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ECONOMIA SOCIALĂ – DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

Romeo Asiminei[1] 
Abstract Articolul îşi propune o succintă trecere în revistă a istoriei definiţiilor economiei sociale la nivel european, o fundamentare ideologică a conceputului şi analiza unor dimensiuni esenţiale pentru analiza sociologică a economiei sociale. Deşi economia socială este o realitate prezentă în diferite forme în marea majoritate a comunită-ţilor umane, termenul nu are o definiţie unanim acceptată în spaţiul internaţional şi nici măcar în spaţiul european, încercările de definire, delimitare şi teoretizare ale conceptului fiind relativ noi în raport cu practica. Acest articol este o dezvoltare a delimitării conceptuale realizate în cadrul raportului de deschidere „Profit pentru 
oameni” (2012) din cadrul proiectului POSDRU Modelul economiei sociale în România.  

Cuvinte cheie: economie socială, solidaritate socială,  
participare socială  Termenul de economie socială nu are o definiţie unanim acceptată şi, pe cale de consecinţă, nici o delimitare legal-juridică comună în spaţiul european. Actualul context internaţional, marcat de criza financiară şi expansiunea problemelor sociale, a readus acest concept atât în atenţia specialiştilor în domeniul ştiinţelor sociale, politice şi economice cât şi în atenţia guvernanţilor şi a clasei politice, în general. Unul dintre prin-cipalele argumente în acest sens este reprezentat de contribuţia pe care economia socială o aduce la creşterea ocupării forţei de muncă, în spe-cial pentru grupurile vulnerabile. În literatura de specialitate şi în docu-mentele oficiale, sunt identificabile două seturi de definiţii: primul accentuează entităţile de economie socială, cel de al doilea principiile de 

                                                [1] Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Iaşi, Bd. Carol I, Nr. 11, 700506; romeoasiminei@yahoo.com 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 4 

bază. (MMFPS, 2010a: 20) În acest articol ne propunem o succintă tre-cere în revistă a istoriei definiţiilor economiei sociale la nivel european, o fundamentare ideologică a conceputului şi prezentarea unor dimen-siuni esenţiale pentru analiza sociologică a economiei sociale. Acest articol este o dezvoltare a delimitării conceptuale realizate în cadrul raportului de deschidere „Profit pentru oameni” din cadrul proiectului POSDRU Modelul economiei sociale în România.   Economia socială este o realitate prezentă în diferite forme în marea majoritate a comunităţilor umane şi care a cunoscut o dezvoltare natu-rală începând cu secolul al XVIII-lea în contextul dezvoltării capitalis-mului industrial. (Cace, Arpinte, Scoican ş.a. 2010:14) Încercările de definire, delimitare şi teoretizare ale conceptului sunt relativ noi în raport cu practica economiei sociale. Una dintre primele încercări de definire a conceptului de economie socială la nivel euro-pean o regăsim în Carta Economiei Sociale adoptată în Franţa în 1980 de către reprezentanţii sectoarelor cooperatist, mutual şi asociativ (MMFPS, 2010a: 20). Conform acesteia, entităţile de economie socială funcţionează „în mod democratic, fiind constituite din membri solidari, egali în drep-turi şi obligaţii” (MMFPS, 2010b: 13) şi bazate pe următoarele principii: „solidaritate, responsabilitate, libertate, şanse egale pentru toţi membrii organizaţiei şi respect reciproc” (MMFPS, 2010a: 20). Unul dintre paşii oficiali următori a reprezentat-o comunicarea Comisiei Europene din 1989 către Consiliul European. (Commission of the European Communities, 1989) Comisia Europeană a subliniat faptul că, deşi sectorul economiei sociale există în diferite forme în toate sta-tele membre, în unele ţări este recunoscut ca sector economic distinct existând reglementări specifice diferitelor forme de organizare, în timp ce în alte ţări abordarea acestui sector este mai puţin structurată şi teo-retizată, funcţionarea realizându-se în cadrul reglementărilor econo-mice generale. Entităţile aparţinând sectorului economiei sociale, indiferent de gradul de reglementare regăsit la nivel legislativ, sunt organizate similar întreprinderilor cu activitate productivă. În acelaşi 
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document al Comisiei sunt specificate principalele caracteristici ale organizaţiilor aparţinând acestui sector. De altfel, documentul consi-deră că indiferent de numele purtat în diferitele state membre de orga-nizaţiile circumscrise economiei sociale sau chiar de numele purtat de întregul sector, acestea pot fi identificate în funcţie de caracteristicile generale de organizare şi funcţionare. „Principiile de bază sunt solida-ritatea şi participarea (un membru, un vot) membrilor, iar producătorii, beneficiarii sau consumatorii sunt animaţi de sentimentul de indepen-denţă şi de scopul civic” (Commission of the European Communities, 1989:4). Din punct de vedere juridic, aceste entităţi pot fi organizate sub forma societăţilor cooperative, societăţilor mutuale sau asociaţiilor non-profit. Indiferent de bunurile produse sau serviciile oferite sau de preţul acestora, organizaţiile economiei sociale îşi desfăşoară activitatea într-un mediu competitiv alături de întreprinderile organizate clasic.  Aproximativ în aceeaşi perioadă este elaborată una dintre definiţiile consacrate ale economiei sociale care aparţine consiliului valon (1990): „economia socială este parte a economiei constituită din organizaţii private care împărtăşesc următoarele principii: scopul în favoarea membrilor sau comunităţii şi nu generarea de profit, managementul autonom, procesul democratic de luare a deciziilor şi prioritate pentru individ şi muncă în detrimentul capitalului în distribuţia profitului” (MMFPS, 2010a: 21). În martie 2000, Comitetul Economic şi Social European a dat publi-cităţii un document privind economia socială şi piaţa unică (Economic and Social Committee, 2000). Documentul insistă asupra dificultăţilor de a elabora o definiţie comună a economiei sociale la nivel european. Aceste dificultăţi sunt determinate în primul rând de dezvoltarea secto-rului economiei sociale în contexte economice, sociale şi legale diferite de la ţară la ţară, organizaţiile purtând diferite denumiri. Soluţia pe care insistă Comitetul Economic şi Social European este o definiţie bazată pe principalele caracteristici care diferenţiază economia socială de între-prinderile private clasice şi de sectorul public. Accentul definiţiei tre-buie pus pe „obiectivele şi activităţile centrate pe oameni”, adică obiec-
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tivul activităţilor desfăşurate în cadrul sectorului economiei sociale „ar trebui să fie cel de a lucra în interesul membrilor, beneficiarilor şi/sau societăţii cu scopul de a răspunde nevoilor de interes public” (Economic and Social Committee, 2000:4). Organizaţia trebuie să fie deschisă tutu-ror persoanelor care îndeplinesc criteriile şi acceptă condiţiile, iar nevoile oamenilor şi angajamentul sunt de o importanţă centrală pentru organizaţie, aşa cum sunt şi controlul democratic şi managementul independent.  Mai mult decât atât, Comitetul insistă asupra faptului că organizaţiile care activează în sectorul economiei sociale nu sunt orientate prioritar către profit, dar „trebuie să fie eficiente din punct de vedere economic în aşa fel încât să poată utiliza surplusul financiar pentru atingerea obiectivelor” (Economic and Social Committee, 2000:4). De altfel, sin-tagma „economie socială” se referă pe de o parte la faptul că este „impli-cată o activitate economică” iar, pe de altă parte, „adjectivul «social» trebuie înţeles atât ca auto-ajutor mutual cât şi ca «spirit public»” (Economic and Social Committee, 2000:3). Economia socială poate cataliza „oportunităţi de angajare în sectoa-rele serviciilor sociale, cultură, relaxare, educaţie şi protecţia mediului nu numai prin muncă intensă dar şi prin utilizarea tehnologiilor noi”. În acest context, economia socială „contribuie la integrarea socială a grupurilor vulnerabile” (Economic and Social Committee, 2000:2), dar nu se limitează doar la acest aspect. „Activităţile economiei sociale sunt modalităţi de satisfacere a nevoilor membrilor şi beneficiarilor care fie sunt ignorate sau incomplet acoperite de către piaţă sau de către stat.” „Aceste activităţi sunt foarte diverse şi se regăsesc în toate sectoarele vieţii economice” (Economic and Social Committee, 2000:1). Economia socială, ca model de dezvoltare comunitară,  îşi regăseşte rădăcinile la nivel local şi joacă un rol important în coeziunea socială. Din punct de vedere juridic, documentul Comitetul Economic şi Social European identifică patru forme de organizare a entităţilor economiei sociale: societăţi cooperative, societăţi mutuale, asociaţii şi fundaţii –, recunoscând, totodată că nu toate entităţile din aceste forme de orga-
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nizare aparţin economiei sociale, aşa cum există entităţi aparţinând altor forme de organizare juridică realizează activităţi de economie socială. Având în vedere aceste forme de organizare, Comisia Europeană a pus în 1998 bazele unui Comitet Consultativ pentru Cooperative, Socie-tăţi Mutuale, Asociaţii şi Fundaţii (CMAF) (Economic and Social Com-mittee, 2000:3). În 2002 CAP-CMAF (Conferinţa Europeană Permanentă a Cooperativelor, Societăţilor Mutuale, Asociaţiilor şi Fundaţiilor) a ela-borat Carta Principiilor Economiei Sociale (MMFPS, 2010a: 20). Conform acestei Carte economia socială cuprinde două sub-sectoare: cel comer-cial (de afaceri) şi cel necomercial. „Sub-sectorul comercial al economiei sociale este format, în esenţă, din cooperative şi societăţi mutuale, gru-puri de afaceri controlate de cooperative, societăţi mutuale şi alte orga-nizaţii ale economiei sociale, alte întreprinderi similare, cum ar fi cele controlate de lucrători în Spania (sociedades laborales), şi anumite insti-tuţii nonprofit care deservesc companii din economia socială” (CIRIEC, 2007:6). Sub-sectorul necomercial este „compus din asociaţii şi fundaţii, deşi pot fi întâlnite şi organizaţii cu alte forme legale de organizare. Acest sector este format din toate organizaţiile economiei sociale pe ca-re criteriile conturilor naţionale le consideră producători necomerciali, adică cei care furnizează majoritatea producţiei lor gratuit sau la pre-ţuri nesemnificative din punct de vedere economic” (CIRIEC, 2007:6). Este important de menţionat, în context istoric, faptul că această 
Cartă a Principiilor Economiei Sociale din 2002 a fost de fapt a doua cartă, prima fiind adoptată în Franţa, în 1980 (revizuită în 1995) de către reprezentanţii sectoarelor cooperatist, mutual şi asociativ. Prima cartă, intitulată Carta economiei sociale, a evidenţiat principiile care stau la baza sectorului ES: „solidaritate, responsabilitate, libertate, şanse egale pentru toţi membrii organizaţiei şi respect reciproc (toţi asociaţii fiind şi proprietari)” (MMFPS, 2010a: 20). În anul 2007 Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare asupra Economiei Publice, Sociale şi Cooperativelor (CIRIEC) a elaborat la cere-rea Comitetului Economic şi Social European un studiu conceptual şi comparativ al situaţiei economiei sociale în Uniunea Europeană. În 
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acord cu delimitările conceptuale din Carta Principiilor Economiei So-
ciale, Raportul CIRIEC propune următoarea definiţie de lucru: „Setul de întreprinderi private organizate formal, dotate cu autonomie decizio-nală şi libertate de asociere, create pentru a întâmpina nevoile mem-brilor prin intermediul pieţei, prin producerea de bunuri şi furnizarea de servicii, asigurări şi finanţare, în care procesul decizional şi orice distribuire a profiturilor sau a excedentelor între membri nu este direct legată de aportul de capital sau de cotizaţiile plătite de membri, fiecare dintre aceştia dispunând de un vot. Economia socială include şi orga-nizaţiile private organizate formal, dotate cu autonomie decizională şi libertate de asociere, care prestează servicii necomerciale pentru gos-podării şi ale căror excedente, dacă există, nu pot fi însuşite de agenţii economici care le creează, controlează sau finanţează” (CIRIEC, 2007:5). Pe baza delimitării conceptuale adusă de această definiţie, raportul identifică caracteristicile comune celor două sub-sectoare (comercial şi necomercial) ale economiei sociale (CIRIEC, 2007:5-6) : 1. sunt private, cu alte cuvinte, nu fac parte din sau nu sunt con-trolate de sectorul public; 2. au o formă de organizare, adică au, în general, personalitate juri-dică; 3. au autonomie decizională, ceea ce înseamnă că au deplina capa-citate de a-şi alege şi revoca organele de conducere, precum şi de a-şi controla şi organiza toate activităţile; 4. se bucură de libertate de asociere, cu alte cuvinte, asocierea la acestea nu este obligatorie; 5. orice distribuire a profiturilor sau excedentelor între membrii utilizatori, în cazul în care are loc, nu este proporţională cu aportul de capital sau cu cotizaţiile plătite de membri, ci cu activităţile sau tran-zacţiile acestora în cadrul organizaţiei; 6. desfăşoară o activitate economică în sine, pentru a satisface nevoi-le unor persoane, gospodării sau familii. Din acest motiv, organizaţiile economiei sociale sunt considerate organizaţii ale oamenilor, nu ale 
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capitalului. Acestea lucrează cu capitalul şi alte resurse decât cele monetare, dar nu în favoarea capitalului; 7. sunt organizaţii democratice. Cu excepţia unor organizaţii volun-tare care prestează servicii necomerciale gospodăriilor, organizaţiile de nivel primar sau de prim rang din economia socială aplică principiul „o persoană, un vot” în procesele lor decizionale, indiferent de aportul de capital sau cotizaţiile plătite de membri. Organizaţiile de la alte niveluri sunt, de asemenea, organizate democratic. Membrii deţin controlul majoritar sau exclusiv în procesul decizional al organizaţiei.   Raportul CIRIEC (2007) atrage atenţia asupra faptului că definiţia de lucru a economiei sociale include şi organizaţii nonprofit voluntare, pres-
tatoare de servicii necomerciale pentru gospodării, chiar dacă acestea nu au o structură democratică şi nu respectă principiul controlului demo-cratic – drepturi egale de vot („o persoană, un vot”). Motivaţia este că această abordare permite organizaţiilor proeminente de acţiune socială din sectorul terţiar care produc bunuri sociale sau de interes social, de o utilitate socială indiscutabilă, să fie incluse în economia socială. În anul 2009, pe 19 februarie, Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie privitoare la economia socială (Parlamentul European, 2009) prin care s-a subliniat faptul că economia socială joacă un rol esenţial în economia europeană combinând profitabilitatea cu solidaritatea, creând locuri de muncă de bună calitate, consolidând coeziunea socială, economică şi regională, generând capital social, promovând cetăţenia activă, solidaritatea şi un tip de economie care acordă prioritate oame-nilor şi sprijinind dezvoltarea durabilă şi inovarea socială, tehnologică şi de mediu. Totodată documentul afirmă faptul că economia socială se bazează pe o paradigmă socială care corespunde principiilor fundamen-tale ale modelului european social şi de bunăstare; întrucât economia socială are un rol cheie în prezent în păstrarea şi consolidarea acestui model prin reglementarea producţiei şi prin furnizarea de numeroase servicii sociale de interes general. Prin această Rezoluţie Parlamentul European cere Uniunii Europene şi statelor membre să sprijine acest 
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nou domeniu printr-o serie de acţiuni concrete: recunoaşterea între-prinderilor sociale şi elaborarea unui cadrul legal care să definească statutul juridic al acestora; facilitarea accesului la credite şi acordarea de stimulente fiscale organizaţiilor care vor desfăşura astfel de activi-tăţi; sprijin pentru dezvoltarea microcreditelor. În acest sens, Uniunea Europeană finanţează prin intermediul Fondului Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale”.  În raportul de deschidere „Profit pentru oameni” (2012) din cadrul proiectului POSDRU Modelul economiei sociale în România, economia socială este definită ca tipul de economie care îmbină în mod eficient responsabilitatea individuală cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii, care urmăreşte dezvoltarea econo-mică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal este beneficiul social. Economia socială are la bază o iniţiativă privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, presupune un risc economic şi o distribuţie limitată a profitului.  
Fundamentele ideologice ale economiei sociale Revoluţia industrială care marchează Europa sfârşitului de secol XVIII este sinonimă, din perspectiva lui M. Lallement (1997:61-63), cu inventarea socialului. În fapt, odată cu industrializarea şi urbanizarea (dezvoltarea urbană cunoscând o adevărată explozie în această perioa-dă) legăturile sociale tradiţionale încep să se destructureze iar econo-mia se desprinde de societate, funcţionând autonom. În acest context se delimitează din ce în ce mai clar o nouă clasă socială – „instabilă şi uneori rebelă” (Lallement, 1997:61). Aceste evoluţii aduc cu ele şi ceea ce începutul secolului XIX desemnează ca fiind „problemă socială”: con-diţii grele de muncă, promiscuitate şi lipsa igienei, alcoolism, prosti-tuţie, delincvenţă ş.a.m.d. Pentru a rezolva aceste probleme autorităţile 
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politice şi ştiinţifice depun eforturi pentru a cunoaşte mai bine socialul. Astfel sunt întreprinse atât studii empirice, cât şi elaborări teoretice. Fundamentele ideologice ale economiei sociale îşi au rădăcinile în abordările sociale şi filosofice din această perioadă. Cace (Cace, Arpinte, Scoican ş.a., 2010:14-15) preia în lucrarea pe care a coordonat-o, Economia Socială în Europa, din Raportul CIRIEC (2007:11-13) o sinteză a principalelor repere istorice ale apariţiei pri-melor forme europene ale economiei sociale în Marea Britanie, Ger-mania, Spania, Italia şi Franţa.  
Tabel 1. Repere istorice ale apariţiei formelor economiei  

sociale în Marea Britanie, Germania, Spania, Italia şi Franţa  
Ţara Repere istorice ale apariţiei formelor economiei sociale 

Marea Britanie 

– influenţa curentului socialist: W. Thompson, G. Mudie, W. King, T. Hodgskin, J. Gray, J. Bray; – 1824-1835: racordarea sindicatelor asociate cu mişcarea socialistă în contextul emancipării claselor muncitoreşti; – 1831-1835: opt congrese cooperative au coordonat atât coope-rativele, cât şi mişcarea sindicatelor; înfiinţarea Grand National 
Consolidated Trade Union cu ocazia unuia dintre congrese, unifi-cându-se astfel toate sindicatele britanice; – 1844: W. King a fondat cooperativa Rochdale ce avea un număr de 28 de lucrători; principiile cooperativei Rochdale au fost adoptate de către toate tipurile de cooperative; – 1895: înfiinţarea International Co-operative Alliance (ICA) la Londra; 

Germania 
– promotorii mişcării de asociere a muncitorilor industriali:  L. Gall, F. Harkort, S. Born; – pionierii colectivismului: mediul urban – V.A. Huber şi Schultze-Delitzsch; mediul rural – F.W. Raiffeisen (în 1862 a înfiinţat prima uniune de credit în Anhausen şi în 1877 a fondat Federaţia 
Germană a cooperativelor Rurale tip Raiffeisen); – 1876: adoptarea unei legislaţii speciale privind mutualismul rural şi societăţile de asistenţă mutuală a muncitorilor; 
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Ţara Repere istorice ale apariţiei formelor economiei sociale 

Spania – 1840: ţesătorii din Barcelona au înfiinţat primul sindicat, 
Asociación de Tejedores, concomitent cu societatea mutuală de tip provident Asociación Mutua de Tejedoresi, ce a devenit în 1842 
Campañia Fabril de Tejedores; 

Italia 
– în prima treime a secolului XIX au existat numeroase societăţi mutuale de asistenţă ce au precedat primele cooperative; – 1853: societatea mutuală de asistenţă Societa operaia di Torino a condus la înfiinţarea primei cooperative a consumatorilor – 
Magazzino di Providenza di Torino, pentru apărarea puterii de cumpărare a membrilor salariaţi; 

Franţa 
– influenţa curentului socialist: C.-H. de Saint-Simon, C. Fouriér,  L. Blanc; – 1834: prima cooperativă importantă a muncitorilor a fost înfiinţată la Paris, Association Chretienne des Bijoutiers en Doré, de către J.-P. Buchez, un discipol al lui Saint-Simon; – 1847: asociaţiile muncitoreşti se aflau în spatele a 2500 de societăţi de asistenţă mutuală ce aveau 400.000 de membri şi 1,6 milioane de beneficiari. 

Sursa: CIRIEC, 2007:11-13 în Cace, Arpinte, Scoican et all, 2010:14-15  Din punct de vedere ideologic, ideile specifice economiei sociale sunt circumscrise atât unei orientări de stânga (socialismului) – promovează egalitatea şi drepturile tuturor cetăţenilor de a se implica în activităţile politice, economice şi sociale –, cât şi unei orientări de dreapta (libera-lismului) – promovează maximizarea bunăstării pe fondul libertăţii.  Doctrina socialistă, care apare ca reacţie la tulburările socio-econo-mice şi politice care macină Europa sfârşitului secolului XVIII şi începu-tul secolului XIX, are la bază ceea ce Marx a denumit „socialismul uto-pic”. Regăsim reprezentanţi ai socialismului utopic în deosebi în două ţări europene: Robert Owen în Anglia, respectiv Claude Henri de Saint Simon şi Charles Fourier în Franţa. Aceşti socialişti sunt în căutarea unui ideal „social creând – după modelul naturii – scheme ale societăţii utopice, comunităţi de bunuri scutite în fine de egoismul oamenilor” 
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(Lallement, 1997:69). Idealul social al utopiştilor socialişti este sin-tetizat într-un adevărat mit ordonator: cel al „cetăţii comunitare”.  R. Owen „militează în propagarea unei ştiinţe sociale a producţiei” (Lallement, 1997:71), crez pe care îl implementează cu succes în pro-pria sa fabrică de produse textile. Aici face adevărate inovaţii în materie de educaţie a copiilor, de reducere a timpului de lucru şi de luptă împotriva sărăciei. În 1824 încearcă, în America, întemeierea unei comunităţi cu „egalitate perfectă”, New Harmony, însă proiectul eşuează după aproximativ doi ani (în primul rând datorită neimplicării sufi-ciente a lui Owen în guvernarea comunităţilor). Owen revine în Anglia unde participă la crearea primei confederaţii naţionale. Ideile lui Owen au stat la baza înfiinţării primei societăţi cooperative (1844) din Maria Britanie.  În Franţa, Saint-Simon laudă clasa muncitoare („patronii-industriaşi, negustorii, agricultorii, şefii de lucrări şi muncitorii”) sau „productivii” şi critică „inutilitatea funciară a militarilor, legiuitorilor, metafizicienilor şi a altor burghezi rentieri” sau „trândavii” (Lallement, 1997:75). Teza lui Saint Simon este aceea că „interesul general al societăţii coincide cu cel al producătorilor”. În 1828, o parte dintre continuatorii lui Saint-Simon înfiinţează „Biserica Saint-Simonistă”. Aceştia concep sentimentul religios ca factor de regenerare a umanităţii, promovând un mod de viaţă întemeiat pe iubire şi fraternitate. Fourier proiectează, la rândul său, o organizare socială alternativă, bazată pe o „matematică socială” prin intermediul căreia se construiesc „compartimente sociale” în care fiecare individ desfăşoară o activitate circumscrisă. „Aceste alcătuiri ar trebui să capete formă în cadrul comunităţilor organizate pe care Fourier le numeşte falanstere” (Lallement, 1997:77).  Spre deosebire de utopiştii Saint-Simon şi Fourier care pun accentul pe producţie pentru a construi o societate alternativă, anarhistul Pierre Proudhon mizează pe schimb. Proudhon militează pentru o „filosofie a reciprocităţii prin schimb”, „a egalităţii situaţiilor, a apărării libertăţii şi dreptăţii”, drept pentru care „preconizează instituirea împrumutului gratuit de capital” (Lallement, 1997:81). Din punctul său de vedere, statul centralist trebuie înlocuit cu federalismul („cea mai justă şi 
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eficace alternativă”) definit ca o asociaţie liberă de colectivităţi politice în care membrii îşi asigură creditul printr-un angajament mutual.  Puţin mai târziu, economistul Charles Gide susţinea apariţia unei „Republici cooperatiste” (care să înlocuiască statul), realizată prin aju-tor mutual, autoorganizare a societăţii prin diverse forme de coopera-tive, de asociaţii sociale etc. În 1904 Gide a publicat lucrarea considera-tă clasică în domeniul cooperativelor Consumers’ Co-operative Societies. Aceste idei trebuie înţelese prin intermediul obiectivului comun: „găsi-rea şi aplicarea mijloacelor […] cu care să poată fi creată o societate artificială unde indivizii vor trăi într-o concordie spontană” (Lallement, 1997:73). Doctrina liberală susţine faptul că statul trebuie să intervină numai în situaţii critice pentru a oferi suport categoriilor de populaţie paupere, lipsite de orice sursă de venit. Spre deosebire de doctrina de stânga, concepţiile liberale nu susţin existenţa unui fundament moral pentru sacrificarea distribuţiei ce rezultă din mecanismul pieţei. „Departe de a se identifica cu forma sa economică, liberalismul este o doctrină de an-samblu care apără drepturile omului ca individ” (Lallement, 1997:53). Abordarea nu este una macro, ca în cazul socialismului, ci este una micro, poziţia unui individ pe piaţă fiind reflectată de productivitatea lui. O distribuţie a bunăstării ar fi total neproductivă şi, mai mult decât atât, ar afecta chiar fundamentul social: drepturile şi libertăţile indi-viduale. De fapt, pentru promotorii ideilor de dreapta, societatea nici nu există ca entitate distinctă, nu este „obiectualizată”, ci reprezintă suma indivizilor şi a relaţiilor pe care aceştia le stabilesc între ei. În opoziţie cu ambiţiile de transformare totală a societăţii ale doctrinei de stânga, doctrina de dreapta urmăreşte mai curând îmbunătăţirea diferitelor instituţii sociale şi flexibilizarea acestora pentru a răspunde diferitelor categorii sociale. În acest sens, unul dintre scopurile instituţiilor trebuie să fie reducerea conflictelor în vederea „stabilirii obligaţiilor de coope-rare”, dezvoltarea unei cooperări economice durabile fiind net avan-tajoasă situaţiei conflictuale. 
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Un exemplu de astfel de instituţie este cooperativa, iar economistul german Herman Schulze-Delitzsch este considerat un pionier (CIRIEC, 2007:12) al domeniul. Schulze-Delitzsch a înfiinţat prima bancă coope-ratistă care urmărea susţinerea producătorilor mici şi mijlocii, artiza-nilor şi fermierilor cu stare mijlocie. În acest fel, individul antreprenor este susţinut, iar dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii contribuie la crearea de locuri de muncă care pot fi accesate de către pauperi, con-tribuindu-se astfel la reducerea sărăciei. Schulze-Delitzsch s-a concen-trat în special pe mediul urban, în timp ce Friedrich Wilhelm Raiffeisen (CIRIEC, 2007:12) a vizat în special mediul rural. Acesta adaugă libe-ralismului o puternică dimensiune de solidaritate creştină apropiindu-l totodată şi de socialism. Raiffeisen a creat cooperative de economii şi credit în regiunile rurale sărace din Germania care se bazau pe soli-daritatea creştină şi care vizau inserţia socială şi economică a indivizilor şi a familiilor. În 1877 acesta a fondat Federaţia Germană a Coopera-
tivelor Rurale de tip Raiffeisen. Atât ideile specifice doctrinei de stânga cât şi ideile specifice doctri-nei de dreapta au marcat evoluţia conceptului modern de economie socială. Deşi moştenirea ideologică de stânga este mult mai bogată, economia socială modernă include mai curând idei liberale. 

Solidaritate şi participare socială Conceptele de solidaritate şi participare socială se regăsesc la baza oricărei entităţi de economie socială. În Dicţionarul de sociologie coordonat de C. Zamfir şi L. Vlăsceanu solidaritatea este definită ca şi „comunitate de interese, idei, credinţe, sentimente, opinii, generatoare ale unui mod unitar de acţiune” (Zamfir, Vlăsceanu, coord., 1993:596). Sociologul E. Durkheim făcea diferenţa încă din 1893 în celebra lucrare 
De la division du travail social între două tipuri de solidaritate: solidari-tate mecanică şi solidaritate organică. Solidaritatea mecanică, specifică societăţilor arhaice, caracterizează o comunitate în care membrii se aseamănă între ei, trăiesc sentimente similare şi sunt animaţi de ace-
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leaşi valori şi credinţe pe fondul unei puternice aderări a conştiinţelor individuale la o conştiinţă colectivă, diferenţierile fiind estompate. În acest caz solidaritatea este înţeleasă ca relaţii de obligaţii şi de schimb. La rândul ei, solidaritatea organică este specifică societăţilor moderne, cu interdependenţe multiple şi o economie complexă şi apare în urma unei diviziuni sociale a muncii. Acest tip de solidaritate se caracteri-zează prin diferenţierea indivizilor, dominantă fiind conştiinţa indivi-duală, fiecare membru al comunităţii exercitând funcţii proprii, nease-mănătoare cu cele exercitate de ceilalţi membri şi, în aceeaşi măsură, indispensabile existenţei. Conceptul de solidaritate organică utilizat de Durkheim este foarte apropiat de ceea ce înţelegem astăzi prin solida-ritate socială. Preluând ideile lui Baldwin (1990), în Dicţionarul de 
politici sociale solidaritatea socială este definită ca „o formă de inter-dependenţă specială: acea formă de interdependenţă care nu se reduce la reciprocitate bazată pe interese individuale. Solidaritatea socială diferă de caritate prin faptul că presupune o relaţie de interdependenţă şi nu de simplă dependenţă” (Pop, coord., 2002:739). În literatura sociologică, solidaritatea socială este analizată în strânsă legătură cu coeziunea socială, integrarea socială şi spiritul comunitar, de foarte multe ori aceste concepte fiind considerate chiar sinonime. Solidaritatea socială reprezintă, în esenţă, împărtăşirea în comun de către un număr de indivizi a unei sume de riscuri şi este asociată unui model de justiţie socială. Practic, solidaritatea socială însemnă asuma-rea riscurilor la nivelul întregii societăţi, fiecare individ care trece printr-o situaţie de risc putând fi ajutat. În acest sens, solidaritatea socială reprezintă „întruparea principiului egalităţii indivizilor în faţa nevoii: toţi indivizii, la un moment dat, în decursul existenţei lor, se pot afla în „nevoie” […] Costurile necesare întâmpinării nevoilor sunt redis-tribuite către cei pentru care acestea sunt mai uşor de suportat. […] Solidaritatea socială este deci acea interdependenţă asumată, ce face ca beneficiile să fie distribuite în funcţie de nevoi, iar costurile în funcţie de posibilităţi.” (Pop, coord., 2002:740). 
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Asociat conceptului de solidaritate putem aduce în discuţie şi con-ceptul de economie solidară care reprezintă, în comparaţie cu economia socială, un ansamblu mai restrâns şi mai direct orientat spre probleme cum sunt: coeziunea socială, lupta contra excluderii şi crearea de locuri de muncă.  Participarea este un concept care implică atât o dimensiune subiec-tivă – implicarea, cât şi o dimensiune obiectivă – integrarea. Implicarea se realizează prin atitudini, aspiraţii, cunoştinţe, convingeri, anticipări, angajări, iar integrarea prin acţiuni şi interacţiuni. Participarea răs-punde nevoii umane de securitate afectivă şi de apartenenţă, dar şi o orientare individuală şi socială. Un grad scăzut de participare indică o stare de atomizare şi izolare socială şi, chiar mai mult, de anomie la nivelul societăţii. Vlăsceanu (Zamfir, Vlăsceanu, coord., 1993:420-421) identifică două forme de participare în funcţie de gradul transparenţei sociale: participare vizibilă (manifestă) şi participare invizibilă (la-tentă). „Participarea vizibilă se relevă printr-o reţea de acţiuni, interac-ţiuni şi relaţii sociale. Ei îi sunt specifice mecanisme de evidenţiere a activismului social.” Aceasta poate fi expresia „unei conştiinţe a anga-jării şi integrării, dar poate fi generată şi de însuşi modul în care este organizată şi funcţionează structura de relaţii sociale căreia îi aparţine un individ”. În contrast, participarea invizibilă este caracterizată de lipsa activismului social, iar la nivel individual „rezidă în intenţii şi dispoziţii, analize şi reflecţii, comparări şi diferenţieri”. Participarea tinde spre cote maxime în situaţia în care participarea vizibilă şi cea invizibilă coincid. O astfel de situaţie o întâlnim în cazul în care sco-purile, interesele, motivaţiile individuale sunt congruente cu deschi-derile şi oportunităţile oferite de structura socială sau în cazul în care structura socială este astfel organizată, încât funcţionarea ei normală se bazează pe participarea fiecărui individ.  În general, conceptul de participare socială vizează acţiunea indivi-zilor integraţi într-un grup mai mare sau mai mic confruntat cu o anu-mită situaţie, problemă, sarcină. În glosarul de termeni ai politicii 
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sociale acţiunea socială „desemnează acţiunile destinate să satisfacă nemijlocit anumite nevoi colective (hrană, locuinţe, educaţie, cultură etc.) sau să ducă la realizarea unui obiectiv prin alocare programată a resurselor şi mijloacelor adecvate” (Zamfir, Vlăsceanu, coord., 1993:18). Societatea contemporană valorizează participarea şi cooperarea care presupun „autonomia părţilor şi o morală a respectului, stând la baza responsabilităţii subiective” (Zamfir, Vlăsceanu, coord., 1993: 512 – 513). Evoluţia socială mută accentul de pe „responsabilitatea obiectivă”, colectivă, la „responsabilitatea subiectivă”, individuală. O abordare post-modernă a dezvoltării la nivel local care vizează participarea este cea a dezvoltării participative, adică a concentrării programelor de dezvoltare asupra nevoilor concrete ale indivizilor şi a încurajării participării acestora la rezolvarea problemelor comunităţii: dezvoltarea trebuie redefinită de jos în sus, pentru a satisface condiţiile locale şi preocupările subiective. Unii autori (Ionescu, 2004) fac distinc-ţie între: acţiunea socială (care înseamnă intervenţie în comunităţile locale) şi dezvoltarea comunitară (care înseamnă intervenţie cu comu-nitatea locală). „Organizarea şi dezvoltarea comunitară înseamnă 
empowerment-ul comunităţilor, astfel încât acestea să ajungă ele însele să rezolve problemele cu care se confruntă şi să aibă control asupra proiectelor, programelor care afectează viaţa membrilor. Strategia impli-că procesul prin care o comunitate trece de la o stare la alta, proces care favorizează ieşirea comunităţii din pasivitate.” (Ionescu, 2004:284-285). 

