiza grupurilor de 
teorii în funcţie de temele şi aplicaţiile lor principale. Acestea 
sunt însoţite de aspecte practice care contribuie la o analiză 
comprehensivă a abordărilor teoretice. 

Urmărind cele 400 de pagini ale acestei remarcabile lucrări, 
facem cunoştinţă cu diversitatea teoriilor şi cu dinamica şi 
complexitatea domeniului asistenţei sociale. Regăsim nu doar 
o bogată documentare a lucrării, ci şi expertiza deosebită a 
autorului, care conferă desăvârşire aceste lucrări. 

Malcolm Payne aduce argumentele pro şi contra specifice 
fiecărei teorii, conturându-ne totodată, o imagine de ansamblu 
a valorii teoriei în practica asistenţei sociale. 

Cu siguranţă acest text valoros va rămâne printre puţinele 
de acest gen, existente în spaţiul românesc, devenind un reper 
nu doar pentru studenţi, sau cei care se află la începutul 
practicării acestei deosebite profesiuni, ci şi pentru practicienii 
cu experienţă ai domeniului. 

 



MODERN SOCIAL WORK THEORY, 
 Malcolm Payne, Polirom Publishing House, Iaşi, 2011 

 
Camelia Bârsan1 

 
The release of the third edition of the volume Modern Social 

Work Theory, represents an extremely important contribution 
for the field of social work, found out, in Romania the last few 
years, in a continuous and intense evolution. This contribution 
is as more valuable as it is offered by the emeritus professor 
Malcolm Payne, who is now the director of the department of 
spiritual and psychosocial care in St. Cristopher’s Hospice, 
London.  

As the author, Malcolm Payne gave the public valuable 
volumes, of which mention: Social Work and Community Care 
(1995), What is Professional Social Work? (2006), Critical 
Practice in Social Work (2009), Humanistic Social Work (2011). 

Running over Modern Social work Theory, translated into 
Romanian language, it can be observed, from the beginning, 
that this edition relies on a substantial reevaluation of the social 
work theories, presenting what is available. The work mixes the 
practical approach with the theoretical one trying to explain, to 
describe and to justify what social workers do. 

The author gives a particular attention to the structure, 
including in the second part of the work, a series of instruments 
that facilitate the acknowledging of some theoretical notions, 
high lighting some practical aspects, main ideas, connections 
and comments. The readers will meet the clarity of this special 
work, starting with the first pages, in which we find an eloquent 
preface signed by Malcolm Pyne and a note on the 
terminology. Then, the essential points which have a 
theoretical and practical character are highlighted through 
tables and images, completing, in this way, the narrative 
presence with the visual one, offering accessibility. 

                                                
1 Student, „A.I.Cuza” University Iaşi, Faculty of Philosophy and Social-Poli-

tical Sciences, Carol I no. 11, 700506, Iaşi, Romania, camelya79@yahoo.com. 
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The work is structured in two parts with a number of 
fourteen chapters and offers the readers a step-by-step 
comprehension on the perspective of the various theories and 
practices. 

The first part of the paper is dedicated to the reflection upon 
the theory concerning social work, presenting a general 
discussion concerning the theory of the social work practice. 
The author considers that the social workers need concepts 
that will try to explain why and how should we take practical 
decisions. 

Social work may be thought in practical terms, as being a 
succession that covers the evaluation, intervention and the 
finishing, but the presence of guidelines concerning the 
efficient ways of evaluation, intervention and finishing is 
necessary. 

This first part of analyzes, among others, the way in which 
all the practices are influenced by formal and informal theories 
concerning what is social work, how to do social work and the 
world of clients (page 24-27). Also, it is analyzed the idea of 
social builder (page 27), which makes up a political game of 
theories, being about a policy of social work. In the author’s 
vision, by selecting a theory that will be current, the social 
workers contribute to the way of building social work through a 
social working process. 

Another important aspect, which we meet in this part, is 
represented by the idea of modernism and postmodernism in 
the social work theories, because, inevitably, the people will 
build theories as they are affected by social changes (page 
35). 

The policy of theory – practice relations is examined by the 
author, being centered on four subjects: application, relevance, 
assuming responsibilities and legitimation (page 46 - 48).  