Evaluarea sociologică a potenţialului economiei sociale În cele ce urmează propunem un model ipotetic de evaluare a poten-ţialului economiei sociale în cadrul unei comunităţi. Modelul urmăreşte evaluarea facilitării apariţiei şi dezvoltării diferitelor forme de econo-mie socială. Acest model este elaborat, în acest articol, la nivel ipotetic, urmând a fi confirmat sau infirmat în cadrul unei cercetări viitoare. Cercetarea realizată de Fundaţia Soros România (2011:7-9) arată că dincolo de similarităţile şi diferenţele dintre comunităţi determinate de 
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specificul geografic, economic sau cultural există o serie de elemente comune favorabilă dezvoltării proiectelor de economie socială: activis-mul, performanţa, experienţa, deschiderea şi solidaritatea. Continuând analiza, studiul se concentrează pe trei concepte asociate formelor de economie socială pe care le-am amintit şi mai sus când am discutat des-pre obstacolele dezvoltării sectorului: iniţiativa individuală (foarte re-dusă în rândul persoanelor din mediu rural; este preferat individua-lismul şi consumerismul pe termen scurt în detrimentul asociativităţii şi investiţiei pe termen lung), asociativitatea (acceptată doar la nivel de-clarativ, practica demonstrând eşecul celor mai multe dintre experien-ţele de asociere din mediul rural pe fondul tarelor din perioada comu-nistă – colectivizare şi C.A.P.-uri) şi solidaritatea (evaluată, de aseme-nea, ca fiind foarte redusă, iar voluntariatul aproape inexistent). Modelul ipotetic propus de noi privind evaluarea sociologică a poten-ţialului economiei sociale se fundamentează pe două concepte definite în primul capitol: solidaritate socială şi participare socială. Participarea socială, aşa cum am arătat, implică atât o dimensiune individuală, latentă cât şi o dimensiune acţională, la nivel de grup care implică inclusiv asociativitate. Modelul nostru pleacă de la premisa că apariţia economiei sociale este posibilă doar în situaţia în care există un anumit nivel de solidaritate socială şi participare socială la nivelul comunităţii. Un al treilea concept pe care se bazează modelul nostru este nevoia.   
Figura 1. Evaluarea sociologică a potenţialului economiei  

sociale – un model ipotetic 

 În situaţia în care există nevoi nesatisfăcute de către Piaţă sau de către Stat şi în funcţie de intensitatea acestor nevoi, pe fondul existenţei 
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unor valori minimale de solidaritate şi participare este posibilă dezvol-tarea economiei sociale. Operaţionalizarea acestor trei dimensiuni la nivelul unor variabile şi, ulterior, la nivelul unor itemi măsurabili ne poate conduce la o evaluare cantitativă a potenţialului dezvoltării dife-ritelor forme de economie socială la nivelul unei comunităţi. 
Concluzii Conceptul de economie socială este relativ nou în literatura ştiinţifică de specialitate, apărând în comunicările oficiale la nivel european la începutul anilor ’80. În literatura de specialitate şi în documentele oficiale, sunt identificabile două seturi de definiţii: primul accentuează entităţile de economie socială, cel de al doilea principiile de bază. Nici în prezent nu există o definiţie unanim acceptată la nivel internaţional. Totuşi, practica economiei sociale este mult mai veche decât încercările de teoretizare. Acest fapt a condus ca la începutul secolului XIX să fie elaborate o serie de lucrări care să teoretizeze practica economiei sociale. Aceste prime idei teoretice stau la baza conceptului modern de economie socială. Conceptul de economie socială a fost circumscris atât unor orientări ideologice de stânga, orientate spre egalitate şi drepturile tuturor cetă-ţenilor de a se implica în activităţile politice, economice şi sociale, cât şi unor orientări de dreapta, care promovează maximizarea bunăstării pe fondul libertăţii individului. În ciuda unui bagaj ideologic de stânga mult mai bogat, tendinţa actuală de definire a economiei sociale este de a adopta o abordare de dreapta. Solidaritatea şi participarea socială, condiţii de bază ale apariţiei şi dezvoltării economiei sociale, sunt satisfăcute într-o măsură minimală datorită asocierii cu experienţele negative din perioada comunismului (colectivizarea, munca patriotică). Acţiunile de încurajare a spiritului de solidaritate şi a participării sociale pot transforma economia socială într-o forţă economică generatoare de locuri de muncă.  
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SOCIAL ECONOMY – A CONCEPTUAL FRAMEWORK Romeo Asiminei[1] 
Abstract The article offers a brief overview of the history of definitions of social economy at European level, the ideological background of the concept and highlights some key dimensions for sociological analysis of social economy. Although the social economy is a reality present in different forms in most human communities, the term has no universally accepted definition nor in international area or in Europe. Attempts of defining and theorizing of the concept is relatively new in relation to practice. This article is a development of conceptual framework chapter from the report „Profit to 
the people” (2012), POSDRU project Social Economy Model in Romania.  

Keywords: social economy, social solidarity, social participation  The term social economy has no universally accepted definition and, consequently, no common juridical framework in Europe. The current international context marked by financial crisis and the expansion of social problems, has brought this concept to the attention of specialists in social sciences, political and economic as well as the attention of government and political class in general. One of the main arguments in this respect is the contribution that brings social economy to increase employment, especially for vulnerable groups. Specialized literature and official documents, identifies two sets of definitions: the first emphasizes the social economy entities, the second basic principles (MMFPS, 2010:20). In this article we propose a brief overview of the history of definitions of social economy at European level, the ideolo-gical background of the concept and presentation of key dimensions for 
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sociological analysis of social economy. This paper is a development of conceptual framework chapter from the report „Profit to the people”, POSDRU project Social Economy Model in Romania.  The social economy is a reality present in different forms in most human communities and has grown naturally from the eighteenth century in the context of industrial capitalism (Cace, Arpinte, Scoican et all, 2010:14). Attempts of defining and theorizing of the concept is relatively new in relation to the social economy practice. One of the first attempts to define the concept of social economy in Europe is found in the Charter of Social Economy adopted in France in 1980 by representatives of the cooperative, mutual and voluntary societies (MMFPS, 2010:20). The Charter requires that the social economy entities work „in a democratic manner, members are in solidarity, equals in rights and obligations” (MMFPS, 2010b:13) and based on the principles of „solidarity, res-ponsibility, freedom, equal opportunities for everyone in the orga-nization and mutual respect“ (MMFPS, 2010:20). One of the official next steps was a European Commission Com-munication in 1989 to the European Council. (Commission of the Euro-pean Communities, 1989) The European Commission emphasizes that although the social economy take many different shapes in all Member States, in some countries is recognized as a distinct economic sector and there are specific regulations to different forms of organization, while in other countries approach of this sector is less structured and theorized, and general economic regulation are used. Entities belonging to the social economy sector, regardless of the degree of regulation found at the legislative level, are organized like businesses with produc-tive activities. In the same document the Commission specified the main characteristics of the organizations belonging to this sector. Moreover, the document considers that whatever name held in different Member States by social economy organizations or even the name carried by the entire sector, they can be identified according to general characteristics 
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of the organization and operation. „The basic principles are solidarity and participation (one member, one vote) of the members, and produc-ers, beneficiaries and consumers are motivated by a sense of indepen-dence and civic purpose” (Commission of the European Communities, 1989:4). In legal terms these entities may be organized as cooperative societies, mutual societies and nonprofit associations. Regardless of goods produced or services offered or the price, social economy organi-zations operate in a competitive environment with traditional orga-nized enterprises. Around the same time is developed one of the classic definitions of social economy belonging to the Valon Council (1990): „Social economy is part of the economy and consists of private organizations that share the following principles: focus on members or community and not revenue generation, independent management, democratic decision-making process and priority for individuals and working at the expense of capital or profit distribution“ (MMFPS, 2010: 21). In March 2000, the Economic and Social Committee issued a docu-ment focus on the social economy and the single market (Economic and Social Committee, 2000). The document stresses the difficulties of developing a common definition of social economy at European level. These difficulties are caused primarily by the development of social economy sector in the economic, social and legal differing from country to country, organizations bearing different names. The solution used by the Economic and Social Committee is a definition based on the main features that differentiate classic enterprises and public sector. Definition should focus on „people-centered objectives and activities”, activities that target the social economy sector „should be the work of its own members, beneficiaries and / or society in order to meet the needs of public” (Economic and Social Committee, 2000:4). The orga-nization shall be open to all persons who meet the criteria and accept the conditions and people’s needs and commitment are of central importance for the organization along with an independent and demo-cratic control and management. 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 
 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 25 

Moreover, the Committee insists that organizations working in social economy are not primarily profit-oriented, but „must be economically efficient so that they can use financial surpluses to achieve objectives” (Economic and Social Committee, 2000:4). The term „social economy” re-fers to an organization that is „involved in economic activity” and, on the other hand, the adjective „social” should be understood both as mutual self-help and public spirit” (Economic and Social Committee, 2000:3). The social economy can catalyze „employment opportunities in sec-tors of social services, culture, leisure, education and environmental pro-tection not only through hard work but also thru using new technolo-gies”. In this context, the social economy „contribute to social integration of vulnerable groups” (Economic and Social Committee, 2000:2), but not limited to this. „Social economy activities are ways of meeting the needs of members and beneficiaries who are either ignored or incompletely covered by the free market or the State.” „These activities are very diverse and are found in all sectors of economic life” (Economic and Social Committee, 2000:1). Social economy, as development model is rooted locally and plays an important role in social cohesion. From a legal perspective, the Economic and Social Committee docu-ment identifies four types of organization of social economy entities: cooperatives, mutual societies, associations and foundations – also recognizing that not all of these forms of organizational entities are belonging to the social economy, as there are entities of other legal forms belonging to social economy sector. Given these forms of organization, the European Commission in 1998 set up a Consultative Committee for Cooperatives, Mutual Societies, As-sociations and Foundations (CMAF) (Economic and Social Committee, 2000:3). In 2002 CAP-CMAF (Permanent European Conference of Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations) drafted the Charter of Principles of Social Economy (MMFPS, 2010: 20). According to this Charter the social economy has two sub-sectors: the commercial (business) and the noncommercial. „Sub-commercial sector of the social economy consists essentially of cooperatives and mutual societies, 
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business groups controlled by cooperatives, mutual societies and other social economy organizations, other similar businesses, such as those controlled by the workers in Spain (sociedades laborales), and certain nonprofit institutions serving companies in the social economy” (CIRIEC, 2007:6). Sub-noncommercial sector is „composed of associa-tions and foundations, although they may be encountered and organiza-tions with other legal forms of organization. This sector consists of all social economy organizations on national accounts criteria consider non-commercial producers, meaning those who provides most of their output free or at very insignificant economically” (CIRIEC, 2007:6). It is important to note in the historical context, the fact that the 
Charter of Principles of Social Economy in 2002 was actually the second Charter, first being adopted in France in 1980 (revised in 1995) by representatives of the sectors cooperative, mutual and voluntary. The first Charter entitled Social Economy Charter, emphasized principles underlying social economy sector „solidarity, responsibility, freedom, equal opportunities for everyone in the organization and mutual respect (all associations are also the owners)” (MMFPS, 2010: 20). In 2007 the International Centre for Research and Information on Public Economic, Social and Cooperative (CIRIEC) developed at the request of the Economic and Social Committee a conceptual and com-parative study of social economy situation in the European Union. In agreement with the conceptual delimitations of the Charter of Principles 
of Social Economy, CIRIEC Report proposes the following working definition: „The set of private companies formally organized, feature with decision-making autonomy and freedom of association, created to meet the needs of members through the free market by producing goods and provision of services, insurance and financing, the making and distribution of any profits or surpluses among members is not directly related to capital contribution or contributions paid by members, each having one vote. The social economy includes private organizations formally organized, feature with decision-making auto-nomy and freedom of association, which provides commercial services 
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for households and whose surpluses, if any, can not be acquired by businesses they create, control or finance” (CIRIEC, 2007:5). Based on conceptual delimitation brought by this definition, the report identifies common characteristics of both sub-sectors (com-mercial and noncommercial) of the social economy (CIRIEC, 2007:5-6): 1. are private, in other words, not part of or not controlled by the public sector; 2. have a form of organization, in general, legal personality; 3. have decision-making autonomy, which means that have full capacity to choose and dismiss the management, as well as to control and organize all activities; 4. enjoy freedom of association, in other words, the association is not mandatory; 5. any distribution of profits or surpluses among members of users, if that occurs, is not proportional to the capital contribution or contri-butions paid by members, but with their activities or transactions within the organization; 6. pursuing an economic activity in itself, to meet the needs of individuals, households or families. For this reason, social economy organizations are considered organizations of people, not of the capital. They work with capital and other resources than the monetary, but not for capital; 7. are democratic organizations. Except for voluntary organizations providing non-households services, organizations and leading at primary level in the social economy sector are using the principle of „one person, one vote” in the their decision-making processes, regard-less of capital contribution or contributions paid by members. Organi-zations at other levels are also organized democratically. Members only have majority control or decision-making organization. The report points out that the working definition of social economy includes and voluntary nonprofit organizations, non-commercial service to households, even if they do not have a democratic structure and do not respect the democratic control – equal voting rights („a 
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person, a vote”). The reason is that this approach allows prominent social action organizations in the tertiary sector that produce social goods or are of social interest, of an indisputable social utility to be included in the social economy. In 2009, on February 19th, European Parliament adopted a resolu-tion concerning the social economy (European Parliament, 2009) which stressed that the social economy plays a key role in the European economy combining profitability with solidarity, creating improved quality jobs, enhancing social, economic and regional cohesion, generat-ing social capital, promoting active citizenship, solidarity and a type of economy that gives priority to people and supporting sustainable development and social, technological and environmental innovation. The document also states that social economy is based on a social paradigm that corresponds to the fundamental principles of European social and welfare model, whereas the social economy plays a key role today in preserving and strengthening this model by regulating the production and provision of many social services interest. By this resolution the European Parliament asked the European Union and Member States to support this new area through a series of actions: recognition of social enterprises and developing a legal framework that defines their legal status, access to credit and tax incentives organiza-tions will carry out such activities help develop micro-credit. In this respect, EU funding through the European Social Fund, Human Resources Development Human Resources Development Operational Programme 2007-2013, Priority Axis 6 „Promoting social inclusion”, Key Area of Intervention 6.1: „The development of social economy”.  The report „Profit to the people” (2012), POSDRU project Social 
Economy Model in Romania, the social economy is defined as a type of economy that combines in an efficient manner individual with the col-lective responsibility to produce goods and / or provision of services aimed at economic and social development of a community and whose main purpose is social benefit. Social economy is based on private initia-
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tive, voluntary and cohesive, with a high degree of autonomy and respon-sibility, with an economic risk assumed and limited profit distribution. 
Ideological foundation of the social economy The industrial revolution which marks the end of the eighteenth-century Europe is synonymous, in terms of M. Lallement (1997:61-63), with the social invention. In fact, industrialization and urbanization (urban development knowing an explosion in this period) traditional social ties are deconstructed and economy begin to detach from the society, operating autonomously. In this context a new class is develop-ing – „unstable and sometimes rebellious” (Lallement, 1997:61). These developments bring with them and what the early nineteenth century designates as „social problem” heavy working conditions, promiscuity and lack of hygiene, alcoholism, prostitution, delinquency etc. To ad-dress these issues political and scientific efforts engaged in order to learn more about the social. Such studies are undertaken both empirical and theoretical approach. Ideological foundations of the social economy are rooted in social and philosophical approaches of this period. Cace (Cace, Arpinte, Scoican et all, 2010:14-15) refers in his book, 

Social Economy in Europe, to a CIRIEC Report (2007:11-13) summary of the main historical milestones of firsts European forms of social eco-nomy in the United Kingdom, Germany, Spain, Italy and France.  
Table 1. Historical milestones of firsts European forms of social  

economy in the United Kingdom, Germany, Spain, Italy and France  
Country Historical milestones of social economy forms 

United Kingdom 
– the socialist current influence: W. Thompson, G. Mudie, W. King, T. Hodgskin, J. Gray, J. Bray; – 1824-1835: connection of the unions associated with the so-cialist movement in the context of workers' empowerment classes; – 1831-1835: eight coordinated by the cooperative unions and of the unions movement; establishment of the Grand National 
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Country Historical milestones of social economy forms Consolidated Trade Union , uniting all British trade unions; – 1844: W. King founded the Rochdale cooperative that have a total of 28 workers; Rochdale cooperative principles were adopted by all types of cooperatives; – 1895: establishment of International Co-operative Alliance (ICA) in London; 
Germany 

– promoters of industrial workers association movement: L. Gall, F. Harkort, S. Born; – pioneers of collectivism: urban – VA Huber Schultze-Delitzsch; rural – FW Raiffeisen (in 1862 he founded the first credit union in Anhausen and in 1877 founded the German Federation of Rural Cooperatives of Raiffeisen type); – 1876: adoption of a special legislation on rural mutualism and mutual aid societies of workers; 
Spain – 1840: Barcelona silk weavers have set up the first union, the 

Asociación de Tejedores, while the mutual provident society 
Asociación Mutual de Tejedoresi, became in 1842 the Campañia 
Fabril de Tejedores; 

Italy 
– in first third of the nineteenth century there were numerous mutual aid societies that preceded the first cooperative; – 1853: mutual assistance society Societa operaia di Torino led to the establishment of the first consumer cooperative – Magazzino 
di Providenza di Torino, to protect members of the purchasing power of employees; 

France 
– the socialist current influence: C.-H. de Saint-Simon, Fourier C., L. Blanc; – 1834: first major workers' cooperative was founded in Paris, 
Association des Bijoutiers Chretienne en Doré, by J.-P. Buche, a disciple of Saint-Simon; – 1847: workers' associations were behind the 2500 mutual aid societies which had 400,000 members and 1.6 million benefi-ciaries. 

Source: CIRIEC, 2007:11-13 in Cace, Arpinte, Scoican et. all, 2010:14-15  
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In terms of ideological approach the social economy ideas are cir-cumscribed booth to the left (socialism) – promoting equality and rights of all citizens to engage in political activities, economic and social – and to the right (liberal) – promotes maximization of the welfare based on freedom. The socialist doctrine, which occurs in response to socio-economic and political disorders that grinds Europe of the late eighteenth century and early nineteenth centuries, is based on what Marx called „utopian socialism”. We find representatives of utopian socialism especially in two European countries: Robert Owen in UK, and Claude Henri de Saint Simon and Charles Fourier in France. These socialists are seeking an social ideal „creating – inspired by nature – schemes of the utopian society, community of goods exempt from the egoism of the people” (Lallement, 1997:69). Social ideal of utopian socialists is synthesized in a real ordering myth: that of „communitarian city”. R. Owen „militates in using a science of production” (Lallement, 1997:71), belief that he successfully implements its own textile factory. Here he makes his true innovation in education of children, reduction of working time and the fight against poverty. Tries, in 1824, in USA, to found a community of „perfect equality”, New Harmony, but the project failed after approx. two years (primarily due to Owen's insufficient involvement in communities’ government). Owen returns to United Kingdom where he participates to creation of the first national confederations. Owen's ideas were the basis for establishing the first cooperative (1844) in Great Britain. In France, Saint-Simon praised the working class (“owners, indus-trialists, merchants, farmers, chiefs and workers”) and is critical to „the useless of the military, legislators, metaphysicians and other bourgeois” (Lallement, 1997:75). Saint Simon's thesis is that „the general interest of society coincides with the interest of „producers”. In 1828, some followers of Saint-Simon established „The Church of Saint-Simon”. They understand the religious feeling as a factor in regeneration of humanity, promoting a lifestyle based on love and brotherhood. Fourier designs, 
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in turn, an alternative social organization based on a „social math” through which he build „social compartments” in which every indivi-dual is self circumscribed. „These compositions would be to take shape in organized communities that are called by Fourier „Phalanstères” (Lallement, 1997:77). Unlike the utopians Saint-Simon and Fourier that emphasize on production to build an alternative society, anarchist Pierre Proudhon relies on the exchange. Proudhon militates for a „philosophy of recipro-cal exchange”, „equality statements, the defense of freedom and justice”, for which „envisages the establishment of free capital loan” (Lallement, 1997:81). In his view, the Centralist State must be replaced with federalism (“the fairest and efficient alternative”), defined as a free association of political collectivities in which members provide their credit through a mutual commitment. A bit later, the economist Charles Gide claimed the necessity of a „Cooperative Republic” (to replace the state), achieved by mutual aid, self-organization of society through various forms of cooperatives, social associations, etc. In 1904 Gide published a book considered clas-sic in cooperative study Consumers' Co-operative Societies. These ideas should be understood by the common goal: „to find and implement means [...] with which can be created an artificial society where people will live in a spontaneous harmony” (Lallement, 1997:73). Liberal doctrine argues that the state should get involved only in critical situations to support poor population categories, without any source of income. Unlike the doctrine of the left, liberal views do not support the existence of a moral foundation for slaughtering distri-bution resulting from the market mechanism. „Far from being identified with its economic form, liberalism is a doctrine of general human rights as an individual” (Lallement, 1997:53). The approach is not a macro-, as in socialism, but is a micro-, the position of an individual on the market is reflected by his productivity. A distribution of wealth would be counter-productive and, moreover, would affect the very foundation of society: individual rights and freedoms. In fact, for the promoters of the 
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liberal ideas, the society does not exist as a distinct entity, „but the sum of individuals and relationships that they establish between them. In contrast with the ambitions of a society total transformation of the left ideology, the right doctrine rather aims to improve various social institutions and their flexibility to meet various social categories. In this sense, one of the institutions goals should be to reduce conflicts in order to „establish cooperation obligations”, sustainable development of eco-nomic cooperation being clearly advantageous to a conflict situation. An example of such an institution is cooperative, and German economist Herman Schulze-Delitzsch is considered a pioneer (CIRIEC, 2007:12). Schulze-Delitzsch founded the first cooperative bank which aimed to support small and medium enterprises, artisans and farmers with middle state. In this way, the individual entrepreneur is supported, and the development of small and medium enterprises contributes to creating jobs that can be accessed by the pauper, thus contributing to poverty reduction. Schulze-Delitzsch focused on urban areas, while Friedrich Wilhelm Raiffeisen (CIRIEC, 2007:12) targeted the rural areas. Raiffeisen adds a strong liberal christian solidarity which also approached him, in same time, to socialism. He created the savings and credit cooperatives in poor rural areas in Germany which were based on christian solidarity and were targeting social and economic insertion of individuals and families. In 1877 he founded the German Federation 
of Rural Cooperatives of Raiffeisen Type. Both the left’s and right’s doctrine ideas marked the development of modern social economy concept. Although leftist ideological legacy is far richer, the contemporary social economy concept includes rather liberal ideas. 

Solidarity and social participation Solidarity and social participation are key concepts in every social economy entity. In Dictionary of Sociology coordinated by C. Zamfir and L. Vlăsceanu solidarity is defined as a „community of interests, ideas, 
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beliefs, feelings, opinions, generate of action in a unitary manner” (Zamfir, Vlăsceanu, ed., 1993:596). The sociologist E. Durkheim made, since 1893, difference between two types Solidarity: mechanical soli-darity and organic solidarity in his famous book De la division du travail 
social. Mechanical solidarity, specific to archaic societies, characterizes a community where members are similar each other, live similar feelings and are motivated by the same values and beliefs due to a strong affiliation of individual consciousness to a collective conscious-ness, the differences being blurred. In this case solidarity is understood as relations of obligation and exchange. In turn, organic solidarity is typical of the modern societies, with multiple interdependence and complex economy and arises from a social division of labor. This type of solidarity is characterized by the differentiation of individuals, indivi-dual conscience being dominant and each member of the community exercising its own functions, unlike those performed by other members and, equally, indispensable. The concept of organic solidarity Durkheim used is very similar to what we understand today by social solidarity. Assuming the ideas of Baldwin (1990), in the Dictionary of Social Policy social solidarity is defined as „a special form of interdependence: that form of interdependence that is not reducible to reciprocity based on individual interests. Social solidarity is different from charity in that it involves interdependent relationships and not simply dependency” (Pop, ed., 2002:739). In sociological literature social solidarity is examined closely related to social cohesion, social inclusion and community spirit and very often these concepts are considered synonymous. Social solidarity is, in essence, the jointly share by a number of individuals of an amount of risk and is associated with a social justice model. Basically, social solidarity means taking risks in the entire society, every individual who passes through a risk situation can be helped. In this sense, social solidarity is „the embodiment of the principle of individual equality before the need: all individuals, at some point during their existence, may be in „need” [...] Costs for defense needs are redistributed to those 
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for which they are easier to bear. [...] Social solidarity is therefore that assumed interdependence, making the benefits to be distributed according to needs and the costs depending on the possibilities” (Pop, ed., 2002:740). Associated to the concept of solidarity we can bring into question the concept of economic solidarity that is, compared to the social economy, an overall smaller and more directly oriented to issues such as social cohesion, combating exclusion and creating jobs.  Participation is a concept that implies both a subjective dimension – involvement and an objective dimension – integration. Involvement is achieved by attitudes, aspirations, knowledge, beliefs, expectations, engagement and integration through actions and interactions. Partici-pation responds to human need for emotional security and belonging, but also individual and social orientation. A low participation rate indicates a state of social atomization and isolation and, even more, of anomy in society. Vlăsceanu (Zamfir, Vlăsceanu, ed., 1993:420-421) identifies two forms of participation depending on the degree of the social transparency: visible participation (manifest) and invisible participation (latent). „Visible participation reveals itself through a network of actions, interactions and social relationships. It highlights social activism mechanisms.” This may be the expression „of a con-sciousness of the commitment and integration, but it can be generated by the very way in which the structure of social relationships which an individual belongs is organized and operates”. In contrast, invisible participation is characterized by lack of social activism, and at the individual level „resides in the intentions and provisions, analysis and reflection, comparison and distinction”. Participation rates tend to maximum levels when the visible and invisible participation coincide. Such a situation is met if the purposes, interests, individual motivations are congruent with the openings and opportunities of social structure or if the social structure is organized so that its normal functioning is based on the participation of each individual. 
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In general, the concept of social participation issues the actions of individuals integrated into a larger group or less, faced with a situation, problem, task. The glossary of social policies concepts define social action as „means of actions designed to directly meet certain collective needs (food, housing, education and culture.), or to achieve an objective through planned allocation of resources and appropriate means” (Zamfir, Vlăsceanu, ed., 1993:18). Contemporary society values the participation and cooperation involving „party autonomy and a moral of respect, standing to the basis of subjective responsibility” (Zamfir, Vlăsceanu, ed., 1993: 512-513). The social development shifts the focus from the „objective responsibi-lity „, collectively, to „subjective responsibility”, individual. A postmodern approach of local development targeting participation is participatory development, i.e. development programs focus on specific needs of individuals and fostering their participation in solving community problems: development should be redefined from the bottom up to meet local conditions and subjective concerns. Some authors (Ionescu, 2004) distinguish between: social action (which means intervention into local communities) and community develop-ment (which means intervention with the local community). „The organization and community development is the empowerment of communities so that they get themselves to solve problems they face and to take control of projects, programs that affect their members. The strategy involves the process by which a community passes from one state to another, a process that fosters community out of passivity” (Ionescu, 2004:284-285). 
Sociological assessment of social economy potential In the following we propose a hypothetical model for assessing the potential of social economy in a community. The model aims to evaluate the emergence and development of different forms of social economy. 
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This model is elaborated in this article, in a hypothetical manner, and need to be confirmed or refuted in a future research. Research conducted by the Soros Foundation Romania (2011:7-9) shows that beyond the similarities and differences between communi-ties due to specific geographical, economic or cultural, there are many common elements that facilitate the development of social economy projects: activism, performance, experience, openness and solidarity. Continuing the analysis, the study focuses on three concepts associated to social economy: individual initiative (very weak among people in rural areas, is the preferred individualism and consumerism in short term to the detriment of associative and investment), associability (accepted only at a declarative level, practice demonstrating the identifi-cation with communist practices – collectivization and CAP-s) and solida-rity (measured, also, as very low, and volunteering almost nonexistent). Our hypothetical model aims to propose a sociological assessment of the potential of the social economy and is based on two concepts defined in the first chapter: social solidarity and social participation. Social participation, as noted, involves both an individual dimension, latent and an action dimension, focusing the group which involves associability. Our model assumes that the emergence of social economy is possible only where there is a certain level of social solidarity and social participation in the community. A third concept propose in our model is need. 
Figure 1. Sociological assessment of social economy potential –  

a hypothetical model 
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If there are unfulfilled needs by the free market or by the State and there is a intensity of these needs, based on the existence of a minimum rates of solidarity and participation is possible the development of social economy. Operationalization of these three dimensions to the variables and then in to measurable items can lead to a quantitative assessment of the potential development of different forms of social economy in a community. 
Conclusion The concept of social economy is relatively new in the scientific literature occurring in official communications in Europe in the early 80s. In the literature and official documents, we can identify two sets of definitions: the first emphasizes the social economy entities, the second the basic principles. Nor at present times there is no internationally accepted definition. However, the practice of social economy is much older than the attempts of theorization. This fact led, in the early nineteenth century, to the development of a series of works that theorize this practice. These early theoretical ideas underlying the modern concept of social economy. The concept of social economy was circumscribed both to the left ideology, facing towards equality and rights of all citizens to engage in political activities, economic and social, as well as to the right ideology, which promote the welfare maximization in the framework of indivi-dual freedom. Despite the richer leftist ideological baggage, the current trend of defining the social economy is to adopt the right ideology. Solidarity and social participation, basic conditions of the emergence and development of social economy, are satisfied to a minimum due to association with negative communism experiences (collectivism, patri-otic work). Actions to encourage the spirit of solidarity and social participation can transform the social economy in an economic force generating working places. 
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INSTITUŢIILE ŞI DEZVOLTAREA  
SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNITĂŢII 

Doru Botezat[1] 
Rezumat Articolul de faţă propune o sinteză non-comprehensivă a teoriilor sociologice şi economice cu privire la rolul pe care-l deţin instituţiile sub toate formele de manifestare în economia şi societatea comunităţilor mici. Instituţiile, analizate mai întâi din perspectiva culturii comunitare alături de elitele locale şi de leadership precum şi de instituţiile organizate formal prin stat sau prin organizaţii nonguver-namentale creează osatura unei aşa-numite infrastructuri spirituale, intangibilă, dar necesară progresului social la nivele primare de agregare. Studiul s-a realizat prin analiza critică a literaturii de specialitate la care s-au grefat unele exemple din societatea românească. În final, articolul propune câteva idei practice de inter-venţionism instituţional pentru dezvoltarea comunitară.  

Cuvinte cheie: identitate, leadership, organizaţii,  
infrastructură spirituală  Punctul de plecare şi motivaţia unui proces de dezvoltare este comu-

nitatea umană. Ea este şi subiectul dezvoltării şi obiect, şi cauzalitate şi consecinţă. Rămâne încă disputabil dacă individul este unitatea de măsură a unui astfel de demers sau comunitatea ca reprezentantă a intereselor colective sau a binelui public. Dar pentru rezolvarea acestei dileme există ideologiile. Ştiinţa economică poate eluda dilema prin referirea la un spaţiu delimitat (teritoriu sau comunitate) sau prin găsi-rea acelor soluţii care apropie „binele” individual de cel colectiv, lăsând politicii misiunea să facă delimitările de detaliu. Aşa încât vom pro-clama dintru început drept subiect şi obiect al dezvoltării, comunitatea. 
                                                [1] Doctor în Ştiinţe Economice la Universitatea „Al.I Cuza” Iaşi, do_botezat@yahoo.com 
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Pentru aceasta trebuie să putem defini un asemenea concept. Există entitatea „comunitate” sau există doar populaţie, în general, alcătuită ca sumă a indivizilor şi doar teritorialitatea împarte în regiuni sau comu-nităţi? Care ar fi nivelul de agregare de la care putem desemna o enti-tate comunitară: localitatea, regiunea, ţara? Dacă privim din perspectiva dezvoltării, factorul populaţie interesează prin două aspecte. Unul este cel demografic şi de dinamică a populaţiei care contează mai mult în organizarea administrării, piaţa muncii şi politicile economice sau deci-ziile agenţilor economici. Al doilea ţine de latura culturală identitară a populaţiei de care depinde creionarea vieţii şi evoluţiei unei comunităţi sub toate componentele ei. Există o teorie a dependenţei de parcurs (Gertler, 2005) care consacră faptul că orice entitate socială sau terito-rială are o traiectorie unică creată şi reprodusă de propria istorie. Această traiectorie este chiar cea care conferă entităţii respective iden-titate şi unicitate. În acest sens, ne propunem să lămurim conceptul de 
comunitate. Problema se poate rezolva prin particularizarea unor noţiuni mai generale, precum cele de naţiune sau popor. Poporul şi naţiunea nu sunt perfect identice, nu se suprapun semantic. Poporul este suma cetăţenilor reali, cei care trăiesc în prezent, naţiunea reprezintă poporul transcen-dent, adică imaterial, atemporal, la limită fără teritoriu. Sensul vizat aici ar fi cel echivalent cu naţiunea la nivelul unei entităţi teritoriale mai mici. Pare mai facil, deşi e pur convenţional, să defineşti o naţiune în ansam-blu: este o populaţie reunită de un teritoriu, o limbă, o tradiţie culturală, 
istorie ş.a. împărtăşite în comun. În acest context, prin particularizare sau prin reducerea scării, definim comunitatea drept acea populaţie 
care posedă în comun caracteristici speciale atribuibile acelui teritoriu pe 
care îl ocupă, caracteristici ce sunt asumate de membrii comunităţii ca 
fiind identitare. Caracteristicile pot fi aceleaşi ca în cazul naţiunilor şi altele în plus, cum ar fi tradiţii specifice, obiceiuri, ocupaţii, etc. Extra-polând, conchidem că şi naţiunea poate fi o comunitate.  
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1. Sursele identităţii comunitare Identităţile sunt formate cu ajutorul tuturor tipurilor de activitate umană colectivă. Există, în viziunea lui Schöpflin (1999), patru dimen-siuni pe care se structurează acestea: - în primul rând identităţile se structurează prin stat (sau formele de 
organizare subsidiară statului) – este evident că în cadrul organizării statale se formează obiceiuri comune: aceleaşi impozite, aceleaşi săr-bători, aceeaşi raportare la autorităţi, legi, reglementări etc.; - în al doilea rând, activităţile societăţii civile sunt generatoare majore 
de elemente identitare: indivizii, ONG-urile şi grupurile, prin tranzac-ţionarea intereselor, formează curente, aspiraţii, exprimă opinii, etc.; - etnicitatea este cea mai controversată formă de identitate pentru că aici există mereu minorităţi care se pot socoti nedreptăţite. Etnicitatea înglobează mai multe elemente: solidarităţile, religiile comune etc. care creează ritualuri, sărbători la care participă întreaga comunitate. Etni-citatea are conexiuni şi cu statul şi cu societatea civilă, este vastă ca întindere conceptuală;  - a patra dimensiune este relativ nouă, mai precis datează din epoca „deschiderii lumii”: dimensiunea internaţională şi, mai nou, cea globală. Odată cu accelerarea integrării europene a luat fiinţă un nou set de identităţi suprastatale, supranaţionale. Uniunea Europeană a devenit cadru de atracţie pentru orice acţiune politică, economică sau culturală, iar problema este dacă acea acţiune o susţine sau îi este ostilă şi dacă a ajuns să genereze şi ataşamente care funcţionează ca identităţi. Voit sau nu, acquis-ul comunitar este o parte consistentă a noii identităţi euro-pene. Desigur, nu are capacitatea de reglementare a statului modern, dar analogia este plauzibilă. Dar şi peste Uniunea Europeană există alte identităţi internaţionale: bunăoară reţelele de ONG-uri şi lobby care joacă un rol dincolo de frontiere.  Aceste patru dimensiuni sau procese formatoare de identităţi nu acţionează deconectate unele de altele şi chiar se echilibrează între ele. De exemplu, un stat slab poate fi completat de o societate civilă impor-
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tantă, sau poate ceda o parte din suveranitate unor actanţi internaţionali etc. În estul Europei, în lipsa unei societăţi civile puternice, etnicitatea (autentică) a fost ingredientul principal în alcătuirea identităţii, dar, pe măsura evoluţiei şi integrării europene, tendinţa este ca preeminenţa etnicităţii să se diminueze, lăsând loc unei cetăţenii de-etnicizate.  
Instituţiile (în sens cultural)  Precum în existenţa biologică a unei fiinţe se spune că funcţia creează organul, din toate timpurile şi în toate comunităţile umane, unele lucruri pe care le facem pentru a stabili o ordine între oameni (organizarea) au fost codificate în formă simbolică şi exprimate prin ritual (de exemplu, religia). Nevoia fundamentală a organizării umane este aceea de coerenţă, iar identităţile colective creează şi exprimă coerenţă. Şi, cum supravieţuirea acestei coerenţe nu poate fi lăsată în seama hazardului, aceste procese sunt sacralizate şi devin imune la cercetări şi dovezi cerute de progresul cunoaşterii. Putem privi populaţia unei comunităţi ca un sistem cultural aparte. Atunci apare întrebarea: care sunt mecanismele din care se naşte şi se transformă identitatea culturală a acestei populaţii? Cine, de exemplu, provoacă schimbarea de mentalitate? Indivizii, sistemul de educaţie, timpul? Sistemul de educaţie este alcătuit din indivizi, iar pentru a schimba mentalitatea prin educaţie trebuie ca educatorii să-şi fi schim-bat ei înşişi, în prealabil, mentalitatea. Este dificilă găsirea unui „big bang”, a unui punct de început al societăţii şi al identităţii colective. Pentru aceasta, literatura sociologică utilizează un termen mai difuz pentru orice fenomen social pe care-l consemnază şi anume acela de 