The last chapter of this part approaches the problems of the 
theoretical practices in social work, being presented the recent 
debates concerning the theories of social work (page 61). The 
author makes an analysis of the existing practical theories, 
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sketches their horizon and highlights, in this chapter, the 
existence of the different comparisons of the different theories 
in individual, community social work and social work at the 
macro level. 

The second part of the paper is dedicated to mentioning the 
groups of theories according to their main themes and 
applications developing an analysis of their value. We can 
affirm, without mistake, that the thing that gives value and 
quality to this book is the clarity and the critical analysis of 
different currents of thought. The author offers, through this 
valuable book, the access to a multitude of helpful ideas. 

Therefore, the first chapters from the second part of the 
book (chapters: 4, 5, 6 and 7) are centered on the individual – 
reformist theories, working with people, families and groups 
and how to improve their situation in the current social order 
(page 93-182). 

Malcolm Payne insist on the understanding of the 
psychodynamic theory as being an essential condition for the 
examination of other theories of social work, despite the 
criticism that brought in the attention the absence of convincing 
evidence and the usage of the ways of internal thinking. The 
psychodynamic therapy changed the social work relationship 
style, being a permissive one, opened and based on listening. 

In the author’s vision the practice of using the theory of 
attachment involves an evaluation that will keep track of 
current relationships, on the history of relationships and the 
context (page 104). 

Both the intervention in crisis situations and the practice that 
is centered on assignments reflect a contemporary tendency 
towards brief, concentrated and structured theories that treat 
brief, immediate and which can be criticized problems because 
they avoid individual and long term problems; a thing that could 
lead to social exclusion. Although they are different from a 
theoretical point of view, for a better comparison of the two 
well-known ways of practice and for high-lightening the 
common points (short interventions, works on the basis of a 
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well structured plan, the contract between the client and the 
therapist, etc.) in the fifth chapter the author presents them 
together. 

In the sixth chapter there is presented the cognitive-
behavioral practical elements and their considerable influence 
in what social work is concerned, being mentioned the critical 
aspects of these theories. 

The theory of systems is presented as being the occupant 
of one important place in social work being presented in 
chapter seventh. This approach involves a continuum from the 
atomic perspective to the holistic one, being based on 
individuals seen as being a part from some systems and 
incorporating others. In the author’s vision, the theory of the 
systems integrates both the elements of the psychological 
practice as well as the social one, the social workers taking 
care of a better integration and functioning of the families and 
communities taken as a whole; it is an individual-reformative 
approach. 

The following chapters, of the second part, approach 
different theoretical ideas used in social work. Therefore, 
perspectives are approached that come from social psychology 
and social building (the theory of the roles, the theory of 
communication, page 190 - 194). 

The perspective of humanism, of existentialism and 
spirituality are approached by the author, highlighting their 
importance through the values of social work, which have a 
humanist and spiritual nature. The symbolic interaction and the 
phenomenological ideas, provide a basis for understanding 
human beings, more flexible, less deterministic and less 
subjected to the judgment (page 230). The respect for all 
persons and for the common good represents an essential part 
of the efficient practice and a basic value of social work. 

Covering the chapter of this book, we are introduced in the 
way of relating the social development with the community one 
as different practical areas; the social development being the 
main form of social work, and the community activity being the 
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practice that helps people to gather itself in order to identify the 
problems and in order to take a position in solving them. The 
author approaches the feminist perspective, dedicating it an 
entire chapter, showing, in this way, the theoretical importance 
of feminist ideas. This approach from a social work perspective 
helps us to understand the role and the social position of 
oppressed women from most societies.  

In chapters: 11, 12 and 14 are brought in the attention 
aspects of the passing from a radical perspective to a critical 
perspective and aspects related to antidiscrimination and 
cultural and ethnical sensibility. These approaches start from 
the concern concerning racism and ethnic conflicts, but they 
have come to cover discrimination against other social groups 
and also to cover extended forms of social exclusion. The 
different accents of these approaches obligate the social 
workers to reach a common agreement as how this has to be 
put into practice. 

The self-sufficiency can be found in the last chapter of the 
book, being approached together with the advocacy idea. The 
two approaches have, in the vision of the author, a relationship 
with the critical, feminist and antidiscrimination theories, but 
they have their origin in the social-democratic practice which 
has as goal: the capacity to exceed the barriers in reaching the 
objectives and to obtain access to services (page 324 - 325). 

The things that attract the attention and open the path to 
understanding are, in particular, the chapters that approach the 
analysis of the group of theory according to their main themes 
and applications. These are accompanied by practical aspects 
contributory to a comprehensive analysis of the theoretical 
approach. 

During the 400 pages of this book we are introduced to the 
diversity of the theories and with the dynamics and the 
complexity of the field of social work. We find, not only a rich 
documentation of the book but also the distinguished expertise 
of the author, which give excellence to this book. 
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Malcolm Payne brings pro and con arguments specific to 
each theory, also outlining to us, an ensemble image of the 
value of the theory in practice of social work. 

Definitely, this valuable text will stay among the few of its 
kind, existent in the Romanian space, becoming a guiding 
mark not only for students, or those that are at the beginning of 
practicing this special profession but also for the practicians 
that have experience in the field. 



O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ A  
RELAŢIEI DINTRE MASS-MEDIA ŞI DEMOCRAŢIE ÎN 

ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ 
Daniel Şandru, Sorin Bocancea, Mass-media 

 şi democraţia în România postcomunistă, Iaşi, Editura 
Institutul European, 2011, 299 pagini 

Alexandru Bodnariu1 

Momentul 1989 a adus pentru mass-media din România o 
evadare din închisoarea cenzurii şi a conformismului, a 
servituţii impuse dar şi auto-impuse. Schimbarea din plan 
politic a adus cu sine şi o revoluţie a mijloacelor de comu-
nicare. Dar nu toate au fost bune şi frumoase, căci în noul 
cadru politic, caracterizat de o democraţie aflată în căutarea 
propriei identităţi, evoluţia mass-mediei a cunoscut şi feno-
mene precum monopolizarea spaţiului public, cartelizarea 
mediatică sau utilizarea trusturilor de presă ca instrument 
menit să servească interese politice.  

Bineînţeles că asemenea fenomene au suscitat interesul 
specialiştilor din varii domenii. În acest sens, volumul de faţă îşi 
propune să ofere o perspectivă interdisciplinară asupra 
evoluţiei raporturilor dintre mass-media şi democraţie în spaţiul 
românesc postdecembrist. 

Pornind de la activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul 
unui proiect intitulat Societatea Bazată pe Cunoaştere – cer-
cetări, dezbateri, perspective, cei doi coordonatori, Daniel 
Şandru şi Sorin Bocancea, au reunit în paginile volumului 
contribuţii ale unor specialişti proveniţi din diverse domenii, 
preocupaţi de dimensiunile multiple ale relaţiei dintre mass-
media şi regimul politic românesc din ultimii 20 de ani. 
Demersul interdisciplinar, caracterizat de varietatea perspec-
tivelor asupra temei propuse, este structurat pe cinci părţi, 
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menite să surprindă şi să analizeze numeroasele valenţe ale 
acestei relaţii. 

Prima parte, intitulată Configurarea spaţiului public în 
democraţia postcomunistă, urmăreşte procesul conturării 
spaţiului public în contextul unei democraţii româneşti aflate la 
început de drum. Adrian-Paul Iliescu, pornind de la teoria 
dezvoltată de specialistul american în ştiinţe cognitive George 
P. Lakoff, privitoare la manipularea gândirii prin intervenţia 
stereotipurilor, analizează mitul privatizării în mass-media 
românească. Autorul critică atitudinea mass-media privitoare la 
acest subiect, considerând-o vinovată de crearea unei menta-
lităţi publice pe care politologul o numeşte „privatizare cu orice 
preţ”. Autorul trage un semnal de alarmă cu privire la nece-
sitatea protejării diversităţii interpretărilor în spaţiul public, res-
ponsabile de respectarea normelor instituţionale şi a pluriparti-
dismului. 