instituire. O tradiţie, un fapt social este creaţia unei instituţii, iar insti-tuţia este, la rândul ei, o sumă de fapte recurente, consacrate (Marshall şi Barthel, 1994). Până a exista o putere politică investită să coordoneze faptele sociale, oamenii au coexistat prin instituţiile culturale. Numim prin acest termen 
orice practică sau activitate recurentă în cadrul unui grup. Culturale 
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pentru că ţin de un anumit traseu al evoluţiei antropologice pe care ştiinţa îl numeşte cultură pe latura materială şi spirituală. Primele elemente culturale ar putea fi considerate activităţile organizate (nu instinctive) de procurare a hranei sau de adăpostire şi respectiv, cre-dinţele legate de forţele naturii şi de divinitate. Treptat, oamenii au creat comunităţi organizate în care practicile izolate îndreptate spre satisfacerea nevoilor au evoluat către ceea ce numim astăzi instituţia 
vieţii economice sau credinţele au devenit religii sau viaţă spirituală. Aceste evoluţii s-au realizat prin instituţii.  Ce rol au instituţiile culturale în devenirea economică a unei comu-nităţi? Cu siguranţă unul determinant. În cazul teoriilor care proclamă dependenţa faţă de propriul parcurs (Gertler, 2005) sau în teoriile noii geografii economice (Ottaviano şi Thisse, 2004), o populaţie este „victi-mă” a propriei istorii, pe lângă determinismul intrinsec, conferit de trăsăturile şi caracteristicile identitare ale acelei populaţii sau de elite, cum se va vedea în continuare. Evenimentele istorice, viaţa trecută, au creat instituţii care s-au reprodus în timp, au creat tendinţe şi chiar au restricţionat alte posibile căi şi alte instituţii, generând astfel un meca-nism de putere la nivelul organizării umane.  Există două abordări instituţionaliste în economie, una veche şi una nouă. Dar atât vechiul instituţionalism economic (Old Institutional Eco-nomics) cât şi noul Instituţionalism Economic (Neo-Institutional Econo-mics) pornesc de la premisa că instituţiile condiţionează comporta-mentul economic. Diferenţele sunt mai degrabă atribuite scopului şi metodei celor două abordări asupra cărora nu vom zăbovi. Câteva idei de bază trebuie totuşi amintite. Reprezentanţii vechiului curent Karl Polanyi, Thorstein Veblen, John R. Commons şi Clarence Ayres pornesc de la antropologia economică pe care o rezumă în constatarea că „eco-nomia este un proces instituit” (Harrington şi Fergusson, 2002). Pentru a se autoreproduce material, orice societate trebuie să organizeze mo-dalităţi de provizionare a propriilor nevoi şi dorinţe. Pentru coeziunea şi continuitatea comunităţii, se cere o anumită durabilitate a acestei organizări economice, ceea ce se poate reduce, în termeni contempo-
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rani, la diviziunea muncii. Pe de altă parte însă, comunităţile moştenesc şi dezvoltă sisteme de credinţe, valori şi ideologii, într-un cuvânt „culturi”, în care organizarea provizionării materiale se integrează. Este important de precizat că posibilităţile pentru această integrare sunt foarte numeroase, dacă nu chiar infinite, fapt care este captat de noţiunea de relativitate culturală sau interdeterminanţă instituţională (Mayhew, 1987). Cu alte cuvinte, vechiul instituţionalism consideră economia şi acţiunile individuale orientate economic ca fiind încastrate într-un con-text cultural în care se stabileşte ce tip de acţiuni sunt permise, aştep-tate, încurajate sau interzise. Acest context este articulat prin instituţii. De egală importanţă pentru vechiul instituţionalism este şi opera fondatorului Thorstein Veblen, primul care a definit rolul central al instituţiilor în viaţa economică. Veblen a observat că instituţiile derivă din două baze largi de legitimare: una ceremonială şi una instrumentală din care se formulează ceea ce ştiinţa economică numeşte azi dihotomia 
vebleniană (Conti şi Giaccarria, 2001). Instituţiile ceremoniale sunt date de credinţele moştenite care legitimează statutele, clasele sociale şi distribuţia puterii printr-o logică a distincţiei (invidiei). Instituţiile instrumentale sunt acelea care legitimează şi motivează acţiunile de rezolvare a problemelor şi satisfacere a nevoilor, dar şi pentru dobân-direa de aptitudini. Ele sunt sursele progresului. Dar majoritatea com-portamentelor sunt o mixtură între acţiuni ceremoniale şi cele instru-mentale problema reducându-se la găsirea dominanţei. Tot Veblen subliniază că evoluţia instituţională este continuă, cumulativă, dar, în acelaşi timp, conflictuală. Conflictul apare mai ales din rezistenţa pe care o manifestă prin instituţiile ceremoniale. Schimbarea vine din nevoile de rezolvare a problemelor care provoacă foarte adesea legiti-mitatea valorilor ceremoniale. Concluzia demersului vechiului institu-ţionalism este lărgirea spectrului economiei convenţionale prin inclu-derea de elemente de „cultură” şi „societate” plasând instituţiile în centrul comportamentului economic. Noul instituţionalism – punctul său de plecare este acceptarea apriori a teoriei economice convenţionale ca fiind ştiinţa „alegerii individuale” 
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(North, 1990). Proiectul noului instituţionalism este dezvoltarea unui cadru analitic care să integreze analiza instituţională în economie şi în istoria economică. Definind instituţiile ca fiind constrângerile pe care 
indivizii şi le autoimpun, neo-istituţionalismul se încadrează perfect în abordarea „choice theory” din teoria economică neo clasică (Glaeser, 1998). Fiind o problemă de alegere, instituţiile au şi menirea de redu-cere a incertitudinii. Prin instituirea cooperării şi a tranzacţiilor, indivizii au posibilitatea de apartenenţă şi de raportare la grupuri şi valori. Aceasta a fost o punctare teoretică scurtă pentru o mai bună înţelegere a demersului instituţional în dezvoltarea economică. Cum economiile cresc atât ca rază de acţiune cât şi ca diversitate a schim-bului, această creştere trebuie potrivită cu o schimbare instituţională corespunzătoare pentru a crea performanţă economică. Mai precis, la nivelul actual de evoluţie a societăţii, instituţiile pot deveni un instru-ment la îndemâna factorilor de decizie în societate. Regionaliştii, econo-miştii şi geografii invocă conceptul de instituţie într-o varietate de scopuri şi vizând o varietate de funcţii.  Instituţiile formează paternul societăţii. Orice demers de dezvoltare trece prin filtrul inevitabil al acestor instituţii şi, dacă trece de acesta, trece tratat cu identitate locală. De această observaţie trebuie să se ţină cont atunci când se încearcă aplicarea unor soluţii importate create în alte teritorii sau alte comunităţi, fără o adaptare la constrângerile spa-ţiului. Pe de altă parte, instituţiile nu trebuie privite ca obstacol, în sen-sul că ele nu sunt neapărat sudate în corpusul social. Există şi schim-bare instituţională şi aproape întotdeauna se impune o asemenea nevoie într-un spaţiu care vrea să schimbe sau să creeze o tendinţă de evoluţie diferită de cursul său liniar. Schimbările sunt produse în timp prin adaptare treptată, brusc prin revoluţii sau decizii izvorâte dintr-o voinţă politică. Cert este că schimbarea instituţională trebuie să pre-meargă oricărui alt demers de dezvoltare, dar revenind la început, când s-a pus problema cine schimbă mentalitatea, ne aflăm în faţa unui para-dox pentru că schimbarea este determinată de instituţii, dar instituţiile trebuie să se schimbe întâi pe ele însele. Cum instituţiile sunt formate 
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din oameni, problema se reduce la capabilitatea de schimbare a indi-vizilor. Este de presupus, prin aproximare ştiinţifică, că majoritatea oamenilor dispun de aceleaşi capacităţi intrinseci de schimbare şi reorientare. Ce face atunci diferenţa între comunităţi? De ce unele comu-nităţi se schimbă, evoluează spre niveluri de dezvoltare mai avansate, altele stagnează sau involuează?  
Elitele şi leadership-ul  Dezvoltarea poate reflecta şi tentativa de mobilizare a solidarităţii interne a populaţiei sau comunităţii. Această solidaritate internă este dependentă de foarte mulţi factori. De bază sunt comunitatea de inte-

rese şi durabilitatea acestei comunităţi. Mai simplu, dacă interesele care leagă comunitatea nu sunt momentane, şansele dezvoltării sunt suste-nabile. De multe ori spiritul comunitar apare ca un curent sau poate fi chiar o modă. Identitatea comunităţii se naşte poate dintr-o istorie, dar ea trebuie întreţinută şi, la rândul ei, cineva în istorie a întreţinut-o. De fiecare dată, cineva îşi asumă această identitate şi o reprezintă. Iden-tităţile sunt create atât la nivel instituţional cât şi simbolic, iar cele două trebuie privite ca funcţionând complementar. O instituţie îşi creează şi o dimensiune simbolică şi se reproduce parţial prin raportarea la aceste simboluri. Astfel, folosirea simbolurilor precum drapele, steme, monu-mente, ceremonii (ritualuri) nu este întotdeauna o extravaganţă inutilă, un regres spre o eră pre-raţională, ci o componentă esenţială a creării, menţinerii şi reproducerii identităţii. Dar aşa cum este nevoie de emble-me, simboluri blazoane, tot astfel este nevoie de lideri şi de elite care să reprezinte acest spirit (Jalowiecki, 1990). De exemplu, în istoria statelor europene au existat acei landlorzi ca elite locale care au prezervat până în zilele noastre şi ar putea să întrunească justificarea maximă a iden-tităţii locale, cel puţin la nivel simbolic. Chiar şi în spaţiul românesc a existat o nobilime formată din familii domnitoare, familii de boieri etc. a căror istorie dădea identitate teritoriului stăpânit de ei cândva. Exis-
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tenţa elitelor în postura de clasă conducătoare avea un rol deosebit în dezvoltarea unei comunităţi.  Oamenii au mereu nevoie să se raporteze la cineva, iar societatea care evoluează se dezvoltă şi are nevoie cel mai adesea de o ghidare. Chiar dacă dezvoltarea este „spontană” în sensul de a fi naturală, ne-impusă de forţe externe, ea tot are nişte repere, nişte valori la care se raportează în orice acţiune ori demers. Pe lângă acea identitate „ances-trală” şi impersonală care creează sistemele de valori, societatea, pentru a conserva şi perpetua aceste elemente, are nevoie de anumite vehicule. Identitatea neformalizată nu este neapărat un „cod genetic”, ea este incorporată voluntar în oameni care devin vehicule ale valorilor care o perpetuează. Cel mai adesea, elitele unei societăţi deţin această infor-maţie şi o transmit generaţiilor următoare şi tot ele ghidează, în baza acestei informaţii, dezvoltarea. Marile schimbări sociale şi revoluţiile au fost determinate de coagularea unor elite, a unor lideri carismatici care au insuflat comunităţilor propriile convingeri şi orientarea către o cale de urmat. Exemple avem chiar în istoria României. Mişcarea paşoptistă, pentru care revoluţia este un moment esenţial, a impus lumii româneşti o evoluţie spectaculoasă. Revendicările ei de regim politic, republică, sufragiu universal sau cele cetăţeneşti, emanciparea evreilor sau eli-minarea pedepsei cu moartea, eliminarea pedepselor degradante, au pus Ţările Române în faţa celor mai avansate idei politice de pe conti-nent din acea epocă, în ciuda faptului că nu ne deosebeam cu nimic de popoarele din jurul nostru. Nu este vorba numai despre proiecte, ci de o mişcare care a reuşit în câteva decenii să modernizeze România cu o viteză incredibilă. Toată această transformare a fost posibilă datorită unei generaţii politice de excepţie constituită din câteva zeci de oameni, o proporţie insignifiantă chiar şi la nivelul unei ţări mici. Exemplul este elocvent pentru cum poate un concurs de împrejurări şi o generaţie să deplaseze o lume dintr-un spaţiu cultural în altul. Alt exemplu similar, dar mai îndepărtat în istorie, a fost epoca lui Ştefan cel Mare care a făcut dintr-un stat cvasi-inexistent o forţă a Europei medievale. Uneori revo-
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luţiile însă extermină elitele epocii pe care o transformă creând la rândul lor alte elite. Cum s-a precizat, în lipsa unei „nobilimi” care asigura baza identitară şi de conducere a societăţilor trecute, în prezent, rolul acesta de lider revine clasei politice la dispută sau chiar prin confuzie cu clasa econo-
mică şi cel mai adesea în confuzie cu aceasta. La cele două clase, se mai adaugă liderii de opinie şi vedetele mass-media. De bună seamă că modernizarea societăţii a adus cu ea multe restricţii acestei repre-zentări, dar şi anumite forme de intoxicare şi viciere a sensului elitelor. Şi mafia locală poate constitui o elită (altminteri mafia originală sicilia-nă era chiar nobilimea locală). De asemenea şi grupurile de presiune pot fi elitiste (Jalowiecki, 1990).  Elita politică poate determina schimbările majore, revoluţionare, poate crea instituţiile şi identitatea locurilor precum şi acea atmosferă necesară dezvoltării. Multe din perioadele faste de dezvoltare econo-mică rapidă se leagă de numele unor lideri politici sau lideri din mediul academic: Keynes, Reagan, Teatcher au dat nume de doctrine sau, în Baden Wurtenberg, s-a denumit acel Spat-Kapitalismus după numele 
minister-presidentului din vremea înfloririi landului. De asemenea, nu-meroşi guvernatori americani au rămas în istorie prin megaproiectele pe care le-au promovat. Dar baza dezvoltării sănătoase a unei comu-nităţi, cu sau fără elită politică, stă într-o formă particulară a elitei: în 
antreprenoriatul local, care, în timp, poate să dobândească şi rafina-mentul politic necesar unei creşteri morale. Antreprenoriatul local trebuie să aibă conştiinţa identităţii locale, a apartenenţei la reţeaua locală şi să aibă un adânc sentiment de co-responsabilitate pentru mediul local şi pentru comunitate. Economia clasică a fost generată de 
genius loci şi de genius proximitatis, atât în sens fizic, cat şi social. Antre-prenorul local este foarte bine şi adânc încorporat în structura socială locală, fiind o componentă a elitei (Jalowiecki, 1990).  Într-o abordare mai anecdotică a unor poveşti de succes din SUA anilor ’70 precum Sillicon Valley sau Route 128, putem descoperi con-cluzii pe care nici cei mai rigizi economişti nu le pot contesta. Una dintre 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 50 

acestea este faptul că inovaţiile şi antreprenorii se propagă prin cultura comunităţii. Cele două regiuni oferite ca exemplu au fost totuşi diferite din acest punct de vedere. În vreme ce Route 128 are o cultură bazată pe o formă ierarhică autoritară şi rigidă de puritanism, Sillicon Valey este tărâmul „pionieratului”, al experimentării şi antreprenoriatului în stare pură fără restricţii puritane (Saxenian, 1994). Despre Sillicon Valley adesea se spune că este locul de naştere al tehnologiei informa-ţionale moderne. Legendele garajelor în care se năşteau idei şi ale adolescenţilor transformaţi în milionari sunt povestea condensată a celor mai importanţi jucători din lumea modernă. Întâmplător sau, mai curând, nu întâmplător, nume precum Charles Litton, Bill Hewlett şi David Packard (fondatorii Hewlett-Packard), apoi Bill Shockley (inven-tatorul tranzistorului) şi unul din studenţii săi Bob Noyce (fondatorul Intel), Steve Wozniak şi Steve Jobs (fondatorii Apple) fără a-l uita pe Bill Gates, starul incontestabil din lumea softului, s-au „întâlnit” în acelaşi teritoriu. Cum plastic spunea John Rees (2001), „ar fi putut merge oriunde aceşti oameni, dar mamele lor locuiau acolo” sugerând ideea de cultură locală. Similitudini cu această situaţie pot fi găsite şi în Nordul Italiei şi în Baden Wurtenberg (cazurile de districte industriale şi clustere).  Această istorie alegorică a oamenilor şi a locurilor naşte în literatura de specialitate câteva întrebări: este o asemenea cultură antreprenorială 
specifică unei zone, unei comunităţi sau ea poate fi găsită şi activată 
oriunde? Sau poate fi creat un mediu propice dezvoltării ei ori este pură 
întâmplare? Mai precis: prezenţa unor elite care schimbă cursul istoriei este un fapt întâmplător la un anumit moment în istorie sau acea elită se 
naşte tocmai pentru că există premisele formării ei în acel teritoriu, 
premise generate de cultura locală? Răspunsul este probabil că ambele variante sunt adevărate (Rees, 2001).  Din aceste considerente, în literatura de specialitate, conceptul a evo-luat către unul mult mai specializat şi mai tehnic decât simpla denumire generică de elite. Elitele desemnează acum o categorie confuză respon-sabilă de multe fapte sociale, unele cu finalitate economică altele fără un 
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sens economic. Dacă luăm fenomenul dezvoltării stricto sensu, mai potrivit apare termenul de „leadership”. Burns, 1978 (citat în Krueger, 1990 p.9) - îl numeşte unul din cele mai mult observate şi cele mai puţin 
înţelese fenomene de pe pământ. Krueger (1990, p.9) defineşte leader-ship-ul ca fiind acţiunea (actul motivat şi voluntar) uneia sau mai multor 
persoane de a mobiliza resurse instituţionale, politice, economice, psiho-
logice şi altele aşa încât să atragă interesul, să angajeze şi să satisfacă 
motivele şi aşteptările celor ce urmează acea persoană (acele persoane). Gardner (1990, p.12) defineşte leadership-ul ca procesul de convin-
gere sau exemplul prin care un individ sau grup induce unui grup sau unei 
comunităţi urmărirea unor obiective (împărtăşite). Benis şi Nanus (citaţi de Rees, 2001, p.98) susţin că leadership-ul inventează şi creează 
instituţii care pot conferi indivizilor capacităţi de acţiune în vederea 
satisfacerii nevoilor lor, alegerilor lor, scopurilor şi viziunilor care sunt 
bazate pe nevoile cheie ale majorităţii. Cu alte cuvinte, leadershipul creează o „arhitectură socială” pe care se sprijină o comunitate şi care, în cele din urmă, îi duce pe cei conduşi la un grad mai înalt de con-
sciousness (conştiinţă locală sau sentiment de apartenenţă).  Există şi alte nuanţe (Rees, 2001): în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, definiţia leadership-ului urmează aceleaşi linii ca şi în cazul leaderilor de tip clasic, cu deosebirea că relaţia leader – „follower” nu mai este atât una ierarhică cât una colaborativă bazată pe încredere mutuală şi cooperare. Mai mult, nu este vorba de o singură instituţie sau persoană care să fie în măsură să ia pe umeri problema unei dezvoltări dintr-o regiune, ci, e vorba de sinergie, de cumulare, de aceea (de)nu-mim leadership-ul ca fenomen şi nu unul individual. Leaderii doar inspi-ră şi motivează prin exemple personale, prin persuasiune, argumente, date, informaţii, empowerment şi, mai rar, prin comandă şi control. Leadership-ul este determinat de sinergia tuturor acestor idei. Unele idei, deşi irealizabile, sunt bune prin efectul lor mobilizator ca şi discur-sul politic sau retorica cu rol de mobilizare şi de schimbare institu-ţională. Leadership-ul necesită o abordare multidisciplinară, iar cerce-tările în domeniu au izolat chiar teorii ale leadership-ului. O sinteză a 
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definiţiilor leadership-ului realizată de Rost (Rees, 2001) este poate un bun punct de plecare în explicarea rolului leadership-ului în dezvolta-rea comunitară: „Leadership-ul este o relaţie/ sistem de relaţii de influen-
ţă între lideri şi cei care îi urmează pe aceştia care determină schimbări 
reale de comportament şi acţiune, care afectează scopurile mutuale deo 
parte şi de alta”. Aşa-numitul leadership comunitar (community leader-ship) completează definiţia lui Rost şi adaugă acestui construct câteva elemente precum sublinierea rolului pe care-l au grupurile locale, coaliţiile şi interacţiunile dintre ele şi cum afectează acestea politica locală. În acest context, definim aşa-numitul leadership pentru dezvol-
tarea comunitară ca fiind tendinţa unei comunităţi de a colabora între 
sectoare într-o manieră susţinută, orientată către intensificarea perfor-
manţelor acelei comunităţi. Totodată leadership-ul este legat şi de con-cepte noi ale managementului public modern precum „capacity build-
ing”, amintind de teoria capitalului social (Stimson, Stough şi Roberts, 2002, p. 277). Din această perspectivă, se poate conchide că lipsa elite-lor se poate suplini prin organizare, dar şi invers, lipsa organizării poate fi suplinită de un leader-charismatic. 

2. Infrastructura spirituală şi dezvoltarea comunitară Cultura considerată ca sumă a identităţilor, instituţiilor şi elitelor unei comunităţi poate fi asimilată într-un demers de dezvoltare econo-mică unei aşa-numite infrastructuri spirituale. Importanţa acestui factor în dezvoltarea comunităţilor este încă un subiect de dispută în lumea academică. De la teoriile lui Huntington (1998) şi până la dezbaterile găzduite de revista Altera (1998-2000), opiniile se întind pe un spectru foarte variat între cele două extreme: determinarea absolută şi lipsa totală de influenţă. Într-un studiu al lui Gustav Molnar: Chestiunea 
Transilvană (1998) invocându-l pe Huntington, autorul este adeptul ideii că diferenţele între plăcile tectonice civilizaţionale determină implacabil evoluţiile viitoare ale teritoriilor, se susţine ideea că dife-renţele nu pot fi surmontate, deci dezvoltarea depinde indubitabil de 
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codul genetic al naţiunii sau regiunii la care se referă. Mai precis, nu-i este nimănui refuzată dezvoltarea, dar nu toate dezvoltările sunt la fel. Pe de altă parte, autori ca H. R. Patapievici (2003) consideră capitalis-mul asemeni fizicii, matematicii, şi chiar statului de drept, ca o structură 
universală, şi, ca structură universală, poate fi pus la treabă de oricine, indiferent că este catolic, ortodox, hindus, şintoist sau islamic. Din această perspectivă, acceptarea unei civilizaţii este o chestiune doar de voinţă politică a elitelor şi implicit a populaţiei. Gustav Molnar apre-ciază această consideraţie drept un caz tipic de confundare a moder-nizării cu occidentalizarea. Elita unei naţii sau a unei regiuni hotărăşte dacă vrea să se modernizeze şi rezultatul unei astfel de hotărâri se poate vedea la capătul câtorva decenii, dar schimbarea tipului de civilizaţie (implicit a identităţii) este posibilă doar în cazul menţinerii unei legături organice continue, timp de mai multe secole cu civilizaţia integratoare şi nici atunci rezultatele nu sunt dinainte predictibile. Falimentul aspiraţiei spre o schimbare totală a identităţii este ilustrat de două exemple clasice în istoria politică. Petru cel Mare şi Kemal Ataturk care, în încercarea de occidentalizare, au creat nişte „ţări schizoide, nesigure de identitatea lor culturală” (Molnar, 1998). Este mult mai frecvent şi mai fericit cazul în care conducătorii unor societăţi non-occidentale au reuşit să modernizeze ţările lor, refuzând, totodată, occidentalizarea. De exemplu, Japonia, care se orientează după princi-piul Walkon Yosei, adică spiritualitate japoneză şi tehnologie occiden-tală sau Arabia Saudită care se modernizează rămânând pe tradiţia islamului (Molnar, 1998). Cu aceste consideraţii se revine la viziunea weberiană a unui spirit 
potrivit cu un anume fel de civilizaţie. În acest caz, pentru o ţară ca România şi nu numai, se pune întrebarea are spiritul capitalist şi o etică 
orodoxă? Poate că ideea lui Weber era valabilă în epoca sa atunci când un spirit sau o etică puteau construi o societate. În condiţiile actuale, etica şi spiritul pot fi aduse din orice colţ al lumii. Nu populaţia trebuie să deţină o etică sau un spirit, ci numai o masă critică de antreprenori care se găseşte în aproape orice tip de societate, inclusiv în una orto-
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doxă. Desigur, etica şi spiritul pot face diferenţe, dar nu pot opri o dezvoltare. Un proces de dezvoltare poate fi doar potenţat de aceste valori sau inhibat, dar, în mod crucial, el depinde doar de o voinţa poli-tică a unei societăţi. Exact ca şi în concepţia lui Patapievici capitalismul, ca şi fizica, este determinat prin reguli şi reţetare universale pe care le poate adopta oricine. Dincolo de această dispută, până la urmă, sunt dovezi concludente că elemente ce ţin de identitate, instituţii şi leadership sunt prezente în evoluţia economică. Chiar dacă nu există cauzalităţi directe, probabile (dovedibile), „mediul cultural” este catalizatorul în care au loc procesele şi reacţiile sociale. Drept urmare, cercetarea economică trebuie să aibă în vedere premergător aplicării unor politici anumite elemente ce ţin de sociologia şi etnologia locală. Provocările comportamentale – aşa cum le numea Daniela L. Constantin (2001) – precum participarea, comuni-carea, mentalitatea şi atitudinile, toate acestea sunt mai importante decât constrângerea financiară. De aceea, abordarea unei strategii de dezvoltare centrată pe populaţie este mai importantă. În acest proces este nevoie de angajarea tuturor instituţiilor şi actorilor. În acest sens, administraţia locală este mai mult decât un simplu furnizor de servicii ci un „manager social”. Orice politică guvernamentală are nevoie de un mediu de cultură şi de un feedback cu comunitatea. Hryniewicz (1990) propune câteva elemente necesare formării unei imagini complete cu privire la rolul identităţii instituţiilor şi elitelor în procesele de dezvoltare a comunităţilor (ca bază pentru cercetare): - atitudinea socială generală, orientarea spre reformă şi inovaţie sau spre conservarea status-quo-ului (aşteptările oamenilor faţă de stat, gradul de diferenţiere sau de omogenitate al atitudinilor din comu-nitate, ce se înţelege prin participare precum şi viziunile privind dezira-bilitatea sa şi cum variază aceste aspecte între diferitele subculturi); - structura socială, dar mai ales raportarea populaţiei la structura socială, adică modul cum se autodefinesc clasele sociale şi cum le consi-deră pe celelalte (fiecare are o imagine despre sine şi o percepţie despre ceilalţi); de exemplu, dacă recunosc în inegalităţile sociale diferenţe de 
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muncă individuală sau tratează diferenţele ca nedreptăţi sociale şi abuzuri; - gradul de conectare între politică şi diferenţele sociale (lupta de clasă) sau contestabilitatea. De exemplu, odată cu progresele, în nivelul de trai poate scădea şi gradul de contestabilitate al societăţii indiferent de percepţia (corectă sau nu) a surselor de diferenţiere între clase; - alte înclinaţii şi atitudini politice cum ar fi: cât de bine îşi cunosc cetăţenii drepturile şi cât de des, sau în ce condiţii apelează la justiţie pentru exercitarea unor astfel de drepturi, cât de paternalişti sau cât de implicaţi sunt cetăţenii, cât sunt de întreprinzători (densitatea antre-prenorială), preferă muncă puţină şi bani puţini sau muncă multă şi bani mulţi etc.; - gradul de colectivism versus individualism;  - raportarea faţă de elite, cât de importanţi sunt liderii de opinie; - diversitatea de opinii şi rolul acesteia. De exemplu, Olanda, ţara cu cea mai mare densitate de opinii din Europa, posedă şi atribute impli-cite ale acestei diversităţi care dau naştere la dezvoltări specifice; - capitalul „social” şi o predispoziţie naturală a unei populaţii pentru egalitarism sau înclinaţia ideologică naturală a unei populaţii spre stânga sau spre dreapta, adică corelarea ideologiilor cu identitatea. La polul opus unei societăţi solidare stă in-civismul, concepţia că afacerile publice sunt „treaba statului” etc.; - gradul de „fragmentare” politică: efectivitatea dezvoltării este lega-tă de gradul de fragmentare jurisdicţională şi politică, gradul de co-operare între actorii economici, participativitatea comunităţii la rezol-varea problemelor şi disponibilitatea resurselor. Din toate acestea rezultă evident că economicul este, în bună măsură, o problemă culturală. Diferenţele culturale vor continua să fie prezente multă vreme în procesele sociale şi economice evoluţionare şi vor continua chiar să inducă diferenţe de dezvoltare între naţiuni şi regiuni în ciuda previziunilor futurologice ale lui Fukuiama (1992) care între-vede moartea identităţilor. Naţiunile şi comunităţile subnaţionale vor continua să-şi conserve diferenţele sau să producă noi diferenţe. Deci-
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denţii politici vor trebui să filtreze orice iniţiativă prin prismele identi-tare pentru a preîntâmpina manifestări de incompatibilitate, între un curs impus dinafară şi cursul evoluţiei naturale proprii comunităţii.  
Instituţiile (în sens organizaţional)  Cum am demonstrat, orice sistem se administrează prin instituţii. Modul prin care puterea socială şi economică este distribuită (adesea inegal) într-o comunitate este, în mod esenţial, rezultatul caracteristic al complexului de instituţii din spaţiul acelei comunităţi. Aşa cum am relevat mai sus, instituţiile, în sensul larg, sociologic sau cultural, sunt 

unitatea imediat superioară individului. În sensul restrâns, pe care-l vom aborda aici, instituţia este acea grupare de indivizi constituită în jurul 
unui scop. Existenţa scopului deturnează sensul conceptului de institu-ţie spre acela de organizaţie. Instituţiile ţin mai ales de valori, credinţe colective, reguli nescrise care condiţionează sau constrâng acţiunea individuală. Ele pot avea şi o existenţă abstractă. Organizaţiile, în schimb, sunt entităţi tangibile. Organizaţiile au interese, au instituţii pe care se sprijină, au un aşa numit „raison d’etre”. Organizaţiile sunt, de fapt, instituţii formalizate. În afară de familii, organizaţiile par să fie singurele sisteme sociale care au „adrese (poştale) definite” (Langer, 1999). Prin contrast, nici sistemele funcţionale ca politica, economia etc., nici societatea nu au o astfel de adresă. Ca atare, existenţa lor este una relativă, conceptuală. Societatea modernă funcţionează prin intermediul acestor organizaţii care diferă, în primul rând, prin funcţii (economice, culturale, sociale, politice) şi prin dispunerea lor spaţială. De aceea, orice analiză a poten-ţialului economic al unei regiuni necesită o inventariere a organizaţiilor disponibile. Următorul pas este conştientizarea interconectării şi cu-prinderii spaţiale a acestor organizaţii (globalizarea) de o manieră ce poate fi considerată de dimensiuni „regionale”. Mai precis, potenţialul economic şi, implicit, potenţialul de dezvoltare al unei comunităţi ţine de o aşa-numită capacitate instituţională, care depinde, la rândul ei, de 
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leadership şi de capacity building (Harrington şi Ferguson, 2001; Stimson, Stough şi Roberts, 2002). Dacă desemnăm drept scop al comunităţii dezvoltarea economică, se pune problema dacă putem crea structuri organizatorice cu destinaţia precizată. Poate fi realizată dezvoltarea de instituţii „tehnice” special create pentru acest scop sau, pur şi simplu, capacitatea instituţională creează acel mediu funcţional din care dezvoltarea îşi extrage singură instrumentele necesare? Cu aceasta ajungem la dilema clasică a inter-venţionismului sau non intervenţionismului în economie. Pe lângă aparatul instituţional administrativ de care dispune un stat sau o regiu-ne, dezvoltarea poate cere, la un moment dat, crearea unor instrumente instituţionale suplimentare care să-i netezească drumul. Istoria insti-tuţiilor de dezvoltare poate începe cu fundaţiile Rockefeller şi Ford în anii ’50-60, care desfăşurau programe de susţinere a instituţiilor din domeniul administraţiei şi al gestiunii, iar în anii ’60-70 exista o Agenţie Americană de Dezvoltare Internaţională care a sprijinit întărirea instituţională (Puşcaşu, 2000). Crearea unor astfel de instituţii impune o gestiune foarte delicată a intereselor diverselor grupuri din societate. Unde există motivaţia umană, acolo se nasc şi procesele evoluţionare economice. Deci este vorba de un proces politic. Orientarea după inte-rese este un ingredient fundamental chiar şi pentru indicatorii macro-economici, nu numai la nivelul întreprinzătorului. De exemplu, insti-tuţia Fondului Proprietăţii de Stat din România a fost o construcţie eşuată din start pentru că însăşi ideea ei era eronată. Scopul acelei insti-tuţii putea fi asimilat „autodevorării”. Cu alte cuvinte, oamenii implicaţi în acea instituţie, lucrând pentru privatizare, lucrau pentru pierderea obiectului muncii lor. Cu cât erau mai productivi, cu atât îşi pierdeau mai repede slujbele. De aici rezultă corupţia pe care a generat-o privatizarea şi întârzierile imense ale proceselor, care, la rândul lor, au generat pe verticală falimente şi şomaj masiv. Pe aceeaşi logică, e legitimă întrebarea ce va mai face o agenţie de dezvoltare când se va fi 
ajuns la dezvoltare? Practic e utopic să atingi maximul absolut al dezvol-tării deoarece întotdeauna mai există loc, dar, într-o economie funcţio-
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nală de piaţă care creşte, o agenţie de dezvoltare îşi găseşte destul de greu rostul. Pur şi simplu aceste instituţii sunt un fel de proptele puse sistemului economic care ajută în cazul unor fracturi, dar îngreunează mersul unui organism normal. Statul nu poate inventa dezvoltare. El poate stimula anumite activităţi şi poate facilita întâlnirea dintre creati-vitate reprezentată de leadership şi capital, acolo unde acestea nu se pot întâlni singure. Instituţiile care se ocupă de aceste întâlniri sunt 
agenţiile de dezvoltare sau agenţiile de investiţii interne, acele organi-zaţii care pot avea funcţiuni de la elaborarea unor strategii şi a unor studii de fezabilitate (fapte care nu se pot realiza în general de către particulari) până la finanţarea directă a unor proiecte şi idei din fonduri puse la dispoziţie de către stat, prin credite facilitate de stat sau de la diverse instituţii finanţatoare (bănci de dezvoltare, fonduri, Uniunea Europeană etc). Rolul acestor agenţii este de a pune în mişcare o economie, de a promova anumite activităţi, de a incuba afaceri fragile pe o piaţă în formare, efectele lor probate sunt însă destul de modeste. Mai ales în România, aceste agenţii au depins într-o mare măsură de interesele politice, îndeosebi în sectoarele în care s-au vehiculat sume mari de bani guvernamentali sau europeni. Absorbţia unor fonduri mari disponibile impune existenţa unor structuri capabile să gestioneze, în timp scurt, astfel de provocări, dar acestea sunt susceptibile de genera-rea de corupţie în jurul lor, în lipsa cenzurii pieţei concurenţiale. De aceea, mai utilă este orientarea agenţiilor de dezvoltare către servicii publice pe care piaţa le oferă mai dificil: informare, consultanţă, stimu-larea cooperării. În plus, dacă anumite domenii o cer, instituţiile interne se formează ca răspuns al unei cerinţe sociale. De exemplu, dacă pentru turism este nevoie de o centralizare a ofertelor, se va crea un birou care să se ocupe de această activitate. Nu înfiinţarea acelui birou va crea funcţiunea socială pentru care este destinat, ci, invers, instituţia (orga-nul) este creat de funcţie. De aceea, este mai principial să vorbim de o dezvoltare instituţională a întregului corpus social şi economic care să genereze dezvoltarea economică. 
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Dezvoltarea instituţională este, în mod esenţial, mijlocul prin care instituţiile devin apte să mobilizeze, de o manieră eficace, resursele umane şi financiare disponibile de pe o unitate spaţială. Literatura de specialitate lucrează cu noţiuni foarte diferite referitoare la acest concept (întărirea instituţiilor, gestiunea sectorului public, administraţie, 
dezvoltare etc). Chestiunea esenţială este de a şti cum să mobilizezi eficient resursele unei ţări sau unei regiuni, aşa încât, toţi factorii să concure la procesul dezvoltării. Mobilizarea resurselor se poate face atât din interior, prin gestionarii instituţiei sau stimulată din exterior de către guvern sau agenţii de dezvoltare.  

Concluzii  Articolul de faţă a încercat să enumere elementele care ţin de cadrul 
socio-cultural (populaţie, identitate, tradiţii, elite) şi de un aşa-numit 
cadru politic, administrativ şi organizaţional (instituţii, autonomie). Aceste două cadre sunt numai doi piloni ai unui proces integrat de dezvoltare orientat către comunitate, adică unitatea elementară a unei clase de colectivităţi având atributul de omogenitate pe un set de criterii definitorii. Lor li se adaugă alţi doi piloni: aparatul economic propriu-zis (forţa de muncă, finanţele şi fiscalitatea, infrastructura şi alte politici economice) şi, un aşa-numit cadru contextual, cel mai nou factor şi actor în procesele evoluţionare economice (integrarea euro-peană, globalizare, multi-naţionalizare). Aceste cadre sunt de fapt ele-mentele din problematica dezvoltării aşa cum sunt văzute de politica economică. Descrierea lor se face prin prisma abordărilor din diverse teorii care au analizat aceşti factori. 
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INSTITUTIONS AND SOCIO-ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF COMMUNITY 

Doru Botezat[1] 
Abstract This article provides a non-comprehensive overview of social and economic theories regarding the contribution to the small communities’ economy and society of institutions, in all forms of expression. Institutions, first analyzed in terms of local culture together with elites and leadership, as well as formal institutions organized by state or NGO’s, generate a so-called spiritual infrastructure, intangible, but necessary for social progress on primary levels of aggregation. The study was accomplished using critical analysis of literature on which we grafted some exam-ples from Romanian society. Finally, the article proposes some practical ideas for community development institutional interventionism.  

Key words: identity, leadership, organizations, spiritual infrastructure  The starting point and motivation of a development process lies in the human community. This is both the subject and the object of development, as well as causality and consequence. It is still debatable whether the individual is the unit of measurement for such an endeavor or the community as representation of collective interests or the public good. Ideologies can help in solving this dilemma. Economics can solve the dilemma by referring to a defined space (territory or community), or by finding solutions that bring the individual "good" closer to the collective one, leaving to politics the details of differentiating. There-fore, we will proclaim community from the beginning as subject and object of the development. In order to do this, we must be able to define such a concept. Is there an entity called "community" or is there just 
                                                [1] Doctor in Economics at „A.I Cuza” University Iaşi; do_botezat@yahoo.com 
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population, made up, generally speaking, of individuals. Is it true that only territoriality divides into regions or communities? What would be the level of aggregation from which we can assign a community entity: the city, the region, the country? If take the perspective of development, the population factor is of particular interest in two aspects. One of them is that of demographic and population dynamics, which is of higher importance in the organization management, labor market and economic policies or decisions of economic agents. The second one is related to the cultural identity dimension of the population on which a community’s shaping and life evolution depends in all its components. One could read the dependency theory (Gertler, 2005) which states that any social or territorial entity has a unique path created and repro-duced by its own history. This trajectory is the one bestowing identity and uniqueness to the respective entity. In this regard, we intend to clarify the concept of community. The problem can be solved by customizing some more general notions such as nation or the people. The People and the nation are not perfectly identical, and there is no semantic overlap. The people repre-sent the sum of real citizens living today, while the nation represents the transcendent people, immaterial and timeless, without a territory. The meaning here would be equivalent to that of a nation at the level of 
a smaller territorial entity. Though purely conventional, it seems easier to define a nation as a whole: a population united by: a shared common 
territory, language, cultural tradition and history, etc. In this context, by using customization and reducing the scale, we may define community as that population sharing special characteristics assigned to that 
particular territory they occupy, features assumed by the community 
members as identity-markers. The characteristics may very well be the same as in the case of nations together with other additional ones, such as specific traditions, customs, occupations, etc. Extrapolating, we conclude that the nation can be a community too.  
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1. The sources of community identity Identities are formed by all types of collective human activity. There are, in Schöpflins vision (1999), four dimensions on which these can be structured: - Identities are structured primarily by the state (or state subsidiary forms of organization) – it is obvious that within the state organization common habits are shaped: same taxes, same holidays, same approach regarding the authorities, laws, regulations, etc. - Secondly, civil society activities are essential in generating identity 
elements: individuals, NGOs and groups formed by trading interests create trends, aspirations, and express opinions, etc. 

- Ethnicity is the most controversial form of identity, due to the fact that in this case there are always minorities who believe themselves to have been treated unfair. Ethnicity includes several elements: solidar-ity, common religion, etc, creating rituals, celebrations involving the entire community. Ethnicity has connections with the state and the civil society and is quite a vast concept. - The fourth dimension is relatively new, dating more precisely from the era of the "Open World": the international dimension and, most 
recently, the global one. Together with the acceleration of European integration, a new set of superstate and supranational identities was created. The European Union has become a magnet for any political, economic or cultural action, and the issue is whether that action sup-ports the Union or is it hostile towards it. It has even managed to generate attachments acting as identities. Intentionally or not, the community acquis represents a significant part of the new European identity. It does not have the power of regulating a modern state, but the analogy is plausible. There are other international identities situ-ated above the EU: for example the NGOs and lobby networks playing a significant role across the borders. These four dimensions or identity-forming processes do not act disconnected from each other and even set themselves in a balance. For 
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example, a weak state can be completed by a strong civil society or it may transfer a part of its sovereignty to international actors, etc. In Eastern Europe, in the absence of a strong civil society, ethnicity (gen-uine) was the main ingredient in the composition of identity. However, along with development and European integration, the trend indicates that the rule of ethnicity is failing, leaving room for a citizenship devoid 
of ethnicity. 

Institutions (cultural aspect) The same as in the biological existence of a being, when it is said that the function creates the organ, since the beginning of time and in all human communities, some things which are done in order to establish an order among people (organization) were coded in symbols and ex-pressed through rituals ( for example, religion). The fundamental need of human organization is that of coherence, and collective identities create and express coherence. Since the survival of such a coherence cannot be left to chance, these processes are sanctified and become immune to research and evidence required by the advancement of knowledge. We view the population of a community as a distinct cultural system. As a consequence, the question arises on what are the mechanisms that give rise to and transform the cultural identity of this population? Who, for example, causes the change in mentality? Individuals, the education system, time? The education system is composed of individuals. In order to change the mentality through education, the educators them-selves must have changed theirs in advance. It is difficult to find a "Big Bang", a starting point of society and collective identity. This is why sociological literature uses a more vague term for any social phenom-enon observed: namely that of establishment. A tradition, a social fact is the creation of an institution and the institution represents, in its turn, a sum of recurring, established facts (Marshall and Barthel, 1994). 
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Until the arrival of a political power invested to coordinate social facts, people have coexisted through cultural institutions. We designate by this term any practice or recurring activity within a group. They are 
cultural because they are related to a particular course in the anthropo-logical evolution identified by science as the material and spiritual culture. The first cultural elements could be recognized in the form of organized activities (but not instinctive ones) of food or shelter seeking and those beliefs connected with the forces of nature and divinity, respectively. Gradually, people have created organized communities in which isolated practices aimed at meeting their needs have evolved to what we call today the institution of economic life or religious beliefs, which transformed into religions or spiritual life. These developments were carried out with the help of institutions. What is the role of cultural institutions in a community’s economic birth? Definitely a decisive one. In the case of theories proclaiming their dependence on their own track line (Gertler, 2005), or in the case of new theories of economic geography (Ottaviano and this, 2004), a population is the "victim" of its own history, in addition to intrinsic determinism given by the identity features and characteristics of that population or elite. We are going to see this below. Historical events, the past life, have created institutions that reproduced over time, made up trends and even restricted other possible ways and other institutions, thus creating a mechanism of power at the level of human organization. There are two institutional approaches in Economics: an old one and a new one. The old institutional economics (Old Institutional Economics) and new institutional economics (Neo-Institutional Economics) start from the idea that the institutions control the economic behavior. The differences are more likely assigned to the purpose and method of the two approaches, of which we will not discuss any further. However, some basic ideas should be mentioned. Representatives of the old trend, such as Karl Polanyi Thorstein Veblen, John R. Commons and Clarence Ayres start from economic anthropology and summarize it in the resolution that "the economy is an established process" (Harrington 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 
 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 67 

and Fergusson, 2002). In order to self-reproduce the material, any society must organize ways of provisioning their own needs and desires. Achieving community cohesion and continuity requires a certain economic sustainability of this economic organization, which may be reduced, in contemporary terms, to the division of labor. On the other hand, communities inherit and develop belief systems, values and ideologies, in a word, "cultures", in which the organization of material provision is integrated. It is important to note that there are plenty of possibilities available for this integration, even infinite ones, a fact which is captured by the notion of cultural relativity or institutional 
interdetermination (Mayhew, 1987). In other words, the old institu-tionalism considers economic and economy-directed individual actions to be embedded within a cultural context where it is determined what type of actions are allowed, expected, encouraged or prohibited. This context is articulated by institutions. Of equal importance for the old institutionalism is the work of its founder, Thorstein Veblen, otherwise known as the first who defined the central role of institutions in economic life. Veblen observed that the institutions derive from two large of grounds of legitimacy: a cere-monial one and an instrumental one; this created what is now called by Economics the Veblenian dichotomy (Conti and Giaccarria, 2001). Cere-monial institutions are the products of inherited beliefs legitimizing the social statutes and classes and the distribution of power according to a logic of distinction (envy). Instrumental institutions are those legitimiz-ing and motivating the actions involved in solving problems and meeting the needs as well as skills acquisition. They are the sources of progress. But most of the behaviors are a mixture between ceremonial and instru-mental actions, narrowing the problem to finding the dominance. It is Veblen who points out that institutional evolution is continuous, cumulative, but at the same time, a generator of conflicts. Conflict arises mainly from the resistance manifested by means of ceremonial institu-tions. Change comes from the need to solve problems which are usually causing the legitimacy of ceremonial values. The conclusion of the old 
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institutionalism endeavor relies on widening the spectrum of conven-tional economy by including elements of "culture" and "society", thus placing the institutions at the center of economic behavior. New institutionalism – its starting point is the a priori acceptance of the conventional economic theory as the science of "individual choice" (North, 1990). The project of the new institutionalism is to develop an analytical framework that will integrate institutional analysis in Economics and economic history. By defining institutions as the self-
imposed constraints of individuals, the neo-institutionalism approach perfectly fits the „choice theory" of the neo-classical economic theory (Glaeser, 1998). Being a matter of choice, institutions are designed to reduce uncertainty. By establishing cooperation and transactions, individuals are able to display allegiance and connection to groups and values. This was a brief theoretical account meant to give a better understanding of the institutional endeavor in economic development. Since economies grow both in range and in the diversity of exchange, this increase must be matched by a suitable institutional change in order to create economic performance. More precisely, at the current level of evolution in society, institutions can become an instrument for the decision makers in a society. Supporters of Regionalism, economists and geographers invoke the concept of institution in a variety of purposes aiming at a variety of functions. Institutions form the pattern of society. Any development endeavor is inevitably filtered by these institutions and, if it comes out on the other side, it does so with a local identity. This observation should be taken into account when trying to apply imported solutions created in other areas or communities, without adapting them to the constraints of the space. On the other hand, institutions should not be regarded as an obstacle, in that they are not necessarily closely knit with the social corpus. Institutional change exists and almost always such a need is required in an area wishing to change or create an evolution trend straying from the linear course. Changes occur in time, through gradual adaptation, or suddenly by revolution or decisions arisen by a political 
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will. The fact is that institutional change must precede any other development endeavor. Going back to the beginning, when the question of who is changing mentality was raised, we are faced with a paradox: change is determined by institutions, but the institutions must change themselves first. Since institutions are made up of people, the problem is then represented by the individuals’ ability to change. It is assumed, by scientific approximation, that most people have the same intrinsic capacity to change and redirect themselves. What is then the difference between communities? Why some communities change, evolving to more advanced levels of development while other stagnate or even regress? 
Elites and leadership  Development may also reflect the attempt to mobilize an internal solidarity of the population or community. This internal solidarity depends on many factors. The most important are the community of 

interests and the sustainability of this community. That is, if the interests connecting the community are not merely transitory, the chances for development are sustainable. Community spirit often appears as a trend or it can even be a fashion. Community identity may be born from a history, but it must be main-tained and, in its turn, someone has maintained it throughout history. Every time someone assumes this identity, he/she is representing it as well. Identities are created both at an institutional and symbolic level, and the two should be regarded as functioning in a complementary manner. An institution creates for itself a symbolic dimension too and displays itself partially by reference to these symbols. Thus, the use of symbols such as flags, coats of arms, monuments, ceremonies (rituals) is not always an unnecessary extravagance, a regression to a pre-rational era, but an essential part of the creation, maintenance and reproduction of identity. But as much as emblems, symbols and coats of arms are needed, there is also a need for leaders and elites to represent this spirit (Jalowiecki, 1990). For example, in the history of European 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 70 

countries existed those landlords who represented the local elites that survived until today and could meet the full justification of local identity, at least symbolically. Even in the Romanian space there was a nobility (ruling families, families of boyars) whose history transferred an identity to the territory they once ruled. The existence of elites as 
ruling classes had a special role in the existence and development of a community. People always need someone to relate to, and a society that evolves and develops, most certainly needs guidance. Even if the development is "spontaneous", in the sense that it is natural, not imposed on us by external forces, it still has some guidelines, some values to which any action, any endeavor relates to. In addition to that "ancestral" and impersonal identity creating the value systems, in order to preserve and perpetuate these elements society requires certain vehicles. Non-formalized identity is not necessarily a "genetic code". It is voluntarily embedded in people, who then become vehicles of values, thus retaining it. Most often, it is the elites of a society that possess this information and transmit it to future generations. On the basis of this information they also guide development. The great social changes and revolutions were caused by the coagulation of elites, of charismatic leaders who inspired the communities with their own beliefs and orientation towards the right path. We even have examples in Romanian history. The Movement from 1848, when the Revolution became a milestone, imposed a spectacular evolution in the Romanian world. Its claims of a political regime, a republic, the universal suffrage, or the claims of the citizens, the Jews emancipation or the elimination of the death penalty, the removal of degrading punishment, all of it faced the Romanian Principalities with the most advanced political ideas from the continent at that time, despite the fact that we were by no means any different from all the other nations around us. It is not just about projects, but a movement that had succeeded to modernize Romania with incredible speed within several decades. All this transformation was possible thanks to the exceptional political generation consisting of 
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dozens of people; an insignificant proportion of an even smaller coun-try. The example is indicative of how circumstances and one generation managed to guide a world from one cultural space to another. Another similar example, but further back in history, is the Era of Stephen the Great, who turned a quasi-nonexistent state into a force of medieval Europe. But sometimes revolutions end up exterminating the elites of the very same era, transforming it and creating other elites in turn. As noted, in the absence of a „nobility" ensuring the identity and ruling of past societies, the leadership role is currently assigned to the political 
class by a dispute or even the economic class by confusion and is often confused with it. The two classes are joined by opinion leaders and mass-
media stars. Of course, modern society has brought along many restrictions of this representation, but also certain forms of intoxication and discrediting of the significance bestowed by the elites. The local 
Mafia may be considered elite (the original Sicilian Mafia was actually local nobility). Pressure groups can also be elitist (Jalowiecki, 1990). The political elite can determine major changes, revolutionary ones, can create the institutions and the identity of the places together with an atmosphere required in development. Many favorable periods of rapid economic development are linked to the names of political and academic leaders: Keynes, Reagan, Teatcher introduced doctrines bearing their names or, as it happened in Baden Wurtemberg, the Spat-
Kapitalismus got its name from the Minister-President that governed during the most flourishing period of the region. Also, many U.S. governors have secured a place in history because of the mega-projects they have promoted. But the healthy development of a community, with or without political elite, lies in a particular form of the elite: the local 
entrepreneurship, which in time may acquire the necessary political sophistication necessary in moral boosting. Local entrepreneurship should have the conscience of the local identity, of belonging to the local network and a deep sense of co-responsibility for the local environment and community. The classical economy was generated by the genius loci and genius proximitatis, both in a physical and a social sense. The local 
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entrepreneur is deeply embedded in the local social structure, as a part of the elite (Jalowiecki, 1990). In a more funny approach on the success stories of the 70s from the U.S., such as Silicon Valley or Route 128, we may discover conclusions that even the most rigid economists cannot battle. One of these is the fact that innovations and entrepreneurs spread through the culture of the community. The two regions offered as an example were neverthe-less different from this point of view. While Route 128 has a culture of an authoritarian and rigid puritanical culture of hierarchy, Sillicon Valley is the realm of pure, unrestricted "pioneering", experimentation and entrepreneurship (Saxenian, 1994). Sillicon Valley is often said to be the birthplace of modern information technology. Legends about garages where ideas were born and teenagers who turned millionaires are the story in a nutshell of the most important players in the modern world. Accidentally, or rather, less coincidentally, names like Charles Litton, Bill Hewlett and David Packard (Hewlett-Packard founders), and Bill Shockley (inventor of the transistor) and one of his students Bob Noyce (Intel founder), Steve Wozniak and Steve Jobs (Apple founders), not to mention Bill Gates, the undisputed star of the software world, all "met" on the same territory. As John Rees metaphorically said, (2001) "these people could have gone anywhere, but their mothers were there" ... suggesting the idea of local culture. Similarities with the situation can be found in Northern Italy and Baden Wurtemberg (cases of industrial districts and clusters). This allegorical history of people and places arises some questions in the literature: is such an entrepreneurial culture specific to an area, to a 
community or can it be found and activated anywhere, or: can there be 
created an environment sustaining its development or is it pure random? More precisely: is the fact that the presence of some elites changing the course of history a random one taking place at a particular time in history, or is that elite born precisely because there are premises of its 
formation within that territory, premises generated by the local culture? The answer lies probably with both variants (Rees, 2001). 
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For these reasons, in the literature the concept has evolved to a more specialized and more technical one than just the generic title of elites. The elites now designate a confused category, responsible for many social facts, some of which have an economic purpose, while others have no economic meaning at all. If we view the phenomenon of devel-opment in a stricto sensu manner, the term "leadership" appears to be more appropriate. Burns, 1978 (quoted in Krueger, 1990 p.9) – calls it 
one of most observed and least understood phenomena on earth. Krueger (1990, p.9) defines leadership as the action (a motivated and voluntary 
act) of one or more persons to mobilize institutional, political, economic, 
psychological resources and others in order to attract interest, arrest and 
satisfy the motives and expectations of those following that person (those 
persons). Gardner (1990, p.12) defines leadership as the process of persuasion 
or the example by which an individual or group induces a group or a 
community the pursuit of goals (shared). Benis and Nanus (quoted by Rees, 2001, p. 98) argue that leadership invents and creates institutions 
that can give individuals the ability to act in order to meet their needs, 
their choices, goals and visions that are based on the key needs of the 
majority. In other words, leadership creates a "social architecture" on which a community rests and which ultimately directs those who are being led to a higher level of consciousness * (local consciousness or the sense of belonging). There are other shades (Rees, 2001): With regard to economic development, the leadership definition follows the same guidelines as in the case of classical leaders, with the exception that the relationship leader – "follower" is not as much a hierarchical one as it is collabora-tive, based on mutual trust and cooperation. Moreover, it is not just about one institution or person that is able to take on the problem of development from a region, but about synergy, accumulation, so that we call leadership a phenomenon and not an individual one. Leaders inspire and motivate by the power of personal example, by persuasion, arguments, facts, information, and empowerment and, much more 
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rarely, by command and control. Leadership is determined by the synergy of all these ideas. Some ideas, though impractical, are good in their mobilizing effect the same as the political discourse or rhetoric carrying a role of mobilization and institutional change. Leadership requires a multidisciplinary approach, and research in the field has even isolated leadership theories. A synthesis of leadership definitions made by Rost (Rees, 2001) is perhaps a good starting point in explain-ing the role of leadership in community development: „Leadership is a 
relationship / system of influence relations between leaders and those 
following them, which determines real change in the behavior and actions, 
affecting the mutual goals on both sides." The so-called Community 
Leadership (community leadership) completes the definition by Rost adding a few elements such as highlighting the role of local groups, coalitions, and interactions between them and how they affect local politics. In this context, we define the so-called leadership for community 
development as the tendency of a community to work across sectors in a 
sustained manner, which aiming the increase in performance of that 
community. At the same time, leadership is also linked to new modern public management concepts such as "capacity building", reminding of the theory of social capital (Stimson, Stough and Roberts, 2002, p. 277). From this perspective, it can be concluded that the lack of elites can be replaced by organization and vice versa, the lack of organization can be complemented by a charismatic leader. 

2. Spiritual and community infrastructure Culture, perceived as the sum of identities, institutions and com-munity elites, can be assimilated in a process of economic development of a so-called spiritual infrastructure. The importance of this factor in the development of communities is still a debate in the academic world. From Huntington's theories (1998) to debates hosted by Altera magazine (1998-2000), the views span a varied spectrum between two extremes: absolute determination and total lack of influence. In a study 
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by Gustav Molnar: The Transylvanian Issue (1998), in which he invokes Huntington, the author advocates the idea that differences between 
civilization tectonic plates determines the future developments of territories in a decisive manner. The idea that differences cannot be overcome, namely that development undoubtedly depends on the 
genetic code of the nation or region to which it is related, is the one being advanced. More precisely, nobody is being refused development, but not all types of development are the same. On the other hand, authors such as H.R. Patapievici (2003) considers capitalism to be similar to physics, mathematics, and even the rule of law, as a universal 
structure, and as a universal structure it could be put to work by anyone, whether Catholic, Orthodox, Hindu, Shinto or Muslim. From this perspective, accepting a civilization is only a matter of political will of the elites and of the population too. Gustav Molnar believes this consideration to be a typical case of confusion of modernization with westernization. The elite of a nation or a region decides whether it wants to modernize itself and the result of such a decision can be seen at the end of several decades, but changing the type of civilization (the identity implicitly) is only possible if an organic connection maintained for centuries with the integrating civilization endures and not even then results are predictable in advance. The bankruptcy of aspiration towards a total change of identity is illustrated by two classic examples in political history. Peter the Great and Kemal Ataturk, who, by trying to westernize, have created "schizoid countries, uncertain of their cultural identity" (Molnar, 1998). It is much more frequent and much happier the case in which the leaders of non-Western societies have managed to modernize their countries by refusing at the same time westernization. For example Japan, guides itself by the principle Walkon Yosei, i.e. Japanese spirituality, Western technology, or Saudi Arabia, which retains the Islamic tradition while modernizing (Molnar, 1998). With these considerations we go back to the Weberian vision of a 
spirit in agreement with a certain type of civilization. In this case, for a country like Romania and not only, the question is whether the capi-



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 76 

talist spirit has an Orthodox ethics? Perhaps Weber's idea was valid in his time, when a spirit or ethics could build a society. Currently, ethics and spirit can be brought in from anywhere in the world. It is not the people who should have ethics or spirit, but only a critical mass of entrepreneurs, which can be found in almost any type of society, including an Orthodox one. Of course, ethics and spirit can make a difference, but they cannot stop development. A development process can only be maximized or inhibited by these values, but it depends crucially on the political will of a society, just as it is with Patapievici’s view of capitalism, where it is determined by physical rules and universal recipes anyone can adopt.  Beyond this dispute, after all, there is concluding evidence that the elements related to identity, institutions and leadership are present in economic evolution. Even if there are no direct, probable (proven) causalities, the "cultural environment" is the catalyst where social processes and reactions occur. As a result, economic research must consider before the application of policies certain elements related to sociology and local ethnology. Behavioral challenges, as named by Daniela L Constantin (2001) – participation, communication, mentality and attitudes, all of these are more important than financial constraints. Therefore, the approach of a people-centered development strategy is much more important. In this sense, the local government is more than just a service provider but a 'social manager'. Any government policy needs a cultural environment and community feedback. Hryniewicz (1990) suggests several elements necessary in getting a full picture on the role of institutions and elite identity in community development processes (as basis for research): - General social attitude, orientation towards reform and innovation or preservation of the status quo. People's expectations from the state, the degree of differentiation or homogeneity of attitudes in the com-munity, of what is meant by participation and as well as the views on its desirability and how these aspects vary among different subcultures. 
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- Social structure, the manner in which population relates to the social structure. That is, how do social classes define themselves and how they view the others (each has an image about itself and a view on the others). For example, when they recognize social inequalities in individual labor or treat these differences as social injustice and abuse. - The degree of connection between politics and social differences (class 
struggle) or contestability. For example, the contestability degree of a society could decrease with advances in living standards, regardless the perception (correct or not) concerning the sources of differentiation. - Other inclinations and political attitudes, for example, how well do the citizens know their rights and how often, or under what conditions do they go to court in order to exercise such rights. How paternalistic or involved are the citizens and how much of an entrepreneur (entrepreneurial density) are they; what do they prefer? Less work and less money or more work, more money. - Degree of collectivism vs. individualism; - Reporting to the elites, how important are opinion leaders; - Diversity of opinion and what is its role. For example, The Nether-lands, the country with the highest density of opinions in Europe, also possesses the attributes of this diversity giving rise to specific develop-ments; - The "social" capital and a natural tendency of a population for egali-tarianism. Or it can be the natural ideological inclination of a population towards the left or the right, i.e. linking ideologies to identity. On the opposite side of a united society lies incivism, the idea that public affairs belong „to the state", etc. - The degree of political "fragmentation": the effectiveness of devel-opment is connected to the degree of legal and political fragmentation, of cooperation between economic actors and community involvement in solving the problems and resource availability. All this emphasizes the fact that the economic aspect is largely a cultural issue. Cultural differences will continue to be present for a long time within the social and economic evolution processes and will 
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continue even to induce development gaps between nations and regions, despite Fukuiama's futurology forecasts (1992) foreseeing the death of identities. Nations and sub-national communities will continue to preserve their differences or to create new differences. Policy makers will have to filter any initiative through the perspective of identity so as to prevent incompatibility manifestations between a course imposed from outside and the course of their community’s natural evolution. 
Institutions (as organisations)  As previously demonstrated, any system is managed by means of insti-tutions. The manner in which social and economic power is distributed (most of the time unequally) in a community is the characteristic result of the group of institutions from within that community. Institutions, in the broad sociological or cultural sense, represent, as already mentioned, the unit which is the closest superior unit to the 

individual. In a narrow sense, which is will be debated here, the institution is that group of individuals gathered around a scope. The existence of the scope guides the meaning of the institution concept towards that of organisation. Institutions are made out of values, collective beliefs, unwritten rules conditioning or coercing the individual activity. They can even have an abstract existence. Organisa-tions, however, are tangible entities. Organisations have interests, have institutions helping them, a so-called „raison d’etre”. Organisations are actually formalized institutions.  Apart from families, organisations seem to be the only social systems with „fixed postal addresses” (Langer, 1999). By contrast, neither the functional systems such as politics or economy etc., nor society possess such an address. As it is, their existence is rather relative, conceptual. Modern society functions by means of these organisations, which is different, first and foremost, by its functions (economic, cultural, social and political) and by spatial display. 
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Therefore, any analysis of the economic potential of a region requires an inventory of available organizations. The next step is gaining aware-ness regarding the interconnection and spatial coverage of these orga-nizations (globalization) in a manner that can be considered to be of a "regional" size. That is, the economic potential and hence, the develop-ment potential of a community depends on a so-called institutional 
capacity, which in its turn depends on leadership and capacity building (Harrington and Ferguson, 2001; Stimson, Stough and Roberts, 2002). If we assign to the scope of community economic development, the question arises whether we are able to create organizational structures with development as its stated destination. Is it possible for „technical” institutions to be developed, specially created for this purpose or is it simply the institutional capacity the one that is creating that operational environment from which development draws its own tools? Thus we eventually reach the classic dilemma of interventionism or non-inter-ventionism in the economy. In addition to the institutional administrative apparatus to be found at the disposal of a state or a region, development may, at some point, require the creation of additional institutional instruments that pave its way. The history of development institutions may very well begin with the Rockefeller and Ford Foundations, from the 50s – 60s, which carried out support programs of institutions from administration and management field, while in the 60s-70s, there was a United States Agency for International Development, which supported institutional strengthening (Puşcaşu, 2000). Creating such institutions requires a very delicate management of the interests of various social groups. Where human motivation exists, the evolutionary economic processes are also born. So it is a political process. Interests-guided orientation is a fundamental ingredient for macroeconomic indicators as well and not only for the entrepreneur. For example, the institution of the State Propriety Fund of Romania was a construction which failed from the beginning, because the very idea of it was wrong. The purpose of that institution could only be assimilated to "self-devouring". In other words, the people involved in that institution, working for privatization, 
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were actually working for the loss of the object of their work. The more productive they were, the more quickly they were losing their jobs. This led to corruption generated by the privatization and the huge delays of processes, which resulted in sharp bankruptcies and massive unem-ployment. Following the same logic, is the question of what will a development agency be needed for once it reaches development a legitimate one? Reaching the absolute peak of development is basically utopian. There is always some space left, but in a functioning and growing market economy a development agency has difficulty in find-ing its place. These institutions are nothing more than struts helping the economic system, in case of fractures, but which interfere with the functioning of a normal organism. The state cannot invent development. It can stimulate certain activities and facilitate a meeting between leadership-based creativity and capital in a space where these cannot meet by themselves. Institutions in charge of these meetings are the 
development agencies – or internal investment agencies, those organiza-tions that can have functions ranging from strategies development and feasibility studies (which cannot generally be made by private parties) to direct financing of projects and ideas from funds provided by the state or state facilitated credits or from various financing institutions (development banks, funds, European Union, etc). The role of these agencies is to put an economy on track, to promote certain activities, to foster fragile ventures on a constant developing market, but their proven effects are still quite modest. Especially in Romania, these agencies have been largely dependent on political interests, especially in sectors where large sums of Euro-pean or government money were pumped in. The absorption of large available funds requires the existence of structures capable of managing these challenges in the short term. These are however likely to generate corruption around them, benefiting from the lack of a censorship on the competitive market. Therefore, the orientation of development agencies towards public services which are more difficult to offer by the market is much more useful: information, consultancy, 
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stimulating cooperation. In addition, if certain areas require it, domestic institutions are formed as a response to social demand. For example, if tourism needs a centralization of tenders, an office will be created to handle this task. It is not the establishment of such an office that will create the social function for which is intended, but the quite the reverse, the institution (the organ) is created by the function. This is why it is more important to discuss the institutional develop-ment of the entire social and economic corpus that should be generating economic development.  
Institutional development essentially represents the manner in which institutions become able to efficiently mobilize the way human and financial resources available in a spatial unit. The literature deals with a very different spectrum of notions regarding this concept (reinforcing of 

institutions, managing the public sector, administration, development, 
etc.). The key issue is to know how to efficiently mobilize the resources of a country or region, so that all the factors may contribute to the development process. The mobilization of resources may be done from the inside, with the institution managers or by means of an outside stimulation from the government or development agencies.  Conclusions: The present article has tried to list the elements pertain-ing to the socio-cultural framework (population, identity, traditions, elite) and to a so-called political, administrative and organisational framework (institutions, autonomy). These two frameworks are but the two pillars of an integrated development system directed towards the community, which is the elementary unity of a collectivity class characterized, according to a set of defining criteria, as being homogenous. Two more pillars are added to these: actual the economic aparatus (labor force, finances and fiscality, infrastructure and other economic policies) and the so-called contextual framework, the latest factor and actor in the evolutio-nary economic processes (European integration, globalization, multi-nationalization). These frameworks are actually the elements of the development issue as seen from the perspective of economic politics. 
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Their description is made in the light of approaches from different theories which have already analyzed these factors. 
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POLITICI REPARATORII ŞI DEPENDENŢA  
DE BENEFICII SOCIALE  

Nina Mihaela Mihalache[1] 
Rezumat  Dependenţa de serviciile sociale a reprezentat în ultima perioadă o preocupare atât pentru autorităţi cât şi pentru cercetători. Pentru lucrarea de faţă s-a uzat de docu-mentarea teoretică din domeniul psihologiei sociale dar şi de documentarea legis-lativă. Teoriile dezvoltate pe baza cercetărilor asociază dependenţa de serviciile sociale cu vulnerabilitatea socială (R.Backer), cu relaţia de obligaţie acceptată sau forţată legată şi de satisfacerea nevoilor personale (Day) şi cu un fapt al vieţii sociale experimentat o perioadă mai lungă de timp. Au fost realizate clasificări ale dependenţei sociale şi au fost creionate modele de manifestare în funcţie de parti-cularităţi: tipul de beneficiar şi factorii determinanţi. Modelul francez şi cel scoţian mută accentul de pe „garantat”, pe „suport temporar”, ca Venit minim pentru Inte-grare şi ca venit suport pentru incluziune socială, fiind în spiritul politicilor socio-economice europene. Pentru Romania, în Strategia naţională privind reforma în do-meniul asistenţei sociale (2011) sunt identificate o parte dintre principalele proble-me ale sistemului de asistenţa socială pâna la sfârşitul anului 2010 şi propuse câteva soluţii pentru diminuarea dependenţei populaţiei de beneficii sociale. 