George Bondor porneşte de la conceptul habermasian de 
sferă publică şi identifică patologii ale spaţiului public aşa cum 
apar ele trasate în mass-media, demonstrând că existenţa 
pieţei libere nu implică neapărat libertatea de comunicare în 
spaţiul public. Cristian Bocancea tratează problema „demo-
cratizării opiniei” văzută ca o soluţie cantitativistă la care presa 
postcomunistă a apelat pentru a ieşi din inevitabila criză de 
creştere. Această soluţie aşează, conform autorului, omul-
masă al lui Ortega y Gasset în centrul preocupărilor mass-
media, aducând cu sine, pe lângă dimensiunea pozitivă, a 
cărei existenţă profesorul Cristian Bocancea nu o neagă, şi un 
set important de dezavantaje, precum scăderea calităţii pro-
dusului media, infantilizarea publicului sau chiar instaurarea 
unei tiranii a opiniei dominante. Constantin Ilaş abordează 
subiectul presei partizane politico-economic, dominantă pe 
piaţa opiniei publice, care legitimează o opinie sau alta prin 
repetiţie şi nu pe temeiul adevărului, a dovezilor, şi care duce 
la o anesteziere a opiniei publice. Ana-Maria Ambrosă, în capi-
tolul intitulat „De la „datoria de opoziţie” la cultura maniheis-
mului politic în postcomunism” porneşte de la rolul sistemului 
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mass-media în evoluţia spaţiului public în condiţii de transpa-
renţă relativă şi respect pentru binele public, dar şi în blocarea 
derapajelor autoritariste, rol care este însă umbrit de susţine-
rea acordată de către mass-media unei culturi a maniheismului 
politic în virtutea căreia Celălalt (adversarul politic) trebuie 
distrus, desfiinţat. Ionela Carmen Boşoteanu abordează pro-
cesul democratizării în contextul comunicării digitalizate, ana-
lizând democraţia aşa cum apare ea în mediul online.  

Partea a II-a a volumului, intitulată Evoluţia mass-media în 
tranziţia politică, reuneşte contribuţiile semnate de Daniel 
Şandru, Sorin Bocancea, Tudor Pitulac, Ivona Burduja şi Alina 
Hurubean şi se concentrează pe evoluţia mass-media în 
contextul tranziţiei.  

În studiul intitulat „Mass-media, spaţiul public şi ideologia 
comunistă” Daniel Şandru pleacă de la ipoteza conform căreia 
deficitul democratic, caracterizat prin lipsa unei ideologii 
democratice la nivelul corpului social şi al liderilor politici, dar şi 
prin absenţa unei societăţi civile menite să dea naştere unor 
discursuri alternative la cel al „societăţii politice” a influenţat 
decisiv evoluţia mass-media şi a democraţiei din România 
postcomunistă. Politologul abordează problema înţelegerii 
ideologiei democratice ca o „practică de gândire” împărtăşită 
de instituţiile media, societate şi liderii acesteia; a modului în 
care instituţiile media au contribuit la articularea spaţiului public 
postcomunist din România, analizând pretenţia de obiectivitate 
a mass-media şi discursul politic care, în concepţia autorului, 
exercită o presiune asupra spaţiului public. 

Sorin Bocancea, în capitolul intitulat „Mass-media şi puterea 
politică în România postcomunistă. Forme ale unor relaţii 
anormale” tratează relaţia tensionată dintre puterea politică şi 
presă, relaţie pe care autorul o priveşte ca pe un element de 
normalitate, caracteristic tuturor democraţiilor. Demersul său 
se axează însă pe ipostazele „anormale” ale acestei relaţii. Ne 
sunt propuse trei ipostaze ale acestei anormalităţi: presa ca 
instrument al puterii politice (începutul anilor ’90), presa sub 
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puterea politică (perioada 2000-2004) şi presa ca putere 
politică (ultimii ani, începând cu 2007).  

Tudor Pitulac ne propune o incursiune în suprapunerea 
funcţională a partidelor politice şi a mass-media. Autorul con-
sideră că societatea românească a experimentat efectul 
impactului negativ al situaţiei create de transferul prerogativelor 
politice spre mass-media pe fondul erodării credibilităţii parti-
delor politice şi al luptelor pentru putere. Ivona Burduja ana-
lizează, din perspectiva jurnalistului, comunicarea politică de 
tip 2.0 în spaţiul românesc, urmărind relaţia dintre partide, 
mass-media şi public, în capitolul intitulat „Politica românească 
şi new media”. Promovarea stereotipurilor negative de gen şi a 
tiparelor simpliste şi comerciale de feminitate/masculinitate 
sunt teme centrale ale capitolului semnat de Alina Hurubean.  