 
Cuvinte cheie: modele ale dependenţei sociale, ajutor social, venit minim  

garantat, venit minim de inserţie, indicator social de referinţă  Dezvoltarea economiei în sensul modernizării tehnologiilor în toate domeniile aduce în prim plan incapacitatea indivizilor de a se adapta din mers la standardele nou apărute. Deprofesionalizarea celor mai mulţi, rezistenţa lor pentru recalificare îi determină să îngroaşe rân-durile persoanelor aflate în dificultate. Aşa cum demonstreaza ultimele 
                                                [1] Lector universitar doctor, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, tel. 0741.263.612, ninamihaela70@yahoo.com. 
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cercetări, lipsa de interes pentru dobândirea independenţei materiale a familiilor în dificultate vine din două direcţii: una dinspre multitudinea de servicii sociale ce desfăşoară proiecte de susţinere familială, doar din perspectivă economică sau pentru prevenirea abandonului copiilor, iar alta din lipsa unor oferte tentante de locuri de muncă.[1] Când spunem tentante, ne referim la retribuţia mică pe care o oferă statul prin anga-jatorii săi, comparativ cu ajutoarele băneşti oferite prin programe de sprijin social.  
1. Teorii şi tipologii ale dependenţei sociale În literatura de specialitate, unii autori asociază dependenţa cu vul-nerabilitatea socială. Pornind de la definiţia lui R.Barker (1995:97) în care dependenţa este „starea unei persoane care se bazează pe alt indi-vid sau lucru pentru existenţa sau suport” şi definiţiile lui Bourgeois şi Nizet (1995) care văd „dependenţa în relaţie cu puterea”, se conturează ideea că orice individ are o serie de nevoi care trebuie satisfăcute prin intermediul unor resurse. Aceste resurse devin, în percepţia indivizilor, mijloace pentru satisfacerea nevoilor care, la rândul lor devin scopuri. Astfel, vulnerabilitatea poate crea condiţii de dependenţă (Barker 1995; Bourgeois şi Nizet 1995 apud Cojocaru 2004:657-658). Mălina Voicu, în Dicţionarul de sărăcie descrie dependenţa socială din perspectiva mai multor autori. A. Memmi (1984) defineşte depen-

denţa ca fiind „relaţia dintre un individ şi un obiect, fiinţă umană, grup de persoane sau instituţie, relaţie reală sau imaginară, care implică o obligaţie mai mult sau mai puţin acceptată din partea acestora din urmă şi care este legată de satisfacerea nevoilor persoanei. Un alt autor care a făcut studii asupra dependenţei este B. Day (1992), care defineşte de-pendenţa ca „fapt al vieţii sociale sau personale experimentat de orice persoană în anumite momente ale vieţii, care este însă experimentat 
                                                [1] Cf. Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 3.03.2011: 7, la sfârsitul anului 2010 se acordau, in România, un număr de 202 drepturi de natură socială. 
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pentru perioade mai lungi de timp sau chiar pentru toată viaţa de anumite persoane” (Day, 1992 apud Voicu, 1999). Acesta distinge două tipuri de dependenţă: 
• dependenţa de timp, care se referă la timpul acordat anumitor acti-vităţi şi  • dependenţa financiară, legată de bani sau resurse materiale primite. Concluzionând, acesta remarcă faptul că dependenţa faţă de stat include ambele tipuri de dependenţă. Titmuss (1963) este printre primii care face o clasificare a tipurilor de dependenţă din perspectiva cauzalităţii. Acesta identifică: • dependenţa naturală – dependenţa copiilor faţă de părinţi sau dependenţa bătrânilor; • dependenţa produsă de incapacitate şi boli fizice şi psihologice; • dependenţa determinată de factori sociali şi culturali – şomaj, pen-sionare obligatorie, blocarea intrării pe piaţa muncii a tinerilor. Adepţi ai acestor teorii, în 1998, Goodin şi Schmidt propun termenii de dependenţă necriticabilă (naturală) şi dependenţa criticabilă (nena-turală). Dacă dependenţa necriticabilă face referire la o dependenţă naturală, de tipul propus şi de Titmuss, la care autorii exemplifică prin dependenţa din cadrul familiei dintre părinţi şi copii, pentru depen-denţa criticabilă, aceştia se referă la dependenţa persoanelor faţă de serviciile de protecţie socială. Critica acestui tip de dependenţă are la bază două motivaţii: • faptul că beneficiarii de servicii sociale solicită sprijin nejustificat (fără a avea nevoie); • când dependenţa lor este de tip voluntar. Desigur că au apărut critici asupra teoriilor dependenţei sociale, liberalii şi conservatorii arătându-şi îngrijorarea faţă de faptul că bene-ficiile sociale oferite săracilor produc efecte asupra motivaţiei şi com-portamentului, stimulând nemunca şi scăderea capacităţii de muncă, prin deprofesionalizare. Alţi critici adaugă acestor avertismente, pasi-vitatea beneficiarilor şi pericolul apariţiei unei „culturi a dependenţei” (Goodin & Schmidt apud. Voicu, 1999). 
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Putem evidenţia dependenţa de serviciile sociale ca modalitate de supravieţuire a familiilor aflate în dificultate, ca efect advers al politi-cilor de protecţie sociale. În acest context, sunt cuprinse atât latura psi-hologică, cât şi cea educaţional-comportamentală. Când susţinem aceste aspecte, ne referim la persoană-familie asistată social şi neimplicată corespunzător în procesul de suport. Astfel, odată ce clientul asistat social nu are de îndeplinit sarcini sau nu le îndeplineşte cu seriozitate (sau în totalitate), mecanismele de supravieţuire independentă sunt diminuate. De aici lipsa de motivaţie pentru implicare şi dezvoltare pro-fesională în contextul social. Dacă perioada de dependenţă faţă de ser-viciile sociale este destul de amplă ca timp, putem să observăm impli-caţiile pe care le exercită asupra întregii familii. Este vorba de transmi-terea unor noi valori, în interiorul familiei. Aceste valori promovează dezvoltarea indivizilor ca dependenţi de serviciile sociale, viitori inadaptaţi la un sistem dur, competitiv, în noua societate. Rezultă de aici alt aspect legat de efectele adverse ale politicilor sociale şi anume cel legat de reproducţia culturală[1] care se realizează pe fondul depen-denţei de serviciile sociale (Bourdieu şi Passeron, 1977:290). Pericolul rezidă din faptul că asistarea socială apare ca normalitate, în sensul că se confundă sau se întrepătrunde imaginea asistatului social ca nevoie justificată, reală cu imaginea asistatului social profitor. Acesta din urmă îşi aranjează situaţia generală în funcţie de obiectivele proiectelor des-făşurate în asistenţă socială (Mihalache, 2005). 
2. Modele teoretice explicative pentru dependenţa de 

beneficiile sociale Bane şi Ellwood (1994) identifică trei modele teoretice ale depen-denţei de beneficiile sociale. Avem astfel: 
A. Modelul alegerii raţionale: se referă la opţiunea pe care o face beneficiarul pentru un anumit beneficiu social, dar şi opţiunea pentru 

                                                [1] Reproducţia culturală este în concepţia lui Bourdieu „procesul prin care cultura este reprodusă de-a lungul generaţiilor prin influenţa socializatoare a unor instituţii majore”. 
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durata de timp pentru care doreşte suport. Pentru acest model, opţiu-nea pentru beneficiile sociale este justificată de diferenţa prea mică dintre nivelul beneficiilor şi nivelul salariului obţinut prin muncă. 
B. Modelul aşteptărilor: are la bază o relaţie triunghiulară între încre-derea în sine, sentimentul de control şi rezultatele obţinute. Pornind de la faptul că eşecurile determină pierderea încrederii în sine, dar şi scă-derea motivaţiei de a încerca şi altceva/ din nou, se pierde sentimen-tului de control şi apare suspiciunea dependenţei de serviciile sociale. Acest model include prezicerea de recidivă a persoanei, deoarece unii beneficiari se tot întorc la beneficiile sociale, nereuşind să dobândească controlul asupra vieţii lor. 
C. Modelul cultural: are la bază teoriile culturii sărăciei şi a subclasei săracilor (underclass). Acest model se referă la grupurile de indivizi care împărtăşesc valori, norme, atitudini diferite de contextul social arondat normalităţii. În plus, aceste grupuri sunt izolate spaţio-geo-grafic, dezvoltând comportamente deviante sau/şi delincvente precum şi dependenţa faţă de beneficii publice. Conform acestui model, cei care au crescut în interiorul unei astfel de culturi au tendinţa să accentueze rolul transmiterii intergeneraţionale, atât în perpetuarea sărăciei, cât şi dependenţa faţă de stat. Georgeta Ghebrea descria un sindrom al sărăciei care se referă la un ciclu al sărăciei determinat de cauze socio-culturale mai profunde, ciclu care se reproduce de la o generaţie la alta. Face o comparaţie între o familie de săraci care experimentează o stare permanentă de sărăcie (numită mizerie) şi care poate beneficia lunar de o sumă comparabilă cu cea a unei familii de muncitori. Acea sumă va fi utilizată într-un mod diferit de cele două familii datorită stilului specific de viaţă al fiecărei familii. Astfel, săracul onorabil îşi va chibzui întreaga sumă până la următoarele venituri, luînd în calcul nevoile de supravieţuire şi dez-voltare a gospodăriei, iar săracul profitor va cheltui în funcţie de alte imperative, dirijate de stilul de viaţă dezvoltat – „se poate ca o aseme-nea familie să cheltuie toate veniturile într-o singură zi pe alcool, tutun podoabe, mâncare scumpă” etc. (Ghebrea 1998:103). 
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3. Factori determinanţi ai depedenţei Literatura de specialitate a evidenţiat, pentru dependenţa de bene-ficiile şi serviciile sociale, câteva explicaţii privind durata şi factorii care 
o influenţează. În ceea ce priveşte durata dependenţei de serviciile sociale, Bane şi Elwood (1994) au stabilit trei categorii de beneficiari: 

a. Beneficiari pe termen scurt – sunt beneficiarii care reuşesc să depă-şească situaţia de criză şi să se reechilibreze prin sprijinul şi intervenţia asistenţei sociale sau cei care nu sunt mulţumiţi de ofertele asistenţei sociale; 
b. Beneficiari pe termen lung – sunt beneficiarii care nu deţin resurse personale de dezvoltare şi îngrijire (copii, bătrâni, bolnavi, persoane cu dizabilităţi fizice sau psihice, familii monoparentale), dar şi persoane care nu pot sau nu vor să părăsească sistemul de asistenţă socială din diverse motive;[1] 
c. Beneficiarii ciclici – sunt beneficiarii care, deşi încearcă să se des-curce singuri, nu-şi pot menţine prea mult independenţa financiară şi revin la serviciile sociale (Bane şi Elwood apud.Voicu 1999). Autorii avertizează asupra faptului că unii dintre beneficiarii ciclici sunt confundaţi cu beneficiarii de lungă durată, diferenţa dintre ei fiind dată de motivaţia lor. În ceea ce priveşte factorii care contribuie sau influenţează depen-denţa de serviciile sociale, aceştia pot fi: 
a. Condiţiile existente pe piaţa muncii. Putem enumera aici şomajul de lungă durată, inflaţia diplomelor, locuri de muncă incerte şi puţin plă-tite, lipsa şanselor de promovare, insatisfacţia muncii, supraîncărcarea fişei postului, şantajul ierarhic-profesional, sclavia mascată (salarii foarte mici în raport cu munca şi timpul prestat), tineri absolvenţi sau fără experienţă etc. Toate acestea asociate cu deficienţe ale sistemului de asigurări favorizează atât declinul bugetelor asistenţei sociale, cât şi dependenţa de asistenţa socială. 

                                                [1] Motivele pentru care beneficiarii pe termen lung nu vor sau nu doresc să iasă din sistemul de protecţie se regăsesc în factorii care influenţează durata dependenţei de serviciile sociale. 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 90 

b. Numărul şi nivelul beneficiilor oferite – se referă la faptul că nivelul beneficiilor oferite este foarte apropiat de cel al unei minime salarizări, motiv pentru care este descurajată munca şi dependenţa socială. O ana-liză comparativă a acestor beneficii între diferite state a dus la concluzia că acolo unde statul oferă mai multe alternative pentru angajare şi un control social mai bun, în condiţiile în care nivelul beneficiilor sociale este destul de ridicat, nu se înregistrează prea multe persoane depen-dente de servicii sociale. 
c. Educaţia şi experienţa în muncă. Studiile realizate referitoare la educaţie şi experienţa în muncă au adeverit faptul că un nivel educa-ţional ridicat influenţează durata şi chiar accesarea serviciilor de asis-tenţă socială. Persoanele care au un nivel educaţional ridicat recurg nu-mai pentru situaţii de criză considerate accidentale la serviciile de asis-tenţă socială, iar dacă acestui nivel educaţional i se adaugă şi experienţa profesională, şansele ca aceste persoane să dezvolte dependenţă de ser-vicii sociale este aproape nulă. Pe de altă parte, studiile au arătat că nivelul scăzut de educaţie combinat cu experienţă întreruptă creşte considerabil dependenţa de serviciile sociale. 
d. Boala şi handicapul. Studiile privind dependenţa persoanelor bol-nave şi cu handicap au demonstrat că există multe şanse ca aceste persoane să dezvolte dependenţă de servicii sociale-şi este de aşteptat. 
e. Familiile monoparentale sau reconstruite. În ultimii ani s-a pus serios problema dependenţei familiei monoparentale de serviciile sociale, privind două direcţii: obţinerea nivelului economic optim al familiei şi supravegherea copiilor. 
4. Costurile beneficiilor sociale Un paradox al dependenţei de serviciile sociale îl reprezintă con-

strângerea pe care o resimt beneficiarii în accesarea serviciilor de asis-tenţă socială. D. Hartley şi P. Gooby (1992) descriu două tipuri de cos-turi impuse pentru primirea de servicii sociale: 
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• Preţul impus de system – preţ care stabileşte nivelul de deprivare pentru eligibilitate la care se adaugă completarea unor fişe stânjeni-toare sau formulare prea lungi şi prea multe; • Preţul birocratic – se referă la obţinerea cu greutate a informaţiilor necesare pentru accesarea unor servicii la care se adaugă atitudinea ostilă a angajaţilor sistemului (Hartley, Taylor-Gooby 1992).  Există anumite dificultăţi în adaptarea membrilor familiei asistate social după încetarea sprijinului oferit de politicile de protecţie socială. Cu alte cuvinte, clienţii pot sau nu să evalueze singuri eficacitatea şi utilitatea ajutorului de care au beneficiat, aceasta presupunând înţele-gerea rolurilor ce le revin precum şi participarea lor directă la procesul de sprijin. Dacă asistaţii sociali se detaşează uşor de serviciile sociale şi le consideră utile în situaţiile de criză, înţelegând finalitatea politicilor de suport, înseamnă că şi-au recăpătat independenţa, iar procesul de ajutor a fost util şi înţeles. Dacă însă asistaţii sociali au temeri în ceea ce priveşte finalitatea procesului de ajutor, percepând acest lucru ca o pierdere sau ca o nedreptate, pot fi suspectaţi că ar fi dependenţi de serviciile sociale. Pericolul rezidă din aceea că dependenţa socială ar putea deveni o valoare transgeneraţională, de la părinţi la copii.  
5. Dependenţa săracilor de venitul minim garantat  Ajutorul social a fost şi este încă asociat cu dependenţa de asistenţa socială, reprezentând o idee controversată a politicilor de protecţie socială. Unii autori consideră că „a trăi din ajutorul social reprezintă o sursă jenantă..., iar cei mai mulţi oameni care se află într-o astfel de postură probabil că fac eforturi susţinute să depăşească această situaţie” (Giddens 2000:301). Carol Walker (1994) consideră că a trăi din ajutorul social nu este deloc o opţiune facilă, iar cercetarea pe care o face scoate în evidenţă faptul că odată ce au început să trăiască din ajutorul social, şomerii au cunoscut o deteriorare a nivelului de trai, ceea ce nu ar justifica dependenţa de serviciile sociale. Există totuşi un paradox în dependenţa de serviciile sociale, pe care autoarea îl justifică prin inexistenţa altor alternative. 
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Ca răspuns la aceste provocări, Daniel Friedlander şi Garry Burtless (1994) au analizat patru programe de încurajare a celor ce beneficiază de ajutor social pentru încadrare în muncă şi au fost de acord că aceste programe guvernamentale sunt utile, găsind benefic ajutorul social. Împreună cu alţi analişti au convenit însă că trebuie impuse nişte condiţii mai drastice pentru alocarea lui în bani şi care militează pentru reducerea sau suspendarea ajutoarelor sociale. Astfel, dacă o familie monoparentală este sprijinită pe o perioadă de timp, iar în această perioadă familia produce situaţii noi (ipoteci, nasterea altor copii, con-sum de alcool/droguri) pentru a putea solicita în continuare sprijinul social, aceasta va fi considerată direct responsabilă de situaţiile de risc create şi i se vor retrage ajutoarele sociale. Ideea nu a fost îmbrăţişată de toţi analiştii, lăsând loc la controverse care aduc în discuţie transfor-marea asistării sociale în fenomene delincventiale. Desigur, ar fi în avantajul reducerii dependenţei de servicii sociale formularea unor scheme constrângătoare care să încurajeze căutarea muncii plătite (Giddens 2000:300-302). Pentru toţi analiştii pro şi contra, îngrijorarea este dată de atitudinea pasivă a celor care beneficiază de ajutorul social. În România, ajutorul social a apărut în 1995 (Legea 67/1995), ca o politică socială în sprijinul celor cu venituri scăzute sau fără venituri şi care nu deţin suprafeţe de teren care să le poată asigura subzistenţa. Ulterior, Legea venitului minim garantat, numărul 416/2010 este modi-ficată şi completată prin Legea 276/2010 şi stipulează acordarea veni-tului minim garantat ca formă de protecţie a celor mai vulnerabile cate-
gorii ale populaţiei[1]. Venitul minim garantat (VMG) reprezintă o moda-litate de promovare a incluziunii sociale şi a diminuării sărăciei. Există diferenţe semnificative între mediul urban şi cel rural în percepţia acestui tip de sprijin. Cercetările efectuate au evidenţiat faptul că, pen-tru mediul urban, prestarea muncilor în folosul comunităţii a fost percepută ca o obligaţie faţă de suma primită prin VMG, iar în mediul rural se consideră că muncile prestate în folosul comunităţilor nu cores-
                                                [1] În M. Of. nr. 888 din 30 decembrie 2010 a fost publicată Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
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pund nevoilor reale comunitare pentru că „acele activităţi s-ar fi realizat oricum” (Ilie 2003). Pe lângă situaţiile de succes înregistrate în alocarea VMG pentru diminuarea excluziunii sociale sunt identificate şi aspecte adverse ale atribuirii VMG. Acestea se referă la faptul că nu se ţine cont de calificarea beneficiarilor în implicarea activităţilor comunitare recu-noscute ca fiind necesare. De obicei se pune accentul pe curăţenia şi întreţinerea drumurilor, parcurilor. Nu sunt antrenaţi beneficiarii VMG în activităţi de renovare sau reconstrucţie a instituţiilor publice. La mun-cile prestate se adaugă stigma asociată cu obţinerea VMG. Astfel, imaginea unui beneficiar este de obicei una cu o conotaţie negativă, de profitor sau de leneş. În afară de faptul că acest tip de ajutor social foarte mic vizează suplimentarea veniturilor unor familii, VMG are şi o componentă socială, prin compensarea cu munci în folosul comunităţii pentru a nu rupe relaţiile dintre individ şi societate. Scopul acestei mă-suri este acela de a oferi individului posibilitatea integrării în comu-nitate, dar şi de a responsabiliza individul pentru propria bunăstare. Ajutoarele sociale pot varia în funcţie de sumele pe care beneficiarul le-ar putea dobândi din alte surse (alocaţiile pentru copii, comercializa-rea de produse agricole, munci plătite cu ziua). În zona Moldovei, o zi de muncă poate ajunge la 50 lei/zi. Unele primării sunt secătuite de acordarea ajutoarelor sociale cunos-cute ca Venit Minim Garantat prin Legea 416/2001. Persoanele care ridică acest tip de ajutor social sunt numiţi VMGişti, această etichetă arătând şi dependenţa faţă de serviciile sociale[1]. Raportul Băncii Mondiale din 2008 privind acordarea venitului minim garantat priveşte pozitiv cadrul legislativ de acordare a VMG şi este de acord că urmăreşte unele modele europene, dar sunt probleme 
                                                [1] Ziarul Gândul din 19.08.2009, declaraţia ministrului muncii Paul Păcuraru: „Unul din doi români primesc ajutor social... Cu toate acestea nu suntem un popor de asistaţi sociali, pentru că un număr de 6 mil. reprezintă alocaţiile pentru copii”. Declaraţia Primarului Oraşului Boto-şani/Cătălin Flutur/19.08.2008 – „Nu mi se pare corect ca unii dintre cei cu statut de asistat social să meargă cu Mercedesul, să ia oala cu mâncare sau să aibă la casă tâmplărie de alumi-niu… VMG se dă pentru nişte puturoşi care nu vor să muncească atunci când li se dă un loc de muncă”. 
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în ceea ce priveşte nivelul minim garantat. Problemele au apărut visavis de modalităţile de finanţare, deoarece resursele statului au fost consu-mate, iar resursele interne, locale au fost foarte puţine sau deloc. Astfel, pentru anul 2009, nivelul minim garantat reprezintă doar 18 procente din salarul minim, faţă de 29 procente din salarul minim pe 2004. Aceste cifre indică faptul că venitul minim garantat acoperă doar 35 procente din volumul necesar cheltuielilor de bază. Raportul arată că nivelul minim garantat este cu 25 procente mai scăzut decât indicele internaţional de sărăcie (2$/zi) utilizat pentru ţări mai puţin dezvoltate decât România. La familiile cu peste patru membri, acest indice este şi mai scăzut: 1,25$/zi.[1] Ca răspuns la raportul Băncii Mondiale, au fost aprobate noile cuantumuri pentru alocarea VMG.[2] 
 

Fig.1 . Beneficiari de Venitul minim garantat, în Regiunea N-E  

 
Sursa: Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială Regiunea N-E, 2010 

                                                [1] www.insse.ro/cms/rw/resource/strategia_dedezv.pdf?download=true, Ancheta Bugetului 
pe Gospodărie, 2009 [2] Noile cuantumuri propuse pentru VMG (Venit Minim Garantat) în 2009 valabile şi pentru 2012, sunt: 125 lei /1pers., 225 lei/2 pers., 313 lei/3 pers., 390 lei/4 pers., 462 lei/5 pers., +31 lei pentru fiecare persoană în plus.  
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În ceea ce priveşte judeţele Regiunii de Nord-Est a României, numă-rul de persoane care au solicitat adeverinţe de la agenţiile judeţene pen-tru ocuparea forţei de muncă (AJOFM-uri) pentru a beneficia de veni-tului minim garantat este în scădere. În Suceava şi Iaşi se observă o scă-dere a numărului total de adeverinţe eliberate în 2007, comparativ cu cele din anul anterior: 3902 faţă de 4094 în judeţul Suceava, respectiv 35557 faţă de 438345 în judeţul Iaşi.[1] Înaintea campaniei electorale din anul 2009, un redactor de la o publicatie ieşeana relatează o vizită în comunele din împrejurimile Iaşu-lui (Buşaga 2009), evidenţiind, în urma discuţiei cu membrii comu-nităţilor vizitate, câteva situaţii referitoare la venitul minim garantat (VMG): • VMG contra voturi – se referă la oferirea acestor ajutoare băneşti în preajma alegerilor electorale ca stimulent/condiţionare pentru partici-parea populaţiei la vot. De altfel circula ideea că VMG reprezintă o invenţie electorală prin faptul că banii apar miraculos exact în perioada alegerilor. 
• Pelerinaj la crâşme – magazine şi baruri în apropierea primăriilor. Patronii nu se plâng de criză, ei vând pe datorie, pe caiet, dar mai mult la bar decât la magazin. Scadenţa la datoriile acumulate se face în ziua plăţii VMG. • Băutură pe caiet până la ajutorul social – vmg-iştii sunt clienţi cunoscuţi ai barurilor din comune/sate, iar patronii sunt nevoiţi să le sisteze servirea dacă depăşesc valoarea ajutorului primit. Atunci asista-ţii sociali se duc la mai multe baruri unde au conturi istorice deschise pe caiet. Ei nu găsesc nimic rău în a bea o bere în aşteptarea ajutorului social. • Trăieşti bine dacă primeşti VMG – în ziua de plată a ajutorului social, aglomeraţia din magazine şi baruri comunale este mare. Beneficiarii se 

                                                [1] Planul regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială, 2009-2011, Regiunea N-E, PRAOIS 2009-2011, FSE – POS DRU/10/3.3/S/7, Proiect Cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resusrselor Umane 2007-2013. Datele sunt furnizate de AJOFM-uri din Regiunea de N-E şi reprezintă nr. total adeverinţe nou eliberate şi reînnoite eliberate în cursul celor 12 luni ale anului. 
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vaită că sunt prea săraci şi nu îi crede nimeni, iar ajutorul social este prea mic. • Munca dăunează grav... băuturii – pentru ajutorul social toţi benefi-ciarii ar trebui să presteze 72 de ore în folosul comunităţii, regulă stabilită prin lege. • Nu-mi rămâne decât să mă apuc de furat – faptul că plăţile ajutoru-lui social întârzie, determină îngrijorare şi nervozitate în rândul bene-ficiarilor, majoritatea dependenţi de această unică sursă de venit. Aceştia vin zilnic la primării, în speranţa că vor avea noroc să ia bani. Ameninţă şi fac scandal, recurg la şantaj emoţional şi invocă activităţile ilicite. Unii sunt bolnavi şi nu pot munci, dar nu exclud ideea ca ar putea fura, aşa cum fac şi consătenii lor. • Afaceri pe ajutor social – în ziua programată pentru distribuirea ajutorului social oamenii se adună pentru unele mici schimburi sau vânzări directe chiar în faţa primăriilor, considerând o oportunitate această zi de plăţi. Alvin Schoor (1986) este de părere că politicile antisărăcie axate pe suplimentarea veniturilor săracilor au o eficienţă redusă, sunt mari con-sumatoare de resurse şi determină frustrarea celorlalte categorii de populaţie. La toate acestea se adaugă hiperbirocraţia administraţiei de stat şi ea la rândul ei consumatoare de resurse economice. Autorul adu-ce ca exemplu, programul War on Poverty, derulat în SUA, în anii 1964, în care suma apreciată ca suficientă pentru completarea veniturilor săracilor a fost depăşită cu 3 miliarde de dolari. Problema adevărată apare în contextul în care populaţia săracă nu este aptă de muncă, iar aici trebuie să intervină politicile sociale. De altfel, ideea pe care o lan-sează Alvin Schoor (1986) se referă la faptul că „o politică antisărăcie foarte activă poate genera frustrarea celorlate categorii de populaţie. Acestea vor percepe dirijarea resurselor către săraci ca un atentat ca la propriul buzunar” (Ghebrea 1998:105).  



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 
 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 97 

6. Modele practice europene pentru diminuarea de-
pendenţei de serviciile sociale  

Modelul francez al venitului minim garantat prezentat de Andrey Tretyak la un workshop pe tema incluziunii sociale şi a luptei împotriva sărăciei în regiunea de Nord-Est a României[1] descrie efectele alocării acestuia în timp, dar şi încercările de modificare a condiţiilor. Istoria VMG începe în Franţa în anul 1956, când persoanele inapte de muncă erau sprijinite cu această formă de venit, după modelul lui Bismark, pe baza contribuţiei din salariu. După al doilea război mondial, primeau VMG cei cu pensie pentru dizabilităţi. În anul 1970, 30% din pensionari trăiau sub limita sărăciei, iar în 2001 rata acestora se reducea la 4%, datorită creşterii cuantumului VMG. Din 1975 creşte numărul familiilor monoparentale, care devine o altă categorie de beneficiari ai VMG. Se adaugă şomerii pe termen lung, deţinuţii, ceea ce duce la revizuirea politicilor şi condiţiilor de alocare a acestui tip de sprijin social. Din 1988, apare Planul VMG pentru toţi (Venitul Minim pentru Integrare), pentru persoanele de peste 25 de ani aflate în şomaj pe termen lung. Acordarea VMG pentru toate aceste categorii de persoane aflate mai mult sau mai puţin în dificultate s-a dovedit a fi prea puţin satisfă-cătoare pentru Franţa, astfel că în 2008 se impun nişte condiţii pentru beneficiarii apţi de muncă primitori de VMG. Analizele arătau faptul că deşi cuantumul acestui sprijin material era mic, nu s-a constatat o scădere a numărului de beneficiari, aceştia trăind o perioadă foarte lungă de timp sub limita sărăciei, nefiind stimulaţi în nici un fel pentru a-şi găsi venituri salariale. A fost considerată o capcană a sărăcie, care nu-i stimula pe oameni să-şi vadă de viaţa lor, să aibă aspiraţii şi să fie preocupati de autodezvoltare. Din 2008 apare o politică nouă de încurajare a celor ce reuşesc să se încadreze în muncă, statul menţinând o parte a VMG pe durata angajării. Metoda s-a dovedit a fi încurajatoare 
                                                [1] Workshop on Social Inclusion and Fight against Poverty in the North-East region of Romania, RTP 41274, întâlnire organizată în România de Tehnical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission în cooperare cu Universitatea „P. Andrei” Iaşi, în perioada 3-4 iunie 2010. 
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atât pentru stat, cât şi pentru beneficiari. De-a lungul timpului acest tip de ajutor a diminuat serios bugetul statului şi a crescut numărul de asistaţi sociali până la 62%, ceea ce adus la revizuirea obiectivelor Agendei Franţei pentru viitor:este mai importantă autoincluziunea socială decât politicile de protecţie socială monetară. Astfel, în toate deciziile ce privesc incluziunea socială acest obiectiv apare ca un filtru. Se menţine principiul solidarităţii sociale, dar stimulând foarte mult acţiunile parteneriatelor de la nivel instituţional la cel individual. 
 
Modelul scoţian cu privire la venitul minim garantat La aceeaşi întâlnire, Mr.Alan Milson, manager al Departamentului de Educaţie a Regiunii de Nord a Scoţiei a prezentat o explicaţie simplă a 

conceptelor excluziune-incluziune. Astfel, dacă excluziunea este proble-ma, atunci incluziunea este rezolvarea problemei. Concepţia scoţienilor pleacă de la această simplă explicaţie, astfel că ei se focalizează pe rezolvarea practică de diminuare a excluziunii sociale şi de creare de politici pentru incluziune sociala. De altfel, ei consideră că politicile pentru excluşi sociali aduc grave prejudicii imaginii şi stimei de sine a celor mai puţin favorizaţi fiind totodata o abordare discriminatorie faţă de aceştia. Se militează pentru parteneriate de lungă durată între anga-jaţi şi angajatori, locul de muncă fiind o a doua familie. De aici se dez-voltă strategii de lucru cu obiective specifice: combinarea timpului de lucru cu cel din familie, progresul profesional, stimularea monetară pentru obţinerea targetelor. Obiectivul principal al politicilor scoţiene se referă la echilibrarea timpului de lucru cu cel al familiei şi nu cu acor-darea de suplimente tip VMG. Din punctul lor de vedere, încurajarea solidarităţii familiale aduce în prim plan sprijinul venit din partea fami-liei şi nu a statului. Astfel dacă o persoană traversează o perioadă critică în viaţă (şomaj, boală, pierderi, îngrijirea copiilor, a persoanelor în vârstă etc.) familia este prima care oferă ajutor şi mai multe oportu-nităti atunci când apare sărăcia şi excluziunea socială. În afară de aceste argumente se promovează aplicarea de politici sociale prietenoase, prin stimularea activismului şi împărtăşirea informaţiilor de succes pentru 
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transferul acestuia la alţii. Asta nu înseamnă că ei nu acordă acest tip de venit minim garantat, dar aria de beneficiari este mult restrânsă (părin-ţi singuri, persoane cu handicap sau cu alte dificultăţi), iar condiţiile de alocare sunt foarte stricte. 
În loc de concluzii În România, Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale 

pentru perioada 2011-2013 propune, printre altele, diminuarea numă-rului de persoane dependente de serviciile sociale, reducerea numă-rului de prestaţii sociale, dar şi stimularea participării active şi respon-sabilizării beneficiarilor. Raportul de la sfârşitul anului 2010 a MMFPS identifica câteva probleme ale actualului sistem de prestaţii sociale: cheltuieli crescute de la 1,4 procente (2005) la 2,86 procente (2010) din PIB; o deteriorare a distribuţiei echitabile, un nivel crescut al erorilor şi fraudelor (12 procente), un nivel de dependenţi ridicat[1]. Aceeasi Strategie înlocuieşte termenul de Venit mediu garantat cu acela de venit minim de inserţie, aplicabil din anul 2013 şi care cumu-leaza toate drepturile de natura socială pe care le poate primi un beneficiar pentru o anumita situaţie socială. Deasemenea s-a stabilit un anumit Indicator Social de Referinţă (ISR) la valoarea de 500 lei, la care vor fi raportate toate prestaţiile sociale (din numărul de 54 de prestaţii vor rămâne doar 9). Orice modificare a ISR conduce la modificări în cascadă a cuantumului prestaţiilor sociale. Scopul prioritar al Strategiei naţionale referitoare la reforma siste-mului de asistenţă socială în România pentru perioada 2011-2013 are în vedere un sistem de asistenţă socială bazat pe principiile justiţiei sociale care promovează incluziunea socială prin măsuri active de responsa-bilizare şi participare a beneficiarilor pentru creşterea calităţii vieţii. 
                                                [1] Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 3.03.2011- „Din 11 milioane adulţi cu vârsta şi apţi de muncă din familiile beneficiare de prestaţii sociale, 20 procente respectiv 2,2 mil.persoane nu muncesc, nu sunt cuprinşi în sistemul educaţional sau de pregătire profesională”. 
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Ideile desprinse din modelele prezentate evidenţiază faptul că fie-care stat trebuie să chibzuiască bine ceea ce se potriveşte poporului său şi mai ales să implementeze modele de politici sociale care au de-monstrat de-a lungul timpului utilitate şi rezultate pozitive. În nici un fel nu trebuie să aplicăm politici sociale – mai ales cele care se referă la calitatea viţeii – fără a ţine cont de structurile sociale proprii şi fără o analiză concretă a acestor politici în raport cu aşteptările populaţiei. 
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REMEDIAL POLICIES AND DEPENDENCE  
ON SOCIAL BENEFITS 

Nina Mihaela Mihalache[1] 
Abstract Lately, the dependency on the social benefits has been a concern both for the authorities and for researchers. For this paper we used theoretical documentation from the field of psychology and legislative documentation. The theories based on researches, associate the dependency on social services with social vulnerability (R. Backer), with the relation of accepted or forced obligation connected to satisfying personal needs (Day) and with a fact of social life experimented for a longer period of time. There were made categories of the social dependency and there were outlined models of manifestation according to particularities: the type of beneficiary and decisive factors. The French and Scottish model shift the emphasis from the guaranteed on temporary support, as minimum Income for Integration and as supporting income for social inclusion, following the spirit of European social – economical politics. The National Strategy Regarding the Reform in the Field of Social Assistance in Romania accomplished to identify the main problems of the social assistance system, by 2010 and proposed some solutions for diminishing the population’s dependency on social services. 

 
Key words: models of the social dependency, social welfare, minimum  

guaranteed income, minimum income of insertion, social indicator reference  The development of the economy in the sense of the modernization of the technologies in all fields brings to the fore, the individual’s capacity to adapt to the new standards. The de-professionalization of the most individuals, their resistance towards re-qualification deter-mines them to thicken the rows of those in difficulty. As the latest 
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REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 104 

researches prove, the lack of interest to obtain material independency for the families with difficulties comes from two directions: one from too many social services[1] that have projects of familial support, only from economical perspective or for preventing child abandon, and another from the lack of tempting jobs. When we say tempting we refer to low payment that the state offers to its employees, compared to the money support offered by the social support programmes.  
1. Teories of social dependence  In the specialized literature, some authors associate dependency to social vulnerability. Starting from R. Barker’s definition (1995:97) in which the dependency is „the state of a person who rely on another individual or thing for his existence or support” and the definitions of Bourgeois and Nizet (1995) who regard „the dependency in relation to power”, outlines the idea that any individual has a series of needs that must be gratified by some resources. These resources become in indivi-dual’s perception, means for gratifying needs that themselves become aims. Thus, vulnerability can create conditions for dependency (Barker 1995; Bourgeois and Nizet, 1995, apud Cojocaru 2004:657-658). Malina Voicu, in Poverty Dictionary describes the social dependency from the perspective of several authors. A.Memmi (1984) defines 

dependency as „the relation between an individual and an object, human being, group of people or institution, a relation, real or imaginary, that involves an obligation more or less accepted by the latter and which is connected to gratifying a person’s needs”. Another author that carried out researches on dependency is B. Day (1992), who defines depen-dency as „a fact of social or personal life experimented by any person in certain moments of his life and which is experimented for longer period 
                                                [1] The Strategy Regarding the Reform in the Field of Social Assistance, Labour, Family and Social Protection Ministry, 3.03.2011: 7. By the end of 2010, in Romania, there were a number of 202 social rights. 
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of times or for the whole life by certain persons” (Voicu, 1999). He distinguishes two types of dependency: • time dependency¸ that refers to the time granted to some activities and • financial dependency¸ connected to money or received material resources.  To conclude, he points out the fact that the dependency towards the state includes both types of dependency.  Titmuss (1963) is among the first that makes a classification of the dependency types form the perspective of causality. He identifies:  • natural dependency, like children dependency on their parents or the elderly dependency; • the dependency caused by incapacity and physical and psychological 
dependency; • the dependency determined by social and cultural factors – unem-ployment, mandatory pensioning, obstruction of the access to jobs of young people.  Supporters of this theory, in 1998, Goodin and Schmidt, suggest the terms of non criticisable dependency (natural) and criticisable depen-
dency (not natural). If the non criticisable dependency refers to a natural dependency like the type suggested by Titmuss, too, to which the authors give as example the dependency within the family between parents and children, when speaking about criticisable dependency they refer to the dependency of persons on social protection services. The criticism of this type of dependency has two motivations: • the fact that the beneficiaries of social services ask for unjustified support (without needing it); • when their dependency is a voluntary one.  Of course, critics of the social dependency theory have emerged, the liberals and the conservatives expressing their concern about the fact that the social benefits for the poor produce effects on motivation and behaviour, stimulating laziness and decreasing work capacity, by de-profesionalization. Other critics add to these warnings, the passiveness 
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of the beneficiaries and the danger of emergence of a culture of depen-
dency” (Goodin and Schmidt apud. Voicu, 1999). We can highlight the dependency on social benefits as a way of sur-vival of the families in difficult situations, a side-effect of the policies of social protection. In this context, there are included both the psycholo-gical dimension and the educational – behavioural one. When we make these statements we refer to the person – family socially supported and not involved adequately in this process. Thus, once the socially sup-ported client does not have tasks to fulfil or he does not fulfil them with seriousness (or totally), the mechanisms of independent survival are diminished. This causes the lack of motivation for involvement and professional development in social context. If the dependency period on the social services is quite long we can notice the implications that exerts on the whole family. It is about inserting some new values within the family. These values promote individuals’ development as depen-dent on social services, future maladjusted to a tough, competitive system, within the new society. From here results another aspect con-nected to side-effects of the social policies, namely the one connected to 
cultural reproduction[1] which is based on the dependency on the social benefits (Bourdieu, Passeron 1977:290). The danger derives from the fact that the social support appears as something normal, meaning that it confuses or mixes with the image of the social supported person as a justified, real need with the image of the profiteer social supported. The latter arranges his general situation according to the objectives of the social assistance projects. (Mihalache, 2005). 

2. Theoretical models explanatory for dependence on 
social benefits Bane and Ellwood (1994), identifies three theoretic models of dependency on social services. Thus we have: 
                                                [1] The cultural reproduction is in Bourdieu’s vision „the process through which culture is reproduced over generations by the socializing influence of some major institutions”. 
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• The model of the rational choice, which refers to the option that the beneficiary expresses for a certain social service and the option for period for which he wants support. For this model, the option for social services is justified by the too low difference between the level of the benefits and of the wage if they work.  • The model of the expectations is based on a triangular relation between self-esteem, control and the results obtained. Starting from the fact that failure causes loss of self-esteem and motivation to try some-thing else / again, the loss of the feeling of control and suspicion of dependency on social services is initiated. This model includes predic-tion for person’s relapse, as some beneficiaries go back to the social services, not being able to take control over their life.  • The cultural model is based on the theories of poverty’s culture and the underclass of the poor. This model refers to the groups of indivi-duals who share values, norms, attitudes different from the social context of normality. Moreover, these groups are isolated from space – geographical point of view, developing deviant or/and delinquent behaviours as well as dependency on the state. According to this model, those who were raised inside such a culture have the tendency to emphasize the role of the intergenerational transmittance both in perpetuating poverty and the dependency on the state. Georgeta Ghebrea, described a poverty’s syndrome that refers to a 
cycle of poverty determined by more profound socio – cultural causes, cycle that reproduces from one generation to another. She makes a comparison between poor families that experiences a permanent state of poverty (called misery) and can benefit monthly from an amount of money that compares to that of a family of workers. That amount will be utilized in a different manner by the two families because of their specific way of life. Thus, the honourable poor person will be prudent in spending the money until he gets the next amount, taking into account the survival and development needs of the household, and the profite-ering poor person will spend according to other imperatives, caused by his way of life (“it is possible that such a family spends the whole 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 108 

income in one day on alcohol, cigarettes, garnishments, expensive food etc”) (Ghebrea 1998:103). 
3. The determinants factors of dependency The specialized literature highlighted for the dependency on social benefits some explanations regarding the duration and the factors that 

influence the dependency’s period of time.  As far as the dependency on social services is concerned, Bane and Elwood (1994) established three categories of beneficiaries:  • Short term beneficiaries, are the beneficiaries that manage to over-come the crisis situation and to equilibrate themselves by the support and the intervention of the social assistance or those who are not pleased with the offers of the social assistance; • Long term beneficiaries, are the beneficiaries who do not have the personal resource for development and self care (children, elderly, sick persons, persons who are physically or mentally disabled, mono parental families) and persons who don’t want to leave the system of social assistance because of various reasons;[1] • The cyclic beneficiaries, are the beneficiaries who, though they try to manage on their own, they cannot keep their financial independence too long so they go back to the social services (Bane and Elwood apud. Voicu 1999). The authors warn on the fact that some of the cyclic beneficiaries are confused with long term ones, the difference between them being given by their motivation.  As far as the factors that contribute or influence the dependency on 
social services are concerned, we can mention: • The conditions on the labour market. We can enumerate long term unemployment, too many diplomas, uncertain jobs and low wages, the 
                                                [1] The reasons for which the long term beneficiaries will not or don’t want to leave the protection system can be found among the factors that influence the duration of the dependency on the social services. 
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lack of promotion possibilities, the unsatisfactory side of work, job description’s over burden, hierarchic – professional blackmail, hidden slavery, (very low wages compared to the work and its duration), young graduates or without experience etc. All these associated with the deficiencies of the insurances system favour both the decline of the social assistance budgets and the social assistance dependency.  • The number and the level of the offered benefits. This refers to the fact that the level of the offered benefits is very close to that of a mini-mum wage, reason why work and social dependency are not encour-aged. A comparative analysis of these benefits between different states led to the conclusion that where the state offers more alternatives for getting hired and a better social control, though the level of the social benefits is quite high, there are not too many people dependent on the social services.  • Education and work experience. The researches referring to educa-tion and work experience proved the fact that a high level of education influences the duration and even the access to social assistance servi-ces. The persons who have a high educational level only in crisis situations, considered accidental, refer to social assistance services, and if to this level of education is added professional experience the chances that these persons to become dependent on the social services are almost absent.  • Illness and handicap. The researches regarding the dependency of the ill and handicapped persons proved that there are many chances for them to develop dependency on the social services – and this is expected. • The single-parent or reconstructed families. During the recent years has been taken seriously into consideration the issue of the dependency of the single-parent family on the social services, regarding two direc-tions: obtaining the economical level of the family and children’s parental guidance.  
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4. Costs of social benefits receipt  A paradox of the dependency on the social services is the constraint which the beneficiaries feel when accessing social assistance services. D.Hartley and P. Taylor-Gooby (1992) describe two types of costs imposed for receiving social services: • The price imposed by the system, price that establishes the level of deprivation for eligibility to which is added the completion of some embarrassing files or too long and too many forms; • The bureaucratic price, which refers to hardly obtaining the neces-sary information for accessing some services to which is added the hostile attitude of the system’s employees (Hartley, Taylor-Gooby 1992).  There are certain difficulties in adjusting the social supported family members after the support ends. In other words, the clients can or not, evaluate by themselves the efficacy and the utility of the help they have been benefiting from, this meaning that they understand their roles as well as their direct participation into the process of support. If the social supported persons can easily detach from the social services and consider them useful during crisis situations, understanding the aims of the supporting policies, it means that they regained their independence, and the process of support was useful and understood. If the social supported persons have fears regarding the finality of the supporting process, perceiving this as a lost or an injustice, we can suspect that he is dependent on the social services. The danger resides in the fact that the social dependency might become a transgenic value, from parents to children. 
5. The dependency of the poor on the minim guaran-

teed income The social support has been and still is associated to social assistance dependency, representing a controversial idea of the social protection 
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policies. Some authors argue that „living from social support is an embar-rassing source and most of people that find themselves in such a situa-tion will probably make efforts to overcome this” (Giddens 2000:301). Carol Walker argues that living from social support is not at all an easy option, and the research she carries out highlights the fact that once they started living from the social support, the unemployed faced a decreasing of the standard of living, which does not justify the dependency on social services. There is, though, a paradox in social services dependency, which the author explains by the non existence of alternatives. As an answer to these challenges Daniel Friedlander and Garry Burtless (1994) analysed four programmes of encouragement of those who benefit from social support in order to find jobs and they agreed with the fact that these programmes are useful, considering the social support as beneficent. Together with other analysts they agreed that there must be imposed more drastically conditions to allocate it as money and militate for reducing or suspending social supports. Thus, if a single-parent family is supported on a period of time, and during this period the family produces new situations for continuing with the social support (mortgages, other children, alcohol/drugs consumption), will be considered directly responsible for the risk situations that have been created and the support will end. This idea was not embraced by all analysts, causing controversies that bring into discussion the turning of the social support into delinquency phenomena. Certainly, creating some constraining schemes that will encourage looking for paid jobs would be advantageous for reducing social services’ dependency (Giddens 2000:300-302). For all analysts for and against, the concern is given by the passive attitude of those who benefit from the social support. In Romania, the social support appeared in 1995 (Law 67/1995), as a social policy to support those with a low income or without any income and who don’t own land that can ensure their subsistence. The Law of the minimum guaranteed income, number 416/2010 is modified and completed by Law 276/2010 and stipulates that the minimum guaranteed income is a form of protection of the most vulnerable 
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categories of population.[1] The minimum guaranteed income (MGI) represents a way of promoting social inclusion and diminishing poverty. There are significant differences between the perceptions of this type of support between the urban and rural areas. The carried out researches highlighted the fact that for the urban area doing community service work has been viewed as an obligation for the amount received by the MGI, and in the rural area it is being considered that the com-munity service work does not meet the real communitarian needs because „those activities would have been carried out anyway” (Ilie, 2003). Besides the successful situations registered by allocating the MGI for diminishing the social exclusion, there are also being identified adverse aspects of allocating the MGI. These refer to the fact that the beneficiaries’ qualification doesn’t really matter while involving in the communitarian activities recognized as being necessary. Usually the things that really matter are the parks’ and roads ’cleaning and maintenance. The MGT beneficiaries are not invited to take part in renovation or rebuilding of public institutions. To the activities accomplished, the stigma associated with getting a MGT is added. Thus, the image of a beneficiary is usually given a negative connotation, that of a profiteer or of a lazy person. Not only that this very small social support aims at supplementing the income of some families, but MGT also has a social component by compensating with community service work in order not to put an end to the relation between individual and society. The purpose of this measure is that of offering the individual the chance to be part of community, but also to raise individual’s awareness for his own wellbeing. The social support may vary from 50-260 lei/ month, according to the amounts that the beneficiary would get from other sources (al-locations for children, marketing agricultural products, daily-paid activities). In Moldova, a day of work may value 50 lei a day.  
                                                [1] In the Official Gazette no 888 from 30 December 2010 was published Law no 276/2010 for modifying and completing Law no 416/2001 regarding the minimum guaranteed income.  
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Some town halls are „drained” because of offering social support known as Minimum Guarantee Income given by 416/2001 Law. The people who benefit from this type of social support are called MGTists, this label also emphasizing their own social services[1]. The report wrote by the World Bank in 2008 concerning the MGI receives in a positive manner the legislative frame for MGI allocating and agrees that it follows some European models, but still there are problems concerning the minimum guarantee level. The problems are connected to the financial resources and their distribution, as the state’s resources have been consumed, while the internal and local ones have been very few or absent. Thus, for the year 2000, the minimum guar-antee income represents only 18 per cent out of the minimum salary compared to 29 per cent out of the minimum salary for 2004.These figures show that the minimum guarantee income covers only 35 per cent out of the necessary amount for the main expenditure. The report shows that the minimum guarantee level is by 25 per cent lower than the international poverty rate ($2 a day) used for countries less developed than Romania. For the families that have more than four members, this rate is even lower, of about $1, 25 a day (data taken from the Budget Administration Inquiry)[2]. As a reply to the report of the World Bank it has been proposed for debate a GEO (Government Emergency Ordinance) by which the new quantum for MGI distribution to be approved.[3] 
                                                [1] Gândul Newspaper from din 19.08.2009, the statement of the minister Paul Păcuraru: „One out of two Romanians benefit from social support”. There are 35 types of social services. However, we are not a people of social supported individuals, because a number of 6 million are dedicated to children’s allocations”. Botoşaninews.ro/19.08.2008, The Statement of Botoşani mayor / Cătălin Flutur / 19.08.2008 – „I don’t think it’s fair that some of those who benefit from social support to go by luxurious cars as Mercedes to take food or to have at their own houses aluminium joinery…MGI is offered to some lazy people who refuse to work when they are offered a job.”  [2] www.insse.ro/cms/rw/resource/strategia_dedezv.pdf?download=true, Budget Adminis-tration Inquiry, 2009. [3]The new amounts proposed for the MGI (Minimum Guaranteed Income) valid for 2012 are: 125lei /1pers., 225lei/2pers., 313lei/3pers., 390lei/4pers., 462lei/5pers., +31 lei for every person extra. 
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As far as the counties from N-E of Romania are concerned, the number of people who asked for certificates from the County Agency for Employment. (CAE) in order to benefit from the minimum guarantee income Law is increasing. In Suceava and Iaşi counties there can be noticed a decrease of the total number of certificates offered in 2007 compared to those from the previous year (3902 compared to 4094 in Suceava county, respectively 35557 compared to 438345 in Iaşi county). The data is offered by CAE from the north-east area and represents the total number of new released certificates and renewed ones released during the 12 days of the year. [1]  
 

Fig.1. Beneficiaries for the Minimum Guarantee Income,  
in the North-East area  

 
 
Source: The Technical Permanent Office of Territorial Pact for Employment and Social Inclusion in the North-East Area, 2010.  

                                                [1] The Regional Action Plan for Employment and Social Inclusion, 2009-2011, N-E Region, PRAOIS 2009-2011, FSE – POS DRU/10/3.3/S/7, Project Co-financed by the European Social Fund through the Sector Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013 

The evolution of the number of the beneficiaries of the 
Law 416/2002 
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Before the 2009 election campaign, a newspaper editor from Iasi recounts a visit to villages in the surroundings of Iasi (Buşaga), showing, after discussion with community members several situations related to minimum income guarantee (MGT): 
• MGT for votes – refers to the offering of these financial supports around elections period as a stimulus / conditioning for people to attend the elections. .  
• Furthermore, there is the idea that the MGI is an electoral inven-tion proved by the fact that the money appear miraculously during election time.  
• Pilgrimage to bars – stores and bars close to city halls. The owners do not complain that there is a crisis, they sell on debt, writing in notebooks these debts and the clients usually pay when the MGI comes. 
• Drinks sold using debts written in notebooks until the social support 

arrives – The MGIsts are known clients of the bars in villages, and the owners have to stop selling if the debts exceed the support received. At that moment the social assisted go to several bars where they have 
historic accounts opened on notebooks. They don’t find anything bad in drinking a beer waiting for the social support.  

• You live well if you receive the MGI – on the day of payment of the social support, the stores and bars are full. They complain that they are too poor and that no one believes them and that the social support is too low.  
• Work is very bad for … drinking – for the social support all the beneficiaries should work 72 hours for the community, rule which is established by the law.  
• All I can do is to start stealing – the fact that the payments of the social support are a bit late causes concern and nervousness among beneficiaries, most of them dependent on this unique source of income. They come daily to the City Halls hoping that they will be lucky to get some money. They threaten and cause a scandal, apply emotional blackmail and invoke illegal activities. Some of them are ill and cannot work but still threaten to steal as others do.  
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• Business on social support – on the day they have to receive their social support they gather for small exchanges or direct sales right in front of the City Halls. They consider this day of payment as an opportunity.  Alvin Schoor (1986) considers that the anti poverty policies based on supplementing the income of the poor have a low efficiency, consume a lot of resources and cause frustration among other categories of population. To all these is added the hyper bureaucracy of the state’s administration which also consumes economical resources. He gives as example, the programme War on Poverty, from the USA during 1964 in which the amount that was considered to cover the income of the poor was exceeded by 3 billion dollars. The real problem appears in the context in which the poor population is not able to work and in this situation the social policies should be involved. Furthermore, the idea that Alvin Schoor (1986) promotes is that „a very active policy against poverty can cause frustration in the other categories of the population. They will perceive the distribution of the resources towards the poor as a threat to their own financial situation” (Ghebrea 1998:105).  
6. European practice models to reduce dependence on 

social benefits 

The French model of the Minimum Guaranteed Income presented by Dr. Andrey Tretyak, during a workshop on social inclusion and on the fight against poverty in the North–Eastern region of Romania[1], de-scribes the effect of its allocation in time and the trials to modify the allocation conditions. The history of the MGI begins in France in 1956, when the persons unable to work were supported with this form of income, using Bismarck’s model, based on the contribution from the 
                                                [1] Workshop on Social Inclusion and Fight against Poverty in the North-East region of Romania, RTP 41274, organized in Romania by the Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission in cooperation with the „P. Andrei” University Iaşi, during June 3-4 2010. 
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wages. After the Second World War, only those with pension for disabilities could benefit from the MGI. In 1970 about 30% of the pensioners were under the limit of poverty, and in 2001 this number was reduced to 4% as an increase of the amount of the MGI. Starting with 1975 the number of the single-parent families increases and they become another category that benefits from the MGI. The long term unemployed detainees are added to this, which leads to a revise in the conditions and policies of allocation of this type of social support. From 1988, appears the MGI Plan for Everyone (Minimum Income for Inte-gration), for those over 25 years of age that are long- term unemployed. Giving the MGI for all these categories of persons who are more or less in difficulty proved not to be too satisfactory for France, thus in 2008 there are imposed conditions for the beneficiaries that are able to work. The analyses proved that though the amount of this support was small there was not a decrease in the number of beneficiaries, they living a very long period of time under the limit of poverty, not being stimulated in any way to find jobs. This was considered a poverty trap that did not stimulate people to go on with their life, to have aspirations and to self- develop. From 2008 there is a new policy that encourages those who manage to find jobs, the state keeping a part of the MGI during the time they are hired. The method proved encouraging both for the state and for the beneficiaries. During time this type of support seriously diminished state’s budget and raised the number of social assisted up to 62%, which led to the revision of the objectives of the France’s Agenda regarding the future. The social self inclusion is more important than the monetary social protection policies, thus in all the decisions that regard social inclusion this objective acts as a filter. They maintain the principle of social solidarity stimulating the actions of the partnerships both at institutional and individual level.   
The Scottish model of the minimum guaranteed income  At the same meeting Mr. Alan Milson, manager of the Education Department of the Scotland’s North Region presented a simple 
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explanation of the exclusion – inclusion concepts. Thus, if the exclusion is the problem, then the inclusion is the solution. The Scottish outlook starts from this simple explanation, thus they focus on the practical solution of diminishing social exclusion and and creating policies for social inclusion Thus, they consider that the policies for the social excluded bring severe damage to the image and self- esteem of the less favoured and consider a discriminative approach towards them. They militate for long time partnerships between employees and employers, the job being considered a second family. From here, some working strategies are being developed with specific objectives: combining the time spent at work with the one spent with the family, professional progress, financial stimulation for achieving targets. The main objective of the Scottish policies refers to how to equilibrate the time spent at work with the one spent with the family and not to the allocation of the supplements as the MGI. From their point of view encouraging family solidarity brings to the fore the support from the family and not from the state. Thus if a person goes through a period of crisis in life (unemployment, illness, losses, children care, of the elderly etc), the family is the first that gives support and more opportunities when we talk about poverty and social exclusion. Apart from these arguments they promote friendly social policies by stimulating activism and sharing successful information with others. This does not mean that they do not allocate this type of minimum guaranteed income, but the area of beneficiaries is more limited (single parents, handicapped persons or with other difficulties) and the allocation conditions are very strict.  The idea that the Scottish promote is that every state has to consider very carefully what is right for its people and especially to implement the models of social policies that proved in time to be useful and had positive results. In no way we must apply social policies, especially those that refer to the standard / quality of life without taking into consideration our own social structures and without a concrete analysis of these policies connected to the population’s expectations.  
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Instead of conclusions 

The Strategy Regarding the Reform in the Field of Social Assistance of 
Romania for 2011-2013 proposes among other aspects the decreasing number of people, who are dependent on the social services, the reduction of social services number, but also stimulating the active involvement and raising beneficiaries’ awareness. The report from the end of 2010 of the Ministry of Labour, Family and Social Protection identifies some problems of the current system of social services: expenses increased from 1,4% (2005) to 2,87% (2010) of the GDP; a deterioration of fair distribution, an increased level of errors and fraud (12%), an increased level of dependents[1]. The same strategy replaces the term minimum guaranteed income with income of insertion that applicable to 2013 and encompassing all the rights of social that a beneficiary may receive. Also, been established one ISR (Indicator Social Reference) at 500 RON, for wich will be reported all social benefits (from 54 will remain only 9 benefits). Any change in the ISR cascade leads to changes in the amount of social benefits. The priority objective of National Strategy for Social Reform in Romania for 2011-2013 envisages a social system based on principles of social justice that promotes social inclusion trough active measures of accountability and participation of beneficiaries to increase the quality of life. 
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INTERVIU CU DOAMNA MARIEKE HUYSENTRUYT, 
 COORDONATOR ACADEMIC SELUSI[1] 

Mihaela Pitea[2] 
Rezumat Acest interviu a fost realizat în cadrul Conferinţei Economia socială - model inovator 
pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate[3] care a reunit iniţiatori şi promotori ai activităţilor de economie socială din România şi alte state europene. Marieke Huysentruyt este iniţiator SELUSI şi coordonatorul academic al proiectului. SELUSI este un proiect care pune accent pe perspectivele economice, manageriale şi pe metodologiile teoretice, experimentale şi empirice. Subiectele abordate în cadrul acestui interviu fac referire la următoarele aspecte: cer-cetarea realizată de SELUSI având ca tematică întreprinderile sociale, modalităţile de promovare a economiei sociale şi instrumentele care pot susţine acest domeniu. Doamna Marieke Huysentruyt a subliniat în acest interviu că este necesar să fim atenţi la provocările sociale existe în România continuând parcursul teoretic al conceptului de economie socială cu acţiuni concrete în acest domeniu.   

Cuvinte cheie: întreprindere socială, cercetare, inovaţie,  
economie socială, SELUSI 

1. Detaliaţi, vă rog, cercetarea pe care aţi realizat-o. 

M.H. SELUSI are mai multe domenii de interes printre care şi docu-mentarea cu privire la fenomenul întreprinderilor sociale din Europa. Am selectat cinci ţări din Europa ghidându-ne după acoperirea regiu-nilor geografice, în special zona ţărilor scandinave, Peninsula Iberică şi 
                                                [1] www.selusi.eu  [2] Sociolog, Centrul de Resurse în Economia Socială în cadrul Asociaţiei Alternative Sociale, Şos. Nicolina, nr.24, Iaşi, mpitea@alternativesociale.ro, 0735840022. [3] Conferinţa Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a 
persoanelor defavorizate, 12-14 octombrie 2011, Bucureşti. 
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est-vestul Europei. Din aceste regiuni am selectat ţările pentru cerce-tare după principiul vizibilităţii, mai exact în funcţie de accesul şi de legăturile pe care le aveam cu instituţiile din acestea şi care activau în domeniul economiei sociale. Am fost interesaţi să căutăm asemănări între aceste ţări din perspectiva următoarelor aspecte: capitalul uman, pragul de sărăcie sau nivelul de angajare al oamenilor.  Noi am ales România, dar nu am ales niciodată o anumită regiune sau un oraş de aici. Pentru acest lucru am apelat la ajutorul celor de la NESsT pentru că au o bază de date cu instituţiile din acest domeniu din România.  Am selectat zece întreprinderi sociale din România urmărind aspecte precum: vârsta acestora, în ce sector activează sau în ce zonă geografică sunt poziţionate. Mai întâi am intervievat reprezentanţi din zece între-prinderi sociale pe care cei de la NESsT ni le-au sugerat, apoi aceste întreprinderi sociale ne-au recomandat alte întreprinderi sociale. Nu doream să mergem doar pe recomandările celor de la NESsT.  În total, în cadrul cercetării, am intervievat 600 de reprezentanţi ai întreprinderilor sociale din Europa. În România am intervievat, în două runde, aproximativ 85 de reprezentanţi ai întreprinderilor sociale. Limitările cercetării au fost legate de faptul că metodologia noastră este foarte costisitoare şi în acelaşi timp a fost una experimentală.  Din informaţiile pe care le-am obţinut până în acest moment am observat că întreprinderile sociale au implementat noi servicii, ceea ce înseamnă inovaţie. Vorbim de inovaţie în domeniul serviciilor, proce-selor, producţiei, iar acest lucru este de lăudat. Implementarea de noi servicii am regăsit-o în toate ţările în care am făcut cercetarea. Inovaţia din domeniul întreprinderilor sociale care încearcă să aducă lucruri noi pe piaţă este utilă pentru societate în ansamblul ei. Se experimentează lucruri noi, lucruri care pot să meargă sau nu, dar important este că aceste întreprinderi sociale încearcă să facă ceva. În România am observat că există o implicare mare în domenii pre-cum serviciile sociale sau educaţie şi astfel se poate observa ce merge şi ce nu merge în aceste sectoare. Inteligenţa din întreprinderile sociale 
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este interesantă pentru domeniul politic şi ar putea fi folosită de acesta în activitatea sa. Noutatea cercetării noastre este legată de faptul că am reuşit să obţi-nem informaţii utile şi vom putea spune la finalizarea acesteia care sunt valorile, managementul sau colaborările întreprinderilor sociale. Pe noi ne-a interesat doar care sunt sursele de finanţare ale întreprinderilor sociale însă aceste concluzii le putem corela cu alte tipuri de informaţii din acest domeniu. Încă nu avem rezultatele acestei cercetări pentru că nu este finalizat proiectul, avem însă două baze de date cu informaţii despre cum au evoluat întreprinderile sociale de-a lungul timpului în România. De ase-menea putem compara situaţia din România cu situaţiile din alte ţări. Prin urmare concluzia noastră, sau mai bine spus, observaţia noastră este aceea că aceste ţări sunt diferite. România este diferită faţă de Ungaria, faţă de Spania sau faţă de Anglia. Este important pentru voi să înţelegeţi că pachetul de politici nu va putea schimba lucrurile foarte mult, este nevoie de o implicare a întregii societăţi pentru dezvoltarea acestui domeniu al întreprinderilor sociale. 
2. Care credeţi că este cel mai eficient model al economiei 

sociale? 

M.H. Se vorbeşte mult despre modelul angajaţilor din organizaţii, a angajaţilor din întreprinderi, despre oamenii dintr-un grup specific, dar nu este vorba doar de un singur model, există mai multe modele. În cercetarea noastră am descoperit nouă modele şi concluzia noastră este că întreprinderile sociale sunt bune dacă îmbină modelele existente între ele. Ingeniozitatea unei întreprinderi sociale constă tocmai în faptul de a combina mai multe modele pentru a progresa. Nu cred că trebuie să se aibă în vedere găsirea unui singur model, dar ar trebui pus accentul mai ales pe combinarea modelelor deja existente.  
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3. Cum putem face cunoscut domeniul economiei sociale? 

M.H. Este adevărat că este nevoie de mai multe cunoştinţe despre domeniul economiei sociale. Această conferinţă s-a axat pe modelul în care noi ajutăm grupuri dezavantajate pentru a face ceva dar, eu cred că oportunităţile pentru întreprinderile sociale sunt enorme. Sunt între-prinderi sociale care au legătură cu oamenii sărăci dar nu îi implică direct în procesele lor de producţie.  Trebuie să se investească în domeniul economiei sociale pentru a contribui la creşterea gradului de conştientizare în rândul oamenilor. Acest lucru se poate face prin educaţie în instituţiile competente unde indivizii să fie încurajaţi să se gândească la viitorul lor şi din perspectiva de a lucra sau a înfiinţa o întreprindere socială.  Nu cred că incubatoarele pentru întreprinderile sociale sunt sufi-ciente pentru oamenii care doresc să realizeze ceva. Eu cred că trebuie să ne gândim cum să găsim specialişti în domeniul acesta sau să găsim instituţiile care oferă servicii de suport necesare pentru sprijinirea întreprinderilor sociale, aşa cum fac cei de la NESsT.  Prin organizarea de cursuri poate creşte gradul de conştientizare şi astfel reuşeşti să faci oamenii să gândească diferit şi să vină cu idei inteligente. Dar cum faci ca aceste idei să devină realitate? Aceasta este altă poveste. Conştientizarea s-ar putea face prin desfăşurarea de „tabere de idei’’, care pot fi organizate online sau fizic. Aceste întâlniri i-ar putea ajuta pe cei din România să dezvolte acest domeniu pentru că ar avea acces şi la informaţiile din alte ţări. Nu trebuie să existe neapărat un program de master pentru a învăţa ceva despre întreprinderile sociale. Guvernul se poate implica stabilind ca arie prioritară sectorul economiei sociale. În cadrul acestor tabere liderii guvernului ar putea afla care sunt ideile oamenilor din domeniu şi cum ar putea acestea să îi ajute în gândirea strategiilor politice. Este foarte important ca la aceste întâlniri să participe oameni din mai multe domenii: persoane din Guvern, repre-zentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, studenţi, arhitecţi etc. Aceşti indivizi trebuie să gândească împreună ce trebuie făcut pentru dezvoltarea comunităţii din perspectiva întreprinderilor sociale.  
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4. Ce instrumente consideraţi că pot susţine economia socială? 

M.H. Din punctul meu de vedere consider că oamenii se gândesc prea mult la cum să facă rost de mai multe fonduri, însă nu doar acest aspect este important. Din experienţa mea, oamenii care doresc să înceapă o întreprindere socială au nevoie de mult sprijin din partea structurilor care oferă consultanţă despre cum să faci un plan de afaceri şi cum să îl implementezi, deci nu le sunt suficiente nişte informaţii teoretice. Nu este important să creezi noi fonduri pentru economia socială ci este nevoie să ştii cum să investeşti fondurile deja existente. 
5. Care sunt planurile SELUSI de viitor în ceea ce priveşte 

cercetarea din acest domeniu? 

M.H. Ne dorim să avem o bază de date care să cuprindă cât mai multe întreprinderi sociale din cât mai multe ţări.  Ar fi minunat dacă peste trei ani ne-am întoarce în România şi am putea repeta această analiză, astfel am vedea ce lucruri s-au schimbat în această perioadă.  Am dori ca viitoarea noastră cercetare să se axeze pe următoarele idei: cum putem folosi inteligenţa din domeniul economiei sociale, cum s-ar putea disemina această inteligenţă sau cum ar putea ajunge infor-maţia din acest domeniu la întreaga societate.  Cred că marea problemă astăzi este că avem aşteptări foarte mari de la întreprinderile sociale. Este adevărat că acest domeniu este impor-tant dar trebuie să conştientizăm că nu doar acest sector poate să facă totul, ci trebuie implicată întreaga societate. Cred că aici este oportu-nitatea pentru cercetare, aici este locul cercetătorilor. Ei trebuie să încerce noi modalităţi de a capta cunoştinţele din sectorul întreprin-derilor sociale şi să vadă cum ar putea-o disemina în societate.   
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6. Un sfat pentru proiectul Modelul Economiei Sociale în 
România? 

M.H. Cred că trebuie ca proiectul vostru să iasă din teorie. Cei din proiectul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au organizat o competiţie şi au încercat să susţină ideile oamenilor pe economie socială. Cred că este o iniţiativă bună dar consider că puteţi fi mult mai experimentali. Noi, la SELUSI, am încercat să captăm cunoştinţele din întreprinderile sociale şi să facem conexiunea cu ceea ce exista deja în companiile de pe piaţă şi am avut rezultate bune.  Un sfat ar fi să faceţi lucruri concrete pentru că în societate există multe provocări, cum ar fi includerea socială a populaţiei roma. Voi trebuie să identificaţi aceste provocări şi să treceţi la acţiune.  Nu cred că mai este nevoie de teoretizare sau conceptualizare a ter-menilor, este suficient cât s-a făcut până acum, cred că a venit momen-tul să se treacă la acţiune. Un mod bun de a face acest lucru este să fiţi atenţi la provocările din societate şi să spuneţi că prin proiectul vostru vreţi să atingeţi o parte dintre ele prin activităţile desfăşurate de între-prinderile sociale. 



INTERVIEW WITH MS. MARIEKE HUYSENTRUYT, 
SELUSI[1] ACADEMIC COORDINATOR 

Mihaela Pitea[2] 
Summary This interview was conducted during the Social economy - innovative model to 
promote active inclusion of disadvantaged people conference[3], which brought together initiators and promoters of social economy activities from Romania and other European countries. Marieke Huysentruyt is the initiator and coordinator of the SELUSI academic project. SELUSI is a project that focuses on economic and management prospects, on theoretical, experimental and empirical methodologies. The topics covered in this interview refer to the following aspects: research conducted by SELUSI with the theme of social enterprises, ways to promote social economy and tools that can support this field. Ms Marieke Huysentruyt said in the interview that it is necessary for us to pay attention to the social challenges that exist in Romania, completing the conceptual model of social economy with concrete actions in this area. 
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1. Detail, please, the research that you made. 

M.H. SELUSI has several areas of interest, including documentation of the social enterprises phenomenon in Europe. We selected five European countries, guiding us based on their geographical regions coverage, especially around the Scandinavian countries, the Iberian Peninsula and east-west Europe. From these regions, we selected the 
                                                [1] www.selusi.eu  [2] Sociologist, Resource Center for Social Economy at Alternative Sociale Association, no.24 Nicolina Street, Iaşi, mpitea@alternativesociale.ro, 0735840022. [3] Social economy - innovative model to promote active inclusion of disadvantaged people Conference, between 12th and 14th of October, Bucharest. 
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countries to conduct our research based on the principle of visibility, i.e. depending on the level of access and connections we had with the institutions activating in the social economy field from these countries. We were interested in looking for similarities between these countries in view of the following areas: human capital, poverty levels or the people’s employment level. We chose Romania, but we never chose a certain region or city from this country. For this decision, we asked for help from NESsT, who have a database of institutions in this field from Romania. We selected ten social enterprises from Romania, following certain aspects such as: matureness, what sector they are activating in or in what geographical area they are positioned. First we interviewed repre-sentatives of ten social enterprises who have been recommended by NESsT, then these social enterprises recommended us other social enterprises. We did not want to proceed only on the recommendations provided by NESsT. In total, as part of this research, we interviewed 600 representatives of social enterprises from Europe. In Romania we interviewed, in two rounds, approximately 85 representatives of social enterprises. Our research limitations were related to the costs of implementing and following our methodology, which was also experimental. From the information we have obtained so far, we have seen that social enterprises have implemented new services, which means innovation. We are talking about innovation in services, processes, production; and this is to be commended. We found new services being implemented in all countries where we conducted our research. The innovation brought forward by the social enterprises that try to market new services is very useful for society as a whole. New things are being experimented upon, things that may or may not work, what is really important is that these social enterprises try to do something. In Romania we noticed that there is a great involvement in areas such as social services or education and this way what works and what does not work in these areas can be easily observed. The intelligence 
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from social enterprises may present an interest and could be used in politics.  The novelty of our research is related to the fact that we were able to obtain useful information and, upon completing the research, we will be able to tell what are the values of management and collaboration of social enterprises. We were only interested in the sources of funding of social enterprises, but we can correlate these findings with other types of information in this field. We currently do not have the results of this research because the project is yet finalised, but we have two databases with information about how social enterprises have evolved over time in Romania. We can also compare the situation in Romania with situations in other countries. Therefore, our conclusion, or rather, our observation is that these countries are different. Romania is different from Hungary, Spain or from England. It is important for you to understand that the package of policies will not change things very much; it takes involvement of the whole society to develop this area of social enterprises. 
2. What do you think is the most effective model of social 

economy? 

M.H. A lot is being said about the model of an organisation’s employees, about people of a specific group; but it’s not just one model, there are several. In our research we found nine models and our conclu-sion is that social enterprises are best if they combine the existing models between them. The ingenuity of a social enterprise is to combine several models in order to progress. I do not think we need to consider finding a single model, but we should focus more on combining the existing models. 
3. How can we make known the social economy field? 

M.H. It is true that we need to have more knowledge about social economy. This conference focused on the model in which we help 
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disadvantaged groups to do something, but I think the opportunities for the social enterprises are enormous. There are social enterprises that deal with poor people, but do not involve them directly in their production processes. In order to contribute to raising awareness among people, investment is needed in the social economy area. This can be done through edu-cation in competent institutions where individuals are encouraged to think about their future through the prospect of working or setting up a social enterprise. I do not think that incubators for social enterprises are sufficient for people who want to do something. I believe that we need to figure out a way to find specialists in this field or to find institutions that offer the necessary support services to help social enterprises, as do those provided by NESsT. By organising courses, we can increase awareness and thus manage to make people think differently and come up with bright ideas. But how do you make these ideas become reality? This is a different story. Awareness could be done be conducting „idea camps”, either online or in physically. These meetings could help Romanian people to develop this field of interest, because they would have access to other data from abroad. There should not be a need for a master’s programme to learn about social enterprises. The government can get involved by setting as their priority the area of social economy. In these camps, government leaders could learn about people’s ideas in the field of social economy and how can they help in thinking of political strategies. It is very important that people from various fields participate to these meetings: government representatives, representatives of NGOs, students, archi-tects etc. These individuals must think together what needs to be done for community development from the perspective of social enterprises.    
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4. What tools do you think can support the social economy? 