Partea a III-a, Comunicarea mediatică în postcomunism, 
reunind contribuţii ale căror autori sunt Sabin Drăgulin, Livia 
Durac, Ioan Milică şi Sorin Cristian Semeniuc tratează teme 
precum: raportul dintre mijloacele de informare în masă, spaţiul 
politic şi cetăţean (Sabin Drăgulin, în „Puterea cuvântului 
versus puterea imaginii”), „mişcarea” vocabularului înspre 
înnoire frazeologică (Livia Durac, în „Conţinuturi, semnificaţii 
ale comunicării în presa scrisă postdecembristă”), tehnicile de 
atac la persoană (Ioan Milică, în „Agresarea numelui în dis-
cursul public”), utilizarea stereotipurilor ca strategii ale propa-
gandei (Sorin Cristian Semeniuc, în „Clişeul în politica şi în 
presa românească posttotalitară”). 

Partea a IV-a, intitulată Contururi ale pieţei media în postco-
munism, cuprinde capitolele semnate de Liviu Antonesei, 
Adrian Marius Tompea, Andrei Cucu şi Anca Teodora Tompea. 
Scriitorul şi publicistul Liviu Antonesei, în capitolul „O concisă 
privire istorică şi o „analiză spectrală” a presei româneşti după 
1989”, schiţează coordonatele analizei evoluţiei presei postde-
cembriste şi a relaţiei acesteia cu democraţia românească, 
subliniind legătura de natură co-evolutivă dintre degradarea 
presei şi a clasei politice din ultimul deceniu. Problema studiilor 
de audienţă din campaniile electorale (Adrian Marius Tompea, 
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în „Audienţa mass-media în campania electorală”), a show-
urilor mediatice (Andrei Cucu, în „Măsurători de audienţă în 
mass-media româneşti. Cazul arestării lui Becali, show me-
diatic”) precum şi analiza evoluţiei design-ului presei tipărite 
sunt alte teme abordate în această a patra parte a volumului.  

Ultima parte tratează relaţia dintre democraţie şi mass-
media în context european dintr-o perspectivă centrată pe 
teoria relaţiilor internaţionale, care evidenţiază rolul informator 
al mass-media în diminuarea diferenţelor dintre statele mem-
bre ale Uniunii Europene (Bogdan Ştefanachi, în „România 
postcomunistă – percepţii şi realităţi din perspectiva statutului 
de stat membru al UE”) şi o altă perspectivă, de natură juridică, 
propusă de Dan Drugă şi Larisa Demeter, în „Dimensiunea 
constituţională a delictelor de presă. Incompatibilitatea între 
dreptul libertăţii de exprimare şi incriminarea insultei şi calom-
niei”. 

Volumul de faţă reprezintă deci o „radiografie” a situaţiei 
României postcomuniste, aşa cum menţionează şi cei doi coor-
donatori, a relaţiei dintre regimul politic, cu ale sale mecanisme 
decizionale şi instituţionale, şi instituţiile media. 



AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE 
RELATIONSHIP BETWEEN MASS-MEDIA AND 
DEMOCRACY IN POST-COMMUNIST ROMANIA 

 
Daniel Şandru, Sorin Bocancea, Mass-media  

şi democraţia în România postcomunistă / Mass-media and 
democracy in post-communist Romania, Iaşi, Institutul 

European, 2011, 299 pages 

Alexandru Bodnariu1 

The events of 1989 helped Romanian mass-media to 
escape from the prison of censorship and conformism, of 
imposed but also self-imposed servitude. The changes 
happening in the political area also brought along a revolution 
of communication means. But not all was nice and good since 
in the new political framework, which featured a democracy in 
search of its own identity, the evolution of the mass-media also 
experienced such phenomena as the monopolisation of the 
public space, the cartelisation of the mass-media or the usage 
of media trusts as tools serving political interests.  

Of course, these phenomena caught the attention of 
specialists from various fields. In this respect, this books aims 
at offering an interdisciplinary perspective on the evolution of 
the relationship between mass-media and democracy in post-
1989 Romania.  