M.H. From my point of view I think people think too much about how to get more funding, but this is not just the only important element. From my experience, people who want to start a social enterprise need more support from the organisations that provide consultancy services about how to create a business plan and implement it, thus theoretical details are not sufficient. It is not important to create new funds for social economy, but to know how to invest existing funds. 
5. What are SELUSI’s plans regarding future research in this 

area? 

M.H. We want to have a database containing as many social enterprises from as many countries as possible.  It would be wonderful if three years from now we return to Romania and we could repeat this analysis and see what has changes during this time.  We want our future research to focus on the following ideas: how to use intelligence in the social economy field, how can this intelligence disseminate or how can information from this area reach the entire society. I think the big problem today is that we have high expectations of social enterprises. It is true that this area is important, but we need to realise that this sector cannot do everything, but the entire society must be involved. I think here is an opportunity for research, and here is where the researchers should be. They need to seek new ways to capture intelligence in the social enterprises sector and see how can this intelligence be spread in the society.    
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6. An advice for the project The Social Economy Model in 
Romania? 

M.H. I believe that your project should leave the theoretical stage. Those involved in the project run by the Ministry of Labour, Family and Social Protection held a competition and tried to support people’s ideas on social economy. I think it is a good initiative, but I think you can be more experimental. We at SELUSI tried to capture the intelligence from social enterprises and to make connections with what already exists in companies on the market, and had good results. One advice would be for you to do specific things, because there are many challenges in the society, such as social inclusion of the roma population. You must identify these challenges and take action. I don’t think there is a need for theorisation or conceptualisation of terms; what has been done so far is sufficient. I believe the time has come for you to take action. A good way to do this is to pay attention to the challenges in the society and to say that in your project you want to address some of these challenges through the activities carried out by social enterprises. 



INTERVIU CU ROXANA DAMASCHIN-ŢECU,   
ENTERPRISE DEVELOPMENT DIRECTOR  

LA NESST[1] EUROPE 

Gheorghe Pascaru[2] şi Adriana Doboş[3] 
Rezumat Acest interviu a fost realizat în cadrul Conferinţei Economia socială - model inovator 
pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate care a avut loc în perioada 12-14 octombrie 2012 în Bucureşti şi a reunit iniţiatori şi promotori ai activităţilor de economie socială din România şi alte state europene. Roxana Damaschin-Ţecu este manager pentru dezvoltarea întreprinderii la Fundaţia NESsT România. Dialogul construit pe marginea acestui interviu abordează subiecte de actualitate din domeniul economiei sociale şi conturează cadrul general de funcţio-nare al întreprinderilor sociale. Doamna Roxana Damaschin-Ţecu prezintă viziunea NESsT cu privire la întreprin-derile sociale, pune accentul pe caracterul practic al activităţii organizaţiei, subliniază limitele cadrului legislativ românesc şi menţionează lipsa unei coerenţe între insti-tuţiile care reglementează activitatea întreprinderilor sociale.  La finalul interviului, doamna Damaschin-Ţecu oferă câteva exemple de activităţi de economie socială care pot servi drept model şi pot contribui la dezvoltarea acestui domeniu. 

Cuvinte cheie: probleme sociale, întreprindere socială,  
iniţiative practice, rentabilitate, business plan, NESsT 

1. Având în vedere faptul că NESsT este unul din actorii prin-
cipali din economia socială, cu accent mai ales pe partea practică a 

                                                [1] Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team este o organizaţie internaţională nonguvernamentală care urmăreşte să identifice soluţii la probleme sociale prin susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor sociale, http://www.nesst.org/  [2] Sociolog, Asistent manager de proiect în cadrul Asociaţiei Alternative Sociale, Str. Cuza Vodă, nr. 8A, gpascaru@alternativesociale.ro, 0733955116 [3] Asistent social, Centrul de Resurse în Economia Socială în cadrul Asociaţiei Alternative Sociale, Şos. Nicolina, nr. 24, adobos@alternativesociale.ro, 0755096920 
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acesteia, puteţi să ne spuneţi care este viziunea NESsT asupra 
economiei sociale în general? 

R.D.-Ţ. Noi credem că, până la urmă, economia socială şi între-prinderea socială sunt la fel oriunde în lume, iar noi avem acelaşi cadru larg de discuţii când vorbim despre întreprinderile sociale din România sau despre cele specifice ţărilor din Europa şi America cu care noi lucrăm.  Ideea este că noi credem că modelele de business precum iniţiativele antreprenoriale pot să rezolve multe probleme sociale critice din comu-nităţile locale în care apar aceste iniţiative de întreprinderi sociale. Noi considerăm că aceasta este o abordare pe termen lung pentru rezol-varea problemelor sociale respective. În acest sens trebuie să facem diferenţa între a dona 1 leu şi a oferi acel leu unui ONG care ulterior îl foloseşte, îl investeşte şi obţine chiar profit. Practic e un circuit fără sfârşit în care trebuie să abordezi cauza problemei sociale şi să-i res-ponsabilizezi pe oameni să caute ei înşişi soluţii. Astfel vor trece de la stadiul de receptori pasivi de calitate la nişte actori activi în rezolvarea propriei probleme.  Aceasta este viziunea noastră, iar modul cum definim întreprinderea socială este foarte simplu: orice business care are ca scop principal rezolvarea problemei sociale critice. Ceea ce noi înţelegem prin proble-mă socială este iar o mare dezbatere. În cazul nostru problema socială se referă la ceea ce e relevant pentru comunitatea locală. În unele con-texte este vorba despre sărăcie, în comunităţile rurale este vorba des-pre facilitarea accesului pentru micii producători la piaţa de desfacere, în alte contexte se referă la drepturile universale ale omului. Pentru noi acestea constituie probleme sociale şi venim în sprijinul întreprin-derilor sociale care sesizează ce este grav în localitatea respectivă.   Este, de asemenea, foarte importantă şi teoria, dar pe noi ne inte-resează mai mult acţiunea. Modul cum definim aceste lucruri este mai puţin important decât ce şi cum facem şi care sunt scopurile din spatele acelei acţiuni. Deci pentru noi este ceva marginal dacă economia socială este definită ca întreprindere socială, afacere incluzivă sau afacere cu o 
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misiune socială. Pe noi ne interesează motivaţia şi modul cum se întâmplă lucrurile. 
2. Sunteţi de părere că se conceptualizează prea mult şi se 

acţionează prea puţin? 

R.D.-Ţ. Da, şi nu numai în România, peste tot, în general. Chiar citeam de curând un raport al unei organizaţii din Marea Britanie (un „think tank” foarte dinamic) şi spuneau că la nivel global, în diverse colţuri ale lumii, se desfăşoară zilnic o conferinţă, un seminar sau o dezbatere în domeniul economiei sociale; deci, în acest domeniu, poţi fi ocupat 365 de zile pe an cu participarea la diverse evenimente. Ideea este că trebuie să mai ieşim din acest circuit şi să începem să ne preocupăm mai mult de partea practică a economiei sociale (de exemplu: canalele de distribuţie, vânzările, cel mai potrivit brand, tipul mesajului transmis etc.). 
3. Cum vedeţi economia socială peste 3 ani în România? 

R.D.-Ţ. Cumva în „mainstream”. 
4. Puteţi să ne daţi un „worst case scenario”? 

R.D.-Ţ. Cred că un model centrat foarte mult pe teoretizare, cadre legislative, denumiri şi criterii restrictive ar îngreuna foarte mult munca celor care doresc să-şi deschidă întreprinderi sociale şi ar diminua creativitatea, iniţiativa şi entuziasmul acestora. Consider că ar trebui să fie un cadru legal care să-ţi permită să faci o întreprindere socială la fel ca oricare altă întreprindere. 
5. Consideraţi că legislaţia din România limitează în vreun mod 

activitatea din domeniul economiei sociale?  

R.D.-Ţ. Ceea ce limitează destul de mult activitatea din acest dome-niu este lipsa unei coerenţe între instituţiile care reglementează acti-
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vitatea întreprinderilor sociale. De exemplu, dacă ai o unitate protejată, legea prevede că poţi beneficia în condiţiile codului fiscal de anumite facilităţi cu privire la profit, taxe, impozite; ai să observi însă că în codul fiscal nu există nicio prevedere fiscală legată de unităţile protejate. Aceste mecanisme consider că nu funcţionează optim şi sunt de părere că ar trebui fluidizate. 
6. Puteţi menţiona alte locuri în care statul ar trebui/ar putea să 

intervină pentru a sprijini economia socială? 

R.D.-Ţ. Statul ar trebui să fie deschis la argumente economice şi tu (în calitate de „think tank”/reţea de advocacy/reţea de sprijin) trebuie să susţii favorizarea întreprinderilor sociale în faţa statului până vei obţine nişte cifre. De pildă, statul român plăteşte lunar pe bugete de asistenţă socială X bani deoarece consideră că oamenii respectivi nu pot să lucreze şi trebuie asistaţi. Noi putem veni cu un bussiness în care să-i includem pe aceşti oameni astfel încât să devină ulterior persoane active (să obţină un salariu, să plătească impozite, contribuţii la pensii ş.a.). Deci din nişte absorbitori de X milioane de la bugetul de stat ei se transformă în contribuabili la acelaşi buget de stat. Astfel, noi ajutăm statul să facă economie şi preluăm povara susţinerii acestui sistem de asistenţă socială. Însă, în calitate de start-up avem nevoie de ajutor (să ne acoperim pierderile operaţionale până ne atingem pragul de renta-bilitate) şi statul ne-ar putea da aceşti bani sub formă de grant din economia pe care o facem noi.  În România există destui bani dar nu sunt administraţi eficient. 
7. Luând în considerare cercetările care au fost realizate în 

domeniul economiei sociale, credeţi că ar mai fi necesare altele? 

R.D.-Ţ. Nu, consider că sunt suficiente cele de până acum, chiar dacă un număr mare dintre cele pe care le-am citit nu sunt realizate profe-sionist. De pildă, în ceea ce priveşte fondurile structurale, sunt foarte mulţi care au identificat oportunitatea de finanţare, au scris proiecte 
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care le-au fost aprobate şi au devenit experţi în economie socială chiar dacă activitatea specifică organizaţiei lor nu corespunde deloc cu acest domeniu. De asemenea, există foarte multe iniţiative mărunte care nu sunt corelate între ele: toate lumea face cercetări, centre de resurse, propuneri legislative, traininguri.  
8. Ce ar trebui să se facă nou în domeniul economiei sociale? 

R.D.-Ţ. Ar trebui efectiv să se facă ceva, să se treacă la pasul doi: la acţiune. 
9. Menţionaţi, vă rugăm, două idei de activităţi din economia 

socială care s-au pliat foarte bine pe cerere-ofertă şi pot servi 
drept model. 

R.D.-Ţ. În momentul de faţă (octombrie 2011), noi în România lucrăm cu nouă întreprinderi sociale şi sunt câteva elemente care au făcut ca acestea să aibă potenţial şi şanse mari de reuşită. Noi avem un set de şapte elemente de care considerăm că are nevoie un domeniu şi trei dintre ele le folosim deja cu organizaţiile cu care lucrăm. Acestea sunt următoarele:  1. formarea de capacităţi şi mentorat în domeniile în care organi-zaţiile respective nu au expertiză (în ONG-uri vorbim în special de „business plan” şi detalii de management financiar); 2. acces la finanţare flexibilă pentru nevoile întreprinderii;  3. netwoking şi schimb de experienţe.  Acestea sunt lucrurile pe care noi le oferim şi care pot genera idei de afaceri foarte bune care au sens cu adevărat. Făcându-ţi un plan de afaceri îţi validezi ideea faţă de piaţă şi poţi vedea dacă există cerere pentru produsul gândit de tine.  Este o mare provocare pentru ONG-uri să accepte faptul că de pe piaţă vine un feedback negativ faţă de produsele realizate de benefi-ciarii lor. În acel moment ei trebuie să se reorienteze spre un alt produs care se cere şi pe care ei îl pot fabrica. Iată un exemplu clar în acest 
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sens. Asociaţia Tonal din Sibiu lucrează cu persoane cu probleme de sănătate mintală şi deţin un atelier de art-terapie care produce ghivece din ceramică. Ei le vindeau de două ori pe an la două târguri naţionale. Au venit să lucreze cu noi, am făcut un studiu de piaţă cu privire la cere-rea ce ghivece şi am descoperit că nu era prea mare. Atunci, împreună cu beneficiarii (şi e foarte important ca staff-ul şi beneficiarii să lucreze împreună) s-au gândit la un alt produs: corpuri de iluminat (lămpi de podea, de masă, de perete) din materiale naturale (ceramică sau lemn) cu un design unic, confecţionate manual. Acest produs este poziţionat ca unul de lux şi targetează hoteluri, restaurante, firme de design interior-exterior, firme de arhitectură care le cumpără şi le vând integrate în toată povestea casei pe care o fac. Produsele nu sunt scumpe, au o piaţă ţintă foarte clară, fabricarea lor foloseşte aceleaşi abilităţi ale benefi-ciarilor şi creează în acest fel locuri de muncă pentru aceştia; deci e un produs vandabil.  Din păcate în ONG-uri se porneşte de la ceea ce ştiu să facă benefi-ciarii şi este neglijată piaţa de desfacere pentru produsele confecţio-nate. Astfel, confecţionăm produse minunate de care nimeni nu are nevoie şi pe care nimeni nu este dispus să le plătească. 
10. Cât de important este pentru o întreprindere socială să aibă 

capacitate de extindere? 

R.D.-Ţ. Aceasta depinde de obiectivele tale, de potenţialul şi de mentalitatea ta. Termenul extindere sună foarte bine dar e riscant să te extinzi înainte de vreme, înainte de a fi demonstrat că modelul de business propus de tine funcţionează. Noi avem acum în Europa douăzeci de întreprinderi cu care lucrăm în etapa de implementare a business-ului şi dintre acestea numai două au ajuns la etapa de „scale-up” (expansiu-ne) datorită faptului că au deja o experienţă de câţiva ani, au de-monstrat că modelul lor funcţionează, iar în ţara respectivă există cul-tură antreprenorială şi o piaţă care să absoarbă produsele lor.  
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Din păcate, foarte puţini investitori sunt interesaţi să acorde sprijin în momentul de creare a întreprinderilor sociale deoarece este foarte riscant. Este la fel ca în cazul unui împrumut de la bancă: cu cât eşti mai avansat în graficul dezvoltării afacerii tale cu atât mai uşoare sunt condiţiile pe care ţi le pune banca. Dacă eşti la început primeşti credit numai pe un plan de afaceri, dobânzile sunt mai mari iar riscul de a eşua automat creşte.  Satisfacţia noastră însă derivă din faptul că îi ajutăm pe cei care se află exact în această etapă iniţială. Mai mult de jumătate dintre cei care au fost prezentaţi ieri ca „good practice model” sunt organizaţii cu care am lucrat noi. În urmă cu doi ani nu ştia nimeni despre ei. Acum au venit şi au precizat că dacă nu i-am fi sprijinit la început, nu ar fi avansat cu business-ul.  De aceea consider că sunt necesare adunările şi reţelele de sprijin, dar să fie practic orientate şi să susţină într-adevăr întreprinderile sociale.  
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Abstract  This interview was conducted at the Social Economy - innovative model to promote 
active inclusion of disadvantaged people conference held between 12th and 14th of October, Bucharest which brought together initiators and promoters of social economy activities in Romania and other European countries. Roxana Damaschin-Ţecu is the Enterprise Development Director for the Central and Eastern Europe region. This interview deals with very up-to-date issues from the social economy field and outlines the general operating framework of social enterprises. Mrs. Roxana Damaschin-Ţecu presents the NESsT perspective on social enterprises, emphasizes the practic characteristics of the organization’s activities, highlights the limits of the Romanian legislation framework and states the lack of coherence between the institutions that regulate social enterprises.  By the end of the interview Mrs. Damaschin-Ţecu provides some models of social economy activities that can serve as examples and contribute at the development of this field. 

Keywords: social issues, social enterprise, practical initiatives,  
profitability, business plan 

                                                [1] Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team is an international non-governmental organization which aims to identify solutions for the social problems by supporting and developing social enterprises, http://www.nesst.org/ [2] Sociologist, Project Assistant Manager at Alternative Sociale Association, No.8th Cuza Vodă Street, gpascaru@alternativesociale.ro, 0733955116 [3] Social worker, Resource Center for Social Economy at Alternative Sociale Association, No.24th Nicolina Street, Iaşi, adobos@alternativesociale.ro, 0755096920 
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1. Considering that NESsT is one of the main actors in social 
economy, focusing especially on its practical side, can you present 
the NESsT perspective on social economy in general? 

R.D.-Ţ. We believe that, in the end, social economy and social enter-prise is the same thing anywhere in the world, and we have the same broad framework of discussions when we speak about social enter-prises from Romania or about those specific for the countries from Europe and America which we work with. The point is that we consider that business models like entrepre-neurial initiatives can solve critical social problems in local com-munities where social enterprises develop these initiatives. We believe that this is a long-term approach for solving those social problems. In this sense we must make the difference between give away 1 euro and offering that money to non-governmental organizations which after that makes use of it, invest it and even get profit. Basically is a never ending process in which you have to address the cause of the social problem and empower people to look for their own solutions. In this way, they move from passive quality receptors to active actors for the solving of their own problems.  This is our perspective and we define social enterprise in a very simple way: any business with the main goal to solve critical social issues. What we mean by social issues is also a big debate. In our case, social issue refers to what is relevant to the local community. In some contexts it refers to poverty, in rural communities is about facilitating access for small producers to market outlets and in other contexts is related to universal human rights. These are social issues for us and we give our support to the social enterprises that respond to what is seriously affecting that community. Theory is also very important, but we are more interested in action. The way we define these things is less important than how and what we do and what are the goals behind the action. So, for us, is something marginal if the social economy is defined as a social enterprise, 
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inclusive business or business with a social mission. We are interested in motivation and the way things happen. 
2. Do you think that it is too much theory and not enough 

action? 

R.D.-Ţ. Yes, not only in Romania but in general. I just read recently a report of an organization from Great Britain (a very dynamic "think tank”) and they said that globally, in various parts of the world, every day takes place a conference, seminar or a debate on social economy; so, in this field, you can be busy 365 days a year participating in various events. The idea is that we have to step aside from this network and we should begin to be concerned more on the practical perspective of social economy (for example: distribution channels, sales, best brand, the message type etc.). 
3. How do you see social economy over three years in Romania? 

R.D.-Ţ. Somehow as „mainstream”. 
4.  Can you give us a „worst case scenario”? 

R.D.-Ţ. I think that a model focused too much on theorizing, legislation framework, different names and restrictive criteria’s harden the work of those interested in starting a social enterprise and diminish their creativity, initiative and enthusiasm. I believe that there should be a legal framework that allows the right to start a social enterprise like any other business. 
5. Do you consider that the Romanian legislation limits by any 

means the social economy activity? 

R.D.-Ţ. What quite limits the work in this area is the lack of coherence between the institutions that regulate the social enterprises 
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activities. For example, if you have a sheltered unit, the law provides that under the tax code you can benefit from facilitations regarding profit, taxes and fees; you will notice that in the tax code there is no tax provision related to the sheltered units. Such mechanisms do not work properly and I think it should be streamlined. 
6. Can you mention other places where the government 

should/could intervene to support the social economy? 

R.D.-Ţ. The government should be open to economic arguments and you (as a "think-tank"/advocacy network/support network) have to lobby for social enterprises until you will get some numbers. For example, the Romanian government pays monthly, from social welfare budget - X money because they believe those people are not able to work and should be assisted. We can come up with a business to include these people so that they become active citizens (get a salary, pay taxes, pensions etc.). This way we help the government to save money and take the heat of supporting the social care system. But as a start-up we need help and the government could support us with grants from the economies that we generate. We have enough money in Romania but they are not properly and efficient spent. 
7. Considering the research that where done in the social 

economy field, do you think further researches would be 
necessary? 

R.D.-Ţ. No, I think those done so far are enough even if a big number of the reports I read are not professionally done. For example, in terms of structural funds, there are many organizations that identified funding opportunities, wrote projects that have been approved and they become experts in social economy even if the specific activities does not correspond at all with their organization interests. Also, there are a lot 
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of small initiatives that are not correlated: everyone is doing research, resource centres, legislative proposals and trainings. 
8. What else, something new, should be done in the field of 

social economy? 

R.D.-Ţ. We should move straightforward to the next level: action. 
9. Can you mention, please, two ideas of social economy 

activities that responded well to supply and demand and can be a 
role model? 

R.D.-Ţ. At this time (October 2011) we are working in Romania with nine social enterprises and there are some elements that made them have potential and great chances for success. We have a set of seven elements necessary for any domain and three of them we already use along with the organizations we work with. These are:  1. capacity building and mentoring in areas where these organiza-tions do not have expertise (in NGOs we talk especially of "business plan" and financial management aspects); 2. access to flexible financing for business needs; 3. networking and experience exchanges. These are the things we offer and which can generate good business ideas that make business sense. By making a business plan you validate your idea to the market and you can see if there is demand for the product you want to produce. It is a great challenge for NGOs to accept that the market gives negative feedback for products made by their beneficiaries. At that time they have to shift to another product that is required by the market and they can produce. Here is a clear example of this. Tonal Association from Sibiu is working with people with mental health problems and they do an art therapy workshop that produces ceramic pots. They used to sell them twice in a year at two national fairs. They came to work with us: we did a market survey on the request of pots and found out 
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that it was not too high. Then, together with the beneficiaries (and it's very important for staff and beneficiaries to work together) they thought to do another product: lighting (floor lamps, table lamps and wall lamps) from natural materials (ceramic or wood) with a unique design, handmade. This product is marketed as luxury products and they target hotels, restaurants, design and architectural firms, that buy and sell these products as part of the whole story that they do. The products are not expensive, have a clear market, their production uses the same skills of the beneficiaries and thus create jobs for them, so it is a saleable product. Unfortunately, NGOs are focusing on what beneficiaries can do and they neglect the demand of the market place for their products. This way, even if we make wonderful products, nobody wants to pay the price because they do not need them. 
10. How important is for a social enterprise to be able to grow?  

R.D.-Ţ. It depends on your goals, your potential and mentality. Growing sounds very good but it is risky to extend prematurely, before you prove that your business model is working. We have now in Euro-pean twenty enterprises we work with in the business implementation phase and only two of these have reached the stage of "scale-up" (expansion) because they already have several years of experience, have shown that their model works, the country has an entrepreneurial culture and a market to absorb their products. Unfortunately, very few investors are interested in helping the starting of social enterprises because it is very risky. It is similar with a loan from the bank: the more advanced you are in your business development the easier are the conditions of the bank. If you get credit in the beginning, when you have only the business plan, interest rates are higher and the risk of failure increases automatically. Our satisfaction comes from the fact that we help those who are just at this early stage. Yesterday, when prizes were awarded, more than 
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half of those who were presented as "good practice model" are orga-nizations we worked with. Two years ago nobody knew about them. Today they said that their business would not have advanced without our support.  We consider that is very important to organize meeting and have networking, but they need to be practical oriented and offer a real support for social enterprises.    
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ÎNTREPRINDERI SOCIALE DIN ITALIA, PUNCTE DE 
PORNIRE PENTRU ROMÂNIA - EXPERIENŢE ÎN CADRUL 

PROIECTULUI: „ECONOMIA SOCIALĂ - ŞANSE REALE 
PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ!” 

Sorina Georgeta Corman[1] 
Rezumat  Articolul prezintă rezultatele implementării uneia dintre activităţile proiectului „Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!”: realizarea unui program de formare specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale. În descrierea acestei activităţi se prezintă stagiul practic desfăşurat în întreprinderi sociale din Italia cu accent pe câteva experienţe care au avut ca scop îmbogăţirea participan-ţilor la proiect cu informaţii şi modele de bune practici din zona Milano. Profesio-nalismul celui care pleacă la drum este dat de cei pe care îi alege să-i facă ghidajul, în cazul de faţă de cei care stabilesc drumul de la incluziune la coeziune socială. 

Cuvinte cheie: cooperative sociale, informare, 
 consorţiu, coeziune socială  În România, în perioada ianuarie 2011 - decembrie 2013 se imple-mentează proiectul „Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţio-nal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul se desfăşoară la nivelul a trei regiuni ale ţării, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Centru acoperind judeţele: Vâlcea, Mehedinţi, Olt, Dolj, Vrancea, Galaţi, Tulcea, Buzău, Constanţa, Brăila, Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Gorj. Obiectivul 

                                                [1] Asistent universitar. Departamentul de Jurnalism, Relaţii publice, Sociologie şi Psihologie al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu., str. Lucian Blaga, nr. 2-4, tel. 0742027182, e-mail: sorinacorman@yahoo.com 
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general al proiectului este dezvoltarea sectorului economiei sociale la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Sud-Est şi Centru. Pentru atingerea obiec-tivului general, sunt prevăzute următoarele obiective specifice: 1. Creş-terea gradului de informare şi de interes faţă de economia socială la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Sud-Est şi Centru; 2. Dezvoltarea abilită-ţilor şi competenţelor grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Vest, Sud-Est şi Centru, în domeniul antreprenoriatului social; 3. Dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor de sprijin pentru structurile economiei sociale. Dintre activităţile proiectului menţionăm: realizarea a două stu-dii în domeniul economiei sociale, unul realizat la nivelul României şi altul la nivelul Italiei, o ţară cu tradiţie în dezvoltarea structurilor eco-nomiei sociale; desfăşurarea unei campanii de informare şi conştienti-zare cu privire la economia socială la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Sud-Est şi Centru; realizarea unui program de formare specialişti şi forma-tori în domeniul economiei sociale; derularea programului de formare „Dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru grupurile vulnerabile”; derularea unui program de formare pentru managerii de întreprinderi sociale; crearea unei reţele de Centre de Suport pentru Structurile Eco-nomiei Sociale; înfiinţarea a trei întreprinderi sociale (câte una în fiecare regiune); înfiinţarea unui Consorţiu al întreprinderilor sociale nou create - structură asociativă care va funcţiona ca o organizaţie de tip „umbrelă” ce va promova interesele comune ale organizaţiilor ce vor adera la această structură. Implementarea proiectului este asigurată de Fundaţia Inimă pentru Inimă din Vâlcea în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepis-copia Tomisului şi Arhiepiscopia Sibiului, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Consorţiul Cooperativa Muncă şi Solidaritate - Societatea Cooperativelor Sociale, Comunità Nuova şi Associazione Bambini In Romania[1]. În cadrul acestui articol vom prezenta una dintre activităţile desfăşurate: realizarea unui program de formare specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale. Din această activitate vom descrie stagiul practic desfăşurat în întreprinderile sociale din Italia cu accent 
                                                [1] http://www.ipi.ro/proiectero/economia.html 
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pe câteva experienţe care au avut ca scop îmbogăţirea participanţilor la proiect cu informaţii şi modele de bune practici din zona Milano.  Ca urmare a faptului că intervenţia statului a fost considerată insufi-cientă pentru a răspunde tuturor nevoilor şi problematicilor sociale, în Italia au luat fiinţă cooperativele sociale ca structuri private orientate spre nevoile cetăţenilor. Legea 381/1991 reglementează măsurile de integrare în muncă a persoanelor defavorizate accentuând rolul şi importanţa cooperativelor sociale în promovarea interesului comu-nităţii, a integrării psihosociale a tuturor cetăţenilor (art.1, alin.1, legea 381/1991). Cooperativele sociale sunt prezentate în această lege ca fiind expresia reciprocităţii potrivit căreia obiectivele depăşesc intere-sele particulare ale acţionarilor vizând satisfacerea unui interes general care priveşte întreaga comunitate. Prin intermediul proiectului „Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!” a fost facilitat accesul pentru 25 de participanţi români la informaţii privind cele două domenii în care au fost clasificate co-operativele sociale italiene: cooperative sociale de tip A – din care fac parte cooperativele sociale care gestionează servicii medico-sociale şi educaţionale (art.1, alin.1, lit. A, legea 381/1991) - şi cooperativele sociale de tip B – din care fac parte cooperativele sociale care gestio-nează servicii din domeniul agricol, industrial, comercial sau din sec-torul „servicii” cu scopul furnizării unor locuri de muncă pentru per-soanele dezavantajate.  Organizatorii stagiului au structurat activitatea de formare pe două paliere: o instruire teoretică realizată de experţi italieni şi vizite de studiu la cooperative sociale pentru a clarifica în practică aspectele dezbătute la cursurile de informare teoretică. În cadrul activităţii de instruire teoretică au fost abordate subiecte precum: întreprinderile sociale în context european (definiţia întreprin-derilor sociale; beneficiile întreprinderilor sociale; transformarea siste-melor de asistenţă socială datorită întreprinderilor sociale; politici pen-tru dezvoltarea intreprinderilor sociale); cooperativele sociale şi con-sorţiile (cooperative sociale – prezentare caracteristici; tipologia coope-



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 156 

rativelor sociale; aspecte sociale ale cooperativelor; structura de per-sonal a cooperativelor sociale – membrii, contracte de muncă, voluntari, funcţii onorifice; cooperativele sociale de tip consorţiu; constituirea consorţiilor – scop, obiective; politici ale consorţiilor; tipologia consor-ţiilor sociale; specificul cooperativelor şi consorţiilor italiene) şi studii de caz – cele mai bune practici (OASIS II, Emmaus, Demeter). Sintagma „persoane dezavantajate” este definită în cadrul aceleiaşi legi (381/199, art.4, alin.1) ca sumarizând o multitudine de categorii de persoane care din diverse motive personale, socio-economice, culturale au ajuns în situaţia de dificultate/ vulnerabilitate, confruntându-se preg-nant cu riscul marginalizării socio-profesionale. Cooperativele de tip A apar ca urmare a nemulţumirii persoanelor vulnerabile sau a familiilor acestora privind modul în care statul răs-punde nevoilor lor. În cadrul proiectului „Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!”, activitatea „organizarea unui stagiu de pregătire teoretică şi practică, în Italia, cu durata de 10 zile, pentru 25 de specialişti români” a fost vizitată Cooperativa de tip A OASIS II. Istoria acestei structuri împărtăşită de cei care acum coordonează şi conduc această cooperativă este legată de acţiuni de voluntariat, de dorinţa unei persoane din zonă care a avut deja câteva dotări tehnico materiale şi acţiuni incipiente de animaţie pentru persoane cu dizabilităţi dar şi de implicarea altei persoane care organiza activităţi de petrecere a timpului liber pentru tinerii cu dizabilităţi. Aceste activităţi au început să se desfăşoare într-un mod tot mai organizat şi au ajuns să se unească într-un centru educaţional susţinut atât de autorităţile locale, cât şi de sponsori privaţi, dar şi de familiile celor pentru care se organizau aceste activităţi. La început acest centru funcţiona ca un centru de zi având între 9 şi 16 beneficiari (în anul 1995). Apoi numărul acestora a crescut ajungând la 30. Serviciile oferite în cadrul centrului erau adaptate nevoilor lor dar ţinând cont de potenţialul de relaţionare, de autonomie şi de comunicare al persoanelor cu dizabilităţi benefi-ciare: ateliere de dulgherie, bijuterii, porţelan, grădinărit, lucru în lut şi 
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atelierul de teatru. Aceştia se încadrau în următoarele grupe de vârstă: 20-30 ani, 30-40 ani (cei mai mulţi) şi 40-50 ani. În plus, faţă de centrul de zi, coordonatorii centrului au identificat nevoia înfiinţării unui serviciu rezidenţial pentru persoanele cu dizabi-lităţi. Această nevoie a apărut din dorinţa familiilor şi a celor care aveau în întreţinere persoane cu handicap de a avea o vacanţă, iar în anul 2001 au înfiinţat mai întâi un serviciu rezidenţial temporar (într-un aparta-ment pus la dispoziţie de primărie), pentru ca în 2006 să construiască o comunitate în sine care să deservească mai multe oraşe (pe zona unui fost parc militar). Unul din profesorii care lucrau în această cooperativă socială a dezvoltat un proiect de recreere a persoanelor cu dizabilităţi. „Noi încercăm să acoperim toate zonele în care identificăm nevoi” ne declara unul din coordonatorii cooperativei. La momentul vizitei coope-rativa deservea nouă municipalităţi din zonă, iar bugetul era asigurat în cea mai mare parte de autorităţile locale, la care se adăugau donaţiile unor persoane binevoitoare, ale unor bănci sau ale familiilor benefi-ciarilor. Cooperativa are aproximativ 65 membrii: asistenţi sociali (2), asistenţi medicali, profesori (20) etc., un consiliu de administraţie for-mat din şapte persoane cu un preşedinte, un vice-preşedinte, un direc-tor de servicii, dar şi coordonatori ai serviciilor, operatori şi un secre-tariat. „Voluntarii joacă un rol indispensabil. Fără ei operatorii nu ar fi în măsură să acopere toate activităţile” ne-a spus preşedintele coope-rativei. Sunt preocupaţi să găsească mereu fonduri care să completeze bugetul acordat de către autorităţile statului. Coordonatorii acestei cooperative consideră că excelează în modul în care se lucrează pe ateliere, prin felul în care pun în valoare potenţialul beneficiarilor şi le arată acestora finalitatea muncii lor (produsele sunt compatibile şi se vând pe piaţă) şi nu în ultimul rând prin felul în care cooperează şi-şi armonizează munca voluntarii, specialiştii şi operatorii pentru atinge-rea misiunii cooperativei OASIS II. Pe de altă parte, cooperativele sociale de tip B din Italia realizează activităţi productive cu scopul facilitării accesului persoanelor defavo-rizate pe piaţa muncii şi sporirii potenţialului acestora de integrare. Una 
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din cooperativele sociale de tip B vizitate în cadrul proiectului a fost Emmaus[1]. Înfiinţată în 1986 de un preot, cooperativa oferă servicii pentru persoane cu handicap mental în vederea integrării/ reintegrării lor profesionale ulterioare. În cadrul cooperativei se realizau icoane, imagini biblice, reproduceri artistice, filtre de bucătărie, ansambluri din carton etc. aceasta deservind două localităţi. De la înfiinţare până la momentul vizitării ei în cadrul proiectului menţionat a oferit servicii pentru aproximativ 160 de persoane cu handicap mental din care 30 au reuşit să se integreze pe piaţa muncii după sprijinul primit în cadrul cooperativei. „Totul a început din dorinţa de a oferi o ocazie de socia-lizare, de a ieşi din casă, pentru tinerii cu dizabilităţi pentru că mulţi dintre părinţii acestora au avut tendinţa de a-i ţine în casă şi de a ascunde problema lor”, a povestit coordonatorul. Funcţionarea cooperativei Emmaus se bazează pe voluntari şi 6 profesionişti. Beneficiarii au vârste cuprinse între 25 şi 60 ani, dar majoritatea se încadrează în grupa de vârstă 40-45 ani. În total sunt aproximativ 40 membri incluzând angajaţii, voluntarii şi familiile cu handicap. Cooperativa e condusă de un consiliu format din şapte per-soane şi dispune de un birou administrativ. La factori de excelenţa, coordonatorul menţionează modul în care asociază atenţia pe care o acordă nevoilor individuale cu afacerile. Din toate experienţele împărtăşite de cei care operează în domeniul economiei sociale în zona vizitată au reieşit idei precum: eficacitatea organizaţională se bazează pe abordări multidimensionale; performan-ţa unei organizaţii definită de poziţia producţiei pe piaţa nu înseamnă succesul organizaţiei respective; succesul unei organizaţii din acest domeniu este menţinerea identităţii organizaţiei, atingerea obiectivelor etice şi sociale; identitatea şi scopurile sociale inspiră acţiunile şi activi-tăţile cooperativelor sociale. 
                                                [1] www.coopemmaus.it accesat în 02.12.2011 



SOCIAL ENTERPRISES IN ITALY, STARTING POINTS  
FOR ROMANIA- EXPERIENCES FROM THE  

„SOCIAL ECONOMY-REAL CHANCES 
 FOR A BETTER LIFE” PROJECT 

Sorina Georgeta Corman[1] 
Abstract The article presents the unfolding of one activity that took place inside the „Social Economy-real chances for a better life” project: a training program for support advisors and assistants in the Social Economy field. Describing this activity consists on a presentation of the practical training that took place in Italian Social Enter-prises, emphasizing several experiences aimed at enriching the knowledge of parti-cipants with information and models of good practice from Milano area. The professionalism of the road openers is given by the ones they chose to guide, in the present situation by those who choose the road from social inclusion to social cohesion. 