Starting from the research activities developed within a 
project titled The Knowledge-Based Society – Research, 
Debates, Perspectives, the two editors, Daniel Şandru and 
Sorin Bocancea, gathered within the pages of this book the 
contributions of a series of specialists from various fields who 
are concerned with the multiple dimensions of the relationship 
between mass-media and the Romanian political regime from 
the past 20 years. This interdisciplinary venture, characterised 
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by the diversity of the perspectives relating to the book’s main 
topic, comprises five parts which aim to capture and to analyse 
the numerous valences of this relationship. 

The first part, titled Configurarea spaţiului public în 
democraţia postcomunistă / The configuration of public space 
in post-communist democracy, focuses on the process which 
configured public space in the context of a Romanian 
democracy which was just set on its course. Starting from the 
theory developed by the American cognitive science specialist 
George P. Lakoff, related to the manipulation of thought by 
means of stereotypes, Adrian-Paul Iliescu, analyses the myth 
of privatisation in the Romanian mass-media. The author 
criticises the attitude of the mass-media in this respect, and he 
blames them for the creation of a public mindset that he names 
„privatisation at any price”. The author launches a warning 
about the need to protect the diversity of interpretations within 
the public space because they guarantee the respect of 
institutional norms and the multiparty system. 

George Bondor starts from Habermas’s concept of public 
sphere and identifies the pathologies of the public space such 
as they are sketched in mass-media, showing that the 
existence of the free market does not necessarily imply 
freedom of speech in the public space. Cristian Bocancea 
deals with the issue of the „democratisation of opinion” which is 
seen as a quantitative-oriented solution that has been used by 
the post-communist press in order to get over its inevitable 
growing pains. In the author’s opinion, this solution places 
Ortega y Gasset’s mass man at the centre of the mass-media’s 
concerns, bringing along, besides a positive dimension, which 
is not rejected by Professor Cristian Bocancea, an equally 
important set of disadvantages, such as the impoverishment of 
the quality of media products, the fact that audiences are 
rendered infantile or even the instauration of a tyranny of 
dominant opinion. Constantin Ilaş approaches the topic of the 
politically and economically biased press – predominant in the 
market of public opinion –, which legitimates given opinions 
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based on repetition and not on truth and which leads to a 
numbing of public opinion. In the chapter entitled „De la 
„datoria de opoziţie” la cultura maniheismului politic în 
postcomunism” / „From „opposition duty” to the culture of 
political Manichaeism in post-communism” Ana-Maria Ambrosă 
starts from the role of the mass-media system in the evolution 
of the public space under the circumstances of relative 
transparency and respect for public good but also in the 
blocking of authoritarian deviations, a role which is 
nevertheless shadowed by the support given by the mass-
media to a culture of political Manichaeism by virtue of which 
the Other (the political opponent) must be destroyed, ruined. 
Ionela Carmen Boşoteanu deals with the process of 
democratisation in the context of digitalised communication 
and analysed democracy such as it manifests itself in the 
online environment.  

The second part of the book, entitled Evoluţia mass-media 
în tranziţia politică / The evolution of mass-media during 
political transition, binds together the contributions signed by 
Daniel Şandru, Sorin Bocancea, Tudor Pitulac, Ivona Burduja, 
and Alina Hurubean and focuses on the evolution of mass-
media within the context of transition.  

In the study titled „Mass-media, spaţiul public şi ideologia 
comunistă” / „Mass-media, public space and communist 
ideology” Daniel Şandru starts from the hypothesis that 
democratic deficit, characterised by the lack of a democratic 
ideology within the social body and among political leaders as 
well as by the absence of a civil society capable of giving birth 
to a discourse alternative to that of the „political society”, has 
influenced in a decisive manner the evolution of mass-media 
and democracy in post-communist Romania. The author 
approaches the issue of the understanding of democratic 
ideology as a „habit of thought” shared by media institutions, 
society and its leaders; another issue discussed is the manner 
in which media institutions have contributed to the articulation 
of the Romanian post-communist public space and the author 
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analyses the mass-media’s claim of objectivity and political 
discourse, which, in his opinion, exert pressure on the public 
space.  

In the chapter entitled „Mass-media şi puterea politică în 
România postcomunistă. Forme ale unor relaţii anormale” / 
„Mass-media and political power in post-communist Romania. 
Forms of some abnormal relations” Sorin Bocancea refers to 
the tensed relationship between political power and the press, 
a relationship that he sees as a sign of normality, specific to all 
democracies. Yet, his enterprise focuses on the „abnormal” 
facets of this relationship and he puts forth three versions of 
this abnormality: the press as a tool of political power (the early 
’90s), the press under political power (the period 2000-2004) 
and the press as political power (in recent years, from 2007).  

Tudor Pitulac proposes an incursion into the functional 
superimposition of political parties and mass-media. The 
author believes that the Romanian society has experienced the 
negative impact of the situation created by the transfer of 
political prerogatives to the mass-media on the background of 
a downfall of the political parties’ credibility and of numerous 
struggles for power. Ivona Burduja analyses, from a journalist’s 
perspective, the 2.0 type of political communication in the 
Romanian area, focusing on the relationship between parties, 
the mass-media and the public in a chapter titled „Politica 
românească şi new media” / „Romanian politics and the new 
media”. The promotion of negative gender stereotypes and of 
simplest and commercial patterns of femininity / masculinity are 
central themes in the chapter signed by Alina Hurubean.  

The third part, Comunicarea mediatică în postcomunism / 
Media communication in post-communism, which gathers the 
contributions signed by Sabin Drăgulin, Livia Durac, Ioan Milică 
and Sorin Cristian Semeniuc, focuses on themes such as: the 
relationship between the means of mass communication, the 
political sphere and the citizen (Sabin Drăgulin, in „Puterea 
cuvântului versus puterea imaginii” / „The power of words vs. 
the power of images”), the „movement” of the lexis towards 
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phraseological renewal (Livia Durac, in „Conţinuturi, 
semnificaţii ale comunicării în presa scrisă postdecembristă” / 
„Contents, significations of communication in the post-
December print media”), the techniques used to attack people 
in the press (Ioan Milică, în „Agresarea numelui în discursul 
public” / „The aggression against names in public discourse”), 
the use of stereotypes as propaganda strategies (Sorin Cristian 
Semeniuc, in „Clişeul în politica şi în presa românească 
posttotalitară” / „Cliché in post-totalitarian Romanian press and 
politics”). 

The fourth part, titled Contururi ale pieţei media în 
postcomunism / Outlines of the media market in post-
communism, encompasses the chapters signed by Liviu 
Antonesei, Adrian Marius Tompea, Andrei Cucu and Anca 
Teodora Tompea. In the chapter „O concisă privire istorică şi o 
„analiză spectrală” a presei româneşti după 1989” / „A brief 
historical view and a „spectral analysis” of the Romanian press 
after 1989”, the writer and publicist Liviu Antonesei sketches 
the coordinates of the analysis of the evolution of the press 
after 1989 and of its relationship with Romanian democracy 
while emphasising the co-evolutionary link between the 
degradation of the press and that of the political class during 
the past decade. The issue of audience surveys in electoral 
campaigns (Adrian Marius Tompea, in „Audienţa mass-media 
în campania electorală” / Mass-media audience in electoral 
campaigns”), media shows (Andrei Cucu, in „Măsurători de 
audienţă în mass-media româneşti. Cazul arestării lui Becali, 
show mediatic” / „Audience measurements in the Romanian 
mass-media. The case of Becali’s arrest, a media show”) as 
well as the analysis of the evolution of newspaper layouts are 
other topics approached in the fourth part of the book.  

The last part of the book focuses on the relationship 
between democracy and mass-media in a European context 
and approaches it from a perspective centred on the theory of 
international relations, which emphasises the informative role 
played by the mass-media in the reduction of differences 
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among the member states of the European Union (Bogdan 
Ştefanachi, in „România postcomunistă – percepţii şi realităţi 
din perspectiva statutului de stat membru al UE” / „Post-
communist Romania – perceptions and realities from the 
perspective of a EU member state”) as well as from a legal 
viewpoint, offered by Dan Drugă and Larisa Demeter, in 
„Dimensiunea constituţională a delictelor de presă. 
Incompatibilitatea între dreptul libertăţii de exprimare şi 
incriminarea insultei şi calomniei” / „The constitutional 
dimension of press-related crimes. The incompatibility between 
the right to freedom of speech and the incrimination of 
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