Key words: social cooperatives, mentorship, consortium, social cohesion  The „Social Economy-real chances for a better life” project is imple-mented in Romania from January 2011 and December. The project is co financed from European Social Fund through the Sectoral Operational Program for Human Resources 2007-2013, Priority 6, promoting Social Inclusion, main intervention field 6.1 The Development of Social Economy. The project is unfolding in three regions of Romania, South West, South East and Center including the Vâlcea, Mehedinţi, Olt, Dolj, Vrancea, Galaţi, Tulcea, Buzău, Constanţa, Brăila, Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov and Gorj counties. The main goal of the 
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project is the development of Social Economy at the South West, South East and Center Regions level. In order to achieve the main goal, the following specific objectives are set: 1. Increasing the awareness and interest level towards the Social Economy level in the South West, South East and Center Regions; 2. Developing the skills and compe-tencies in social entrepreneurship for vulnerable groups in the South West, South East and Center Regions.3. Developing mechanisms and tools to support social economy structures. We mention the following activities within the project: the completion of two studies in the Social Economy Field, one in Romania and the other in Italy, a country with tradition on developing the Social Economy structures; conducting an awareness campaign about Social Economy in the South West, South East and Center Regions; conducting a training program for training support advisors and assistants in the Social Economy Field; conducting the training program „ Development of entrepreneurship for vulnerable groups”; conducting a training program for social enterprises mana-gers; developing a support network for Social Economy Structures; founding 3 social enterprises (one in each region); founding a corpo-ration for the new social enterprises-an umbrella structure association that will shelter the joining organizations promoting their common interests. The project is conducted through the Heart for Heart Foundation – Vâlcea in partnership with Râmnic Archbishopric, Tomis Archbishopric and Sibiu Archbishopric, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Work and Solidarity Cooperative Corporation – Association of Social Cooperatives, Comunità Nuova, and Associazione Bambini in Romania[1]. In this article we are presenting one of the project’s activities: conducting a training program for training support advisors and assistants in the Social Economy Field. Regarding this activity we are presenting the practical training that took place in Italian Social Enterprises, emphasizing several experiences aimed at enriching the knowledge of participants with information and models of good practice from Milano area.  
                                                [1] http://www.ipi.ro/proiectero/economia.html 
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In Italy the Social Cooperatives have been founded as private struc-tures directed to the needs of the citizens because the State interven-tion has been unsatisfactory in answering to all the social needs and problems. Law nr. 381/1991 regulates the access to employment for disadvantaged persons with emphases on the role and importance of Social Cooperatives in promoting the communities interests and the psychosocial integration of all citizens (art.1, line1). Social Cooperatives are presented in this law as an expression of reciprocity according to which shareholders' interests are overweighed by the Community general interests. The access of 25 Romanian participants to information regarding the classification of Italian Social Cooperatives was facilitated through the „Social Economy-real chances for a better life” project. The classification consists in two fields: type-A Social Cooperatives-including Social Co-operatives involved in managing socio-medical and educational acti-vities (art.1, line 1, let. a, law 381/1991) - and Type-B Social Coopera-tives involved in agriculture, industry, trade and services in order to provide access to employment for disadvantaged persons.  The organizers have structured the training activity on two levels: theoretical training performed by experts and study visits to the Italian social cooperatives to clarify the practical aspects of information discussed in theoretical courses. There have discussed issues such as social enterprises in the Euro-pean context (the definition and the benefits of the social enterprises, the transformation of social systems through social enterprises, social enterprise development policies); social cooperatives and consortia (social cooperatives - presenting features, typology, social aspects, the structure of the personnel - members, employment contracts, volun-teers, honorary functions, social cooperatives type consortium, setting consortia - purpose, objectives, policies consortia; typology of social consortia, the specific for Italian cooperatives and consortia) and prac-tical studies - best practices (OASIS II, Emmaus, Demeter). 
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The term „disadvantaged persons” is defined in the same law (art.4, alin.1) as a sum of different categories of people which for various personal, socio-economical or cultural reasons find themselves in difficulty/vulnerability, facing the risk of socio-professional exclusion. Type-A Cooperatives emerged as a result of the unsatisfactory response of the State to the needs of vulnerable persons or their families. A visit to a type A Cooperative, OASIS II was included in the „Social Economy-real chances for a better life” project inside the „orga-nization of theoretical and practical training course in Italy, lasting 10 days, for 25 Romanian specialists” stage. The history of this structure, as shared by the people who are now coordinating and managing the cooperative is linked to volunteering, to the collaboration between two persons, one in possession of a small logistic and a wish to develop leisure activities for youths with disabilities and another person who was conducting leisure activities for persons with disabilities. Those activities started to take place in a more structured frame and this led to the establishment of an educational center, supported both by the local authorities and by private sponsorship as well as the families of the ones involved in the activities. In the beginning, this center function-ed as a day center having in 1995 between 9 and 16 beneficiaries. Then, the number rose to 30. The services provided by the center were adapted to the needs of the beneficiaries, taking in consideration their relationship and communication skills and their autonomy: carpentry, jewelry, pottery, gardening or theatre workshops. The attendants felt under the following age groups: 20-30 years; 30-40 years (majority) and 40-50 years. In addition to the day center, the coordinators identified the need for a residential center for persons with disabilities. This was a result of the need for a holyday expressed by the families and the caregivers of persons with disabilities. In 2001, a temporary residential center started to operate in an apartment offered by the local authorities city hall and in 2006 a whole community able to provide services for several towns was build on a former military base. 
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One of the teachers working in this Social Cooperative developed a recreation program for persons with disabilities. „We are trying to cover all the areas where we identify needs” said one of the coopera-tive’s coordinators. At the time of the visit, the cooperative offered services to 9 municipalities in the area and the largest part of the founding came from the local authorities. To this added the donations from local benefactors, local banks as well as the families of the assisted persons. The cooperative has about 65 members: social workers (2), nurses, teachers (20), etc. The board consists of 7 persons having a president and a vice-president. There is a services manager, program coordinators, staff members and office assistants. „The volunteers are playing an important part. Without them, the staff members are not be able to cover all the activities” told us the president of the cooperative. One of the main concerns is finding founds to the state authorities budget. The cooperative coordinators think that they excel in the way the activities are organized on workshops, in the way the potential of the beneficiary is put to use and the finality of the activities (the products are competitive and can be sold). Last but not least they are proud of the way the volunteers, the specialists and the staff members are working together to reach the goals from the OASIS II mission.  On the other hand, Type-B Social Cooperatives from Italy are conducting productive activities in order to facilitate the access in the market place for persons with disabilities and to increase their social inclusion. One of the Type-B Social Cooperatives visited inside the project was Emmaus. Founded in 1986 by a priest, the cooperative provides services for mentally handicapped persons designed to help their further access on the market place. The cooperative provides services for two towns and produces icons, reproductions of biblical images, kitchen filters and cardboard assemblies (www.coopemmaus.it accessed on 02.12.2011). From the beginning since the visit inside the above mentioned project, the cooperative provided services for 160 mentally handicapped persons and 30 of them where able to access the market place using the support received inside the cooperative. „It all 
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started with the wish to offer a social life to the youths with disabilities, to give them reasons to get out of the house, because often their parents keep them confined, trying to hide their problem” told us the co-ordinator. The Emmaus Cooperative operates with volunteers and 6 professionals. The beneficiary are between 25 and 60 years old, but the majority are between 40 and 45 years old. Totally the cooperative has about 40 members, including the staff, volunteers and the families of persons with disabilities. They have a board consisting of 7 members and an administrative office. Regarding the excellence factors, the coordinator mentions the way the business are associated with the attention on personal needs. Of all the experiences shared by those who operate in the social economy in the area visited have arisen ideas such as: organizational effectiveness is based on multidimensional approaches; the perfor-mance of an organization defined by the position of market production is not success; an organization's success in this area is to maintain the identity of the organization, to achieve the ethical and social goals; the identity and social goals inspire the actions and the activities of social cooperatives. 



INTEGRAREA TINERILOR POSTINSTITUŢIONALIZAŢI  
PE PIAŢA MUNCII – 15 ANI DE EXPERIENŢĂ Iulian Ghica[1] 

Rezumat 
Tipul de experienţă: Experienţa la care face referire actualul articol are în vedere in-tegrarea socioprofesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului. 
1. Caracteristicile organizaţiei/acţiunii prezentate: Înfiinţată din anul 1996, Fundaţia „COTE” dezvoltă programe și servicii de integrare socială și profesională pentru copii și tineri proveniţi din sistemul de protecţie. În acești 15 ani de activitate Fundaţia „COTE” a sprijinit peste 700 de tineri care au beneficiat de servicii în vederea integrării sociale și profesionale.  
2. Aspectele noi/pozitive din respectiva experienţă: Aspectele pozitive eviden-ţiate de experienţa descrisă vizează: abordarea holisitică a procesului de integrare profesională, mentoratul la locul de muncă, dinamica dependenţă-independenţă, soluţionarea dilemelor etice, și importanţa învăţării prin experienţă. 
3. Posibile întrebări: în ce măsură principiile validate de această experienţă se pot aplica cu succes și în contextul integrării pe piaţa muncii a altor grupuri vulnera-bile? 

Cuvinte cheie: experienţă, învăţare, mentorat, comunitate 

1. Tipul de experienţă  După împlinirea vârstei de 18 ani și finalizarea unei forme de învă-ţământ tinerii părăsesc sistemul de protecţie și au înaintea lor pro-vocarea de a duce o viaţă independentă. Integrarea socială și profe-sională reprezintă o imensă provocare atât pentru tânăr cât și pentru specialiștii ce își oferă sprijinul lor în acest proces. 
                                                [1] Director Executiv Fundaţia COTE, Str. Clopotari, nr. 38, Bl. 673, sc. A, ap. 3, - 0745315822 iulianghica@fundatiacote.ro. 
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2. Caracteristicile organizaţiei/acţiunii prezentate În cadrul proiectului „Absolvent”, derulat în perioada 1996-2011, Fundaţia „COTE” a sprijinit în procesul de integrare socioprofesională 165 de tineri din judeţul Iași care au părăsit sistemul de protecţie. În „Absolvent”, tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului bene-ficiază de găzduire temporară în apartamente de tranziţie și de pro-grame adecvate de consiliere, formarea unor abilităţi de viaţă și sprijin în vederea integrării sociale și profesionale. Perioada de susţinere pen-tru tinerii preluaţi în proiect este de maxim 10 luni. Proiectul asigură integral, într-o primă etapă, cheltuielile de subzistenţă (întreţinere, alimente, igiena, și transport) dar si cheltuieli de altă natură (medicale, pentru menţinerea legăturii cu familia etc.). Acest proiect are o evoluţie dinamică, ce ţine seama de evoluţia legislativă, socială, economică și de situaţia concretă și actuală a tinerilor care părăsesc centrele de plasa-ment. Strategia de intervenţie și serviciile oferite sunt evaluate anual. Tinerii sunt motivaţi să își asume cât mai curând, responsabilitatea propriei vieţi. Tinerii locuiesc singuri și sunt plasaţi în situaţia de a se autogospodări. Un lucrător social asigură practica supervizată a deprin-derilor de viaţă independentă prevăzute în planul de intervenţie. Acesta îi vizitează de două ori pe săptămână și îi susţine în procesul de con-solidare a autonomiei personale și a abilităţilor de viaţă cotidiană. O echipă formată din asistenţi sociali, psiholog și lucrător social asigură evaluarea nevoilor și elaborarea și implementarea planurilor de viaţă și a planului de dezvoltare profesională, după principiile managementului de caz și a supervizării în asistenţă socială. Pe lânga serviciile directe oferite tinerilor, se derulează și acţiuni care să conducă la o mai mare implicare a tuturor actorilor sociali. Sunt organizate workshop-uri și dezbateri pe tema incluziunii sociale a tinerilor postinstituţionalizaţi, se derulează acţiuni de sensibilizare şi implicare a mediului economic. În perioada 2008-2009, 100 de angajatori din Iași au fost informaţi cu privire la potenţialul tinerilor postinstituţionalizaţi, nevoia lor de sprijin în procesul integrării profesionale și facilităţile legislative relevante pentru integrarea acestui grup vulnerabil pe piaţa muncii.  
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3. Aspecte noi/ pozitive din această experienţă 

3.1. Abordare holistică Proiectul Absolvent propune o abordare holistică a procesului inte-grări socioprofesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie. Abordarea holistică are în vedere mai întâi o evaluare complexă a tinerilor din proiect, evaluare ce include următoarele domenii de dez-voltare ale tânărului: 
- Educaţie, formare profesională și angajare (abilităţi de bază, abili-tăţi profesionale); 
- Reţeaua de suport social (relaţia cu familia, prietenii); 
- Identitate (stima de sine, motivaţie); 
- Emoţii (probleme emoţionale, managementul agresivităţii); 
- Abilităţi sociale (autoprezentare, asertivitate, comunicare); 
- Abilităţi casnice și de autoîngrijire (aspectul fizic și igiena corpo-rală, abilităţi casnice); 
- Finanţe (înţelegerea problemelor financiare, abilităţi de planifica-re și administrare a bugetului personal); 
- Sănătate (starea de sănătate prezentă, grija faţă de sănătate); 
- Timp liber (planificarea și petrecerea timpului liber). Pornind de la această evaluare complexă, echipa multidisciplinară realizează și apoi implementează un plan de intervenţie care are în vedere toate aceste domenii de dezvoltare. Considerăm că pentru inte-grarea profesională cu succes și pe termen lung a tânărului este impor-tant să se ţină cont de toate ariile de dezvoltare enumerate.  Experienţa practică ne-a demonstrat că pierderea locului de muncă a unui tânăr postinstituţionalizat poate fi determinată de o infecţie den-tară netratată la timp, de aspectul neîngrijit al acestuia, sau de lipsa unor modalităţi creative de petrecere a timpului liber care să ajute la depășirea unor tensiuni acumulate la locul de muncă.  O prioritate o reprezintă dezvoltarea abilităţilor sociale, relaţionale și de soluţionare a conflictelor interpersonale, și a mecanismelor de gestionare a propriilor emoţii. În mod paradoxal, de multe ori tănârul 
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este cel care decide să renunţe la locul de muncă, în pofida faptului că angajatorul dorește să îl păstreze în companie/firmă. În mod frecvent această decizie este determinată de frustrările resimţite de tânăr în cadrul conflictelor și tensiunilor relaţionale din cadrul colectivului de muncă. Intervenţia este de tip holistic nu doar din pricina că include toate domeniile fundamnetale de dezvoltare ale tânărului, dar și din pricină că ţine cont de toţi factorii implicaţi în proces și mobilizează o diversitate de resurse. Astfel, acţiunile echipei multidisciplinare nu sunt reduse la contactul direct cu tânărul, ci sunt orientate spre activarea oricărui tip de resursă ce ar putea fi potenţată de: familia biologică, prietenii tânărului, voluntari din comunitate, angajatorul și colegii de muncă, gazda unde locuiește tânărul etc. 
3.2. Mentorat la locul de muncă Implicarea membrilor comunităţii este un factor cheie în integrarea tinerilor din sistemul de protecţie pe piaţa muncii. Integarea în colec-tivul de muncă este adesea principala cauză a renunţării la locul de muncă. Modalitatea cea mai eficientă de sprijinire a integrării pe piaţa muncii a tinerilor postinstituţionalizaţi s-a dovedit a fi mentoratul la locul de muncă. Prin mentorat, integrarea devine mai rapidă, mai facilă și mai durabilă. Asistentul social în colaborare cu angajtorul urmărește din momentul angajării tânărului să identifice din colectivul de muncă un angajat care ar putea, în mod voluntar, să fie un mentor pentru tânăr. Acest mentor trebuie să prezinte anumite caracteristici (capacitate de empatie, răbdător, comunicativ, cu o anumită autoritate în colectiv) și să fie dispus să sprijine tânărul atât în înţelegerea și asumarea responsa-bilităţilor specifice de la locul de muncă, cât și în procesul de integrare în colectiv. Asistentul social pregătește persoana resursă din colectiv pentru rolul de mentor, și ţine permanent legătura cu aceasta.  
3.3. Dependenţă versus independenţă O caracteristică a tânărului care părăsește sistemul de protecţie a copilului este o tendinţă accentuată spre dependenţa de servicii sociale. 
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Această trăsătură este acompaniată de teama de a-și asuma responsa-bilitatea în contexte noi și de o toleranţă scăzută la frustrare. Din această cauză, sprijinul oferit tănârului poate deveni un factor demoti-vant pentru aceasta în faţa provocării de a-și asuma o viaţă indepen-dentă. Sprijinirea tânărului pentru a face pasul spre independenţă poate avea un efect de bumerang și să accentueze în cele din urmă starea de dependenţă. Pe de altă parte, tânărul care de-abia a părăsit instituţiile de ocrotire, nu este de obicei pregătit pentru o viaţă independentă. Tânărul are deci nevoie de sprijin, dar însăși acest sprijin poate com-promite obiectivul integrării. Proiectul „Absolvent” propune soluţio-narea acestei dilemei printr-o perioadă de tranziţie de la viaţa depen-dentă de serviciile sociale oferite de stat la o viaţă independentă în comunitate, perioadă de tranizţie în care sprijinul este: - acordat individualizat după nevoile fiecărui tânăr; - este condiţionat de respectarea regulilor programului;  - este limitat; - și se reduce progresiv.  Sprijinul nu poate fi identic pentru toţi tinerii. Acesta este indivi-dualizat prin evaluarea nivelului de pregătire pentru o viaţă indepen-dentă pentru fiecare tânăr în parte. Pornind de la această evaluare echipa de specialiști decide tipul de sprijin potrivit pentru fiecare tânăr. Acest sprijin trebuie să fie suficient de mare pentru a-l ajuta pe tânăr să progreseze, dar în același timp suficient de mic pentru a nu-i accentua dependenţa de serviciile sociale. De asemenea, programul are reguli și responsabilităţi clare pentru fiecare tânăr beneficiar (participarea la activităţile din cadrul proiectului, menţinerea curăţeniei în apartament, realizarea de economii din primele salarii, respectarea colegilor de apartament, interdicţia de a primi musafiri peste noapte în apartament etc.). Primirea sprijinului este condiţionată de respectarea acestor re-guli și responsabilităţi despre care tânârul este informat înainte de a intra în program. Sprijinul este limitat. Limitarea temporală a spriji-nului este o cheie în a preveni accentuarea dependenţei. Tânărul este anunţat de la începutul programului ce tip de sprijin va primi și pentru 
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cât timp. Aceste limite vor fi reamintite constant tânărului, iar specia-liștii vor respecta cu stricteţe termenele stabilite. Nerespectarea acestor termene de către specialiști reprezintă adesea o cauză a eșecului unor programe de integrare socio-profesională. Este indicat ca întreaga perioadă de sprijin să nu depășească 10-12 luni de zile. Și nu în ultimul rând sprijinul nu este întrerupt brusc, ci se reduce progresiv. Reducerea progresivă a sprijinului pregătește din timp tânărul pentru finalul pro-gramului. De asemenea, este o evidenţă clară pentru el că finalul spri-jinului va deveni o realitate. Mesajul pe care trebuie să îl primească în mod constant tânărul este: oranizaţia care desfășoară programul de integrare nu este instituţia de altă dată care era obligată să îi acopere nevoile de bază indiferent de tipul său de comportament.  
3.4. Dileme etice Consecvenţa faţă de principiul condiţionării, limitării și reducerii sprijinului acordat este principala provocare a specialiștilor implicaţi într-un asfel de proces de integrare. Principiul acordării unei a doua șanse este mereu adus în discuţie. Dar, de cât ori o a doua șansă? Și pe ce bază se poate acorda o doua șansă? În teorie lucrurile pot părea simple și clare, dar în practică, dilemele etice ale specialiștilor sunt reale. În urma întreruperii sprijinului finaciar acordat de proiect tână-rului, acesta poate ajunge în scurt timp în situaţia de a fi fără locuinţă și de a nu avea cu ce se hrăni. De obicei ajung în această situaţie tinerii care au renunţat în mod repetat la locul de muncă. Este firesc să ne întrebăm: ce se va întâmpla cu ei? Viaţa fizică a acestora poate fi pusă în pericol. Programul „Absolvent” atrage atenţia asupra acestor dileme etice, și propune următoarele principii ce pot conduce la soluţii realiste: – Analizarea cu atenţie a fiecărei situaţii în parte și evitarea unei abordări simpliste, inflexibile, de tip reţetar; – Lucrul în echipă: întreaga echipă de specialiști este implicată în analizarea situaţiei; – Distribuirea rolurilor în cadrul echipei trebuie să ţină cont de capa-citatea diferită de empatie a membrilor echipei. În cadrul proiectului a 
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fost probat ca eficient următorul model: persoanele care să invoce prin-cipiul unei a doua șanse să fie mai empatice, iar persoanele cu rol de decizie să adopte un stil decizonal bazat preponderent pe raţiune, și mai puţin pe emoţii și sentimente. 
3.5. Învăţarea prin experienţă Realitatea practică ne arată că în procesul de integrare profesională, un tânăr renunţă la (sau pierde) în prima fază 4-5 locuri de muncă, și apoi reușește să rămână angajat pentru o perioadă mai îndelungată. Specialiștii au deci așteptări realiste de la tânăr în această primă fază. Ei sunt atenţi ca nu cumva realismul lor să genereze expectanţe mici care să devină o profeţie care se autoîmplinește în viaţa tânărului. Dar sunt pregătiţi dacă tânărul renunţă ușor la primele locuri de muncă și nu se opresc în a constata un eșec, ci sunt abili pentru a transforma aceste experienţe în oportunităţi de învăţare. Tânărul poate învăţa prin aceste experienţe modul în care să își păstreze locul de muncă. Se pare că unii tineri au nevoie să experimenteze câteva locuri de muncă pentru a putea să se familiarizeze cu realitatea din câmpul muncii, să se acomo-deze cu cerinţele unui loc de muncă și să își dezvolte mecanismele de apărare pentru a putea face faţă stresului specific unui loc de muncă. În mod cert, acest proces de învăţare nu are loc de la sine, în mod spontan. Cei 15 ani de derulare a proiectului „Absolvent” ne-au demonstrat că un tânăr poate experimenta pierderea a 10 locuri de muncă fără a realiza nici o achiziţie personală semnificativă care să-l ajute să își menţină locul în companie/ firmă. Specialistul este cel care îl ajută pe tânăr să transforme pierderea locului de muncă într-o oportunitate de învăţare.  
4. Posibile întrebări pentru experienţe viitoare 

 Experienţa proiectului „Absolvent” este desigur una valoroasă dar limitată. Aceasta propune posibile soluţii, însă ridică și noi întrebări a căror răspunsuri ar putea contribui la dezvoltarea profesională a spe-
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cialiștilor care lucrează la integrarea tinerilor postinstituţionalizaţi pe piaţa muncii: – Ce s-ar putea face pentru pregătirea tinerilor instituţionalizaţi pen-tru piaţa muncii înainte de momentul părăsirii instituţiilor de ocrotire? – Ce soluţii noi, creative, pot fi găsite pentru dilemele etice menţio-nate mai sus? – În ce măsură principiile probate ca eficiente în procesul de integra-re pe piaţa muncii a tinerilor post-instituţionalizaţi pot fi translatate cu succes în contextul integrării profesionale a altor grupuri vulnerabile? 
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THE INTEGRATION OF POST-INSTITUTIONALIZED 
YOUTH ON THE LABOUR MARKET – 15 YEARS’ 

EXPERIENCE 

Iulian Ghica[1] 
Summary 
1. Type of experience: The experience that this article is referring to is the socio-professional integration of the youth who leave the child protection system. 
2. Characteristics of the organization/of the activity presented: COTE Founda-tion – established in 1996, develops social and professional integration program-mes and services for children and youth coming from the child protection system. COTE Foundation has a 15 years’ experience in working with children and youth coming from the protection system, and has supported over 700 youth who have been offered services for social and professional integration. 
3. New/positive aspects from this experience: The positive aspects highlighted by the experience described are: a holistic approach of the professional integration process, mentoring at the work place, dependence-independence dynamics, solving ethical dilemmas and the importance of learning through experience.  
4. Potential questions: to what extent can the principles validated by this experience be successfully applied in the context of the integration on the labour market of other vulnerable groups? 

Keywords: experience, learning, mentoring, community 

1. Type of experience After turning 18 and graduating a form of education, these youth leave the protection system and face the challenge of living an inde-pendent life, on their own. The social and professional integration 
                                                [1] CEO COTE Foundation, No. 38 Clopotari Street, Bl. 673, sc. A, ap. 3, iulianghica@fundatia-cote.ro, (+4)0745315822. 
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signifies an immense challenge, not only for the youth, but also for the specialists that offer their support in this process. 
2. Characteristics of the organization/of the activity 

presented As part of the „Absolvent” project, during 1996-2011, COTE Founda-tion has supported, in the process of socio-professional integration, 165 youth from Iasi county, who had left the protection system. In „Absolvent”, the youth who leave the child protection system benefit from temporary accommodation in transition apartments and from appropriate counselling, developing life abilities programmes and support towards social and professional integration. The support period for the youth included in the project cannot exceed 10 months. In the first stage, COTE Foundation covers all the sustenance expenses (support, food, hygiene, transport) but also expenses of different nature (medical, allowing youth to stay in touch with their families etc.). This project has a dynamic evolution, which takes into account the legal, social and economic evolution and the real and actual situation of the youth who leave the foster homes. The intervention strategy and the offered services are being evaluated on a yearly basis. The youth are motivated to take responsibility of their own lives as soon as possible. They live and are supposed to manage the household by themselves. A social worker insures the supervision of independent habitation, provided in the intervention plan. The social worker visits them twice a week and supports them in the process of personal self-government consolidation and daily life abilities. A team comprised of case workers, a psychologist, and social worker insures the evaluation of needs and the elaboration and implementation of the life plans and a professional development plan, following the principles of case management and of supervision in social assistance. Besides the direct services offered to youth, there are also actions that lead to a greater involvement of all the social actors. Workshops and debates take place, on the topic of social 
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inclusion of the post-institutionalized youth, also actions for the sen-sitizing and involvement of the economic environment. In 2008-2009, 100 employers from Iasi were informed about the post-institutionalized youth potential and specific needs for professional integration, and about the legislative facilities available in this process of integration.  
3. New/positive aspects from this experience 

3.1. Holistic approach The „Absolvent” project suggests a holistic approach of the socio-professional integration process of the youth that leave the protection system. The holistic approach has in mind, initially, a complex evalua-tion of the youth in the project, which includes the following domains of youth development: – Education, vocational training and employment (basic abilities, professional abilities);  – Social support network (the relationship with family, friends); – Identity (self-esteem, motivation); – Emotions (emotional issues, anger management); – Social abilities (self-presentation, assertive way of speaking, com-munication); – Home-keeping and self-care abilities (physical aspect and body hygiene, home-keeping abilities); – Finance (comprehending the financial problems, planning and managing personal budget); – Health (current health state, concern towards health); – Leisure (planning and spending leisure time). Starting from this complex evaluation, the multi-disciplinary team creates and then implements an intervention plan which considers all these development domains. The youth’s professional integration cannot be successful in the long run if all the enumerated development areas are not catered for. Frequently, losing a job can be determined by a dental infection left untreated, by the dishevelled aspect of the youth 
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or by the lack of creative ways of spending leisure time that should help bypass tensions accumulated at the workplace. One of the priorities is the development of social abilities, relation-making and solving interper-sonal conflicts, and of the mechanism of managing their own emotions. Paradoxically, in many cases it’s the youth that decides to quit the job, despite the fact that the employer desires to keep them in the company / firm. And frequently, this decision is determined by the frustration experienced by the youth as part of the relational conflicts and tension at the workplace. The intervention is holistic not only because it includes all the fundamental principles for the youth development, but also because it takes into account all the factors involved in the process and mobilizes a variety of resources. Thus, the actions of the multi-disciplinary team are not cut to the direct contact with the youth, but they are oriented towards the activation of any kind of resource that could be enhanced by: biological family, youth’s friends, volunteers from the community, employer and co-workers, the host where the youth lives, etc.  
3.2. Mentoring at the workplace The involvement of the community members is a key factor in the integration of the youth from the protection system on the labour market. The integration in the work environment is usually the main reason of work abandonment. The most efficient way of supporting the post-institutionalized youths’ integration on the labour market proved to be mentoring at the workplace. Through mentoring, the integration is faster, easier and more long-lasting. The case worker, together with the employer, aims to find, from the moment of the hiring, a person from the workplace that could, voluntarily, be a model for the youth. This mentor must show certain characteristics (being able to empathize, patient, talkative, with a certain authority in the community and to be willing to support the youth not only in understanding and assuming the specific job responsibilities, but also in the process of community integration process. The case worker trains the resource-person from 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 
 

Vol. 2 • Nr. 1/2012 177 

the community for the mentor role and keeps contact with them perma-nently.  
3.3. Dependence versus independence A trait of the youth that leaves the child protection system is an accentuated tendency to depend on social services. This characteristic is accompanied by the fear of taking responsibility in new contexts and by a low tolerance towards frustration. Because of this, the support offered to the youth can become a demotivating factor for them, when faced with the responsibility of assuming an independent life. Sup-porting the youth in making the step towards independence can have a boomerang effect and accentuate, eventually, the dependence state. On the other hand, the youth that has just left the protection institutions is usually not prepared for an independent life. Therefore, the youth needs support, but this very support can compromise the aim of the integration. Project „Absolvent” suggests solving this dilemma through a period of transition from the life depending on the social services offered by the state to an independent life in the community, period of transition where the support is:  - customized according to each youth’s needs; - conditioned by respecting the rules of the programme; - limited; - reduced progressively.  The support cannot be identical for all youth. The level of prepara-tion for living an independent life is evaluated for all youth and starting from this evaluation, the team of specialists decide the type of support appropriate for each youth. This support has to be big enough to help the youth progress, but at the same time, small enough in order to not accentuate his dependence to the social services. Also, the programme has certain precise rules and responsibilities for each young beneficiary (participation to all project activities, keeping clean the apartment, respecting the apartment colleagues, making certain saving form the first salaries, the interdiction to have in apartment guests over night 
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etc.). Receiving the support is conditioned by the abidance by to these rules and responsibilities, of which the youth is informed before they enter the programme. The support is limited. The temporal limitation of the support is essential in preventing the accentuation of the depen-dence. At the beginning of the programme the youth is informed about the type of support they will be getting and for how long. These limits will be constantly reminded to the youth, and the specialists will strictly respect the deadlines. Failure to comply to these terms by the spe-cialists usually represents a cause of failure of some socio-professional integration programmes. It is recommended that the entire support period not exceed 10-12 months. Also, the support is not interrupted abruptly, but is reduced progressively. The progressive reduction of the support prepares the youth ahead of time for the final of the program-me. Also, this is a clear sign for them that the cease of the support will become reality. The message that the youth needs to receive constantly is: the organization that develops the integration programme is not the old institution that had to cover the basic needs, regardless of the type of their behaviour. 
3.4. Ethical dilemmas The consistency towards the conditionality, limitation and reduction of support principle is the main challenge for the specialists involved in such an integration process. The principle of giving a second chance is always brought into discussion. But how many second chances? And on what background can a second chance be given? In theory, things may seem simple and clear, but in practice, the ethical dilemmas of the specialists are real. After ceasing youth’s financial support, they can soon get into the situation of being homeless and not having what to eat. They got into this position by repeatedly quitting jobs, but what will happen to them? His physical life can be in danger. „Absolvent” pro-gramme draws attention towards these ethical problems and suggests the following principles that can lead to realistic solutions: 
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– analysing carefully each and every situation and avoiding a simple, inflexible and linear solution. - teamwork: the entire team is involved in analysing the situation. – the allotment of roles in the team must take into account the different capacity of empathy of the team members. In „Absolvent” programme the following model is proved to be successful: the people that appeal the principle of a second chance to be more empathetic, and the person with role of decision should adopt a decision-making style based more on ration and less on feelings and emotions. 
3.5. Learning through experience The practical reality shows that during the professional integration process, a youth quits (or loses) at first 4-5 jobs, and then manages to remain employed for a longer period of time. Therefore, the specialists have realistic expectancies from the youth in this first phase. They take care that their realism does not generate low expectancies that become a prophecy which will self-fulfil in the youth’s life. However, they are prepared in case the youth quits his first jobs easily and do not limit to ascertaining a failure, but are capable to transform these experiences in learning opportunities. Through these, the youth can learn how to keep their job. It appears that some youth need to experience several jobs before they can get used to the reality from the work field, to adapt to the requirements of a job and to develop defence mechanisms to be able to deal with stress specific to a job. Certainly, this learning process does not happen spontaneously. A youth can experience the loss of 10 jobs without gaining anything significant for themselves that would help keeping their place in the company / firm. The specialist is the one that helps the youth to turn the loss of a job into a learning opportunity.     
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4. Potential questions for future experiences 

– The experience gained from the „Absolvent” project is valuable but also limited. It suggests certain potential answers to certain questions but it also raises new questions:  – What could one do for the preparation of institutionalized youth before the moment they leave the protection institutions? – What new, innovative solutions can be found for the aforementioned ethical dilemmas? – To what extent can the principles proven as efficient in the process of post-institutionalized youth integration on the labour market be translated successfully in the context of professional integration of other vulnerable groups? 
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INOVAŢII ÎN ECONOMIA SOCIALĂ POLONEZĂ.  
BUNE PRACTICI:  

„COOPERATIVA” CAFÉ-BOOKSTORE 

Katarzyna Zabratańska[1],  Anna Szadkowska-Ciężka[2],  Piotr Krośniak[3] 
Rezumat Articolul se concentrează pe aspecte ale economiei sociale şi prezentarea exem-plelor de bună practica din Polonia. Pentru a elabora problematica a fost folosit exemplul din „Cooperative”. Aceasta este o abordare inovatoare ce propune folo-sirea unor acţiuni noi pentru combaterea excluziunii sociale. Problemele aduse în discuţie sunt asociate cu promovarea unor parteneriate trilaterale şi de dezvoltare a francizei economiei sociale. Modelul prezentat este rezultatul cooperării între Biroul de Proiecte PNUD din Polonia, Centrul Municipal pentru Servicii Sociale din Lublin, reprezentat de către Centrul de Activare Locală şi Cooperativa Socială „The Four Seasons” / „Cele patru Antimpuri”. Acest angajament inovator oferă un nou punct de vedere cu privire la economia socială.  

Cuvinte cheie: economie socială, inovaţie  
socială, franciză, „Cooperativa” Café-Bookstore   „Economia Socială nu este doar rezultatul unor rezoluţii juridice şi de acte. Aceasta nu este numai o problemă de conştientizare socială, deşi sprijinul public este foarte important. Economia Socială este o mişcare socială care ar trebui să conducă la o nouă viziune în dezvoltarea Polo-niei. Economia Socială este o modalitate de a implica cel de-al treilea 
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sector în dezvoltarea economică a Poloniei (http://www.socialeco-nomy.pl/x/433523)”. Termenul de economie socială, de multe ori asociat conceptelor ca: „al treilea sector” şi „sector al organizaţiilor non-profit”, se referă în fapt la o gamă largă de organizaţii ce acţionează, de multe ori, împreună în parteneriate: statul, ONG-urile şi piaţa, înde-plinind misiuni atât economice, cât şi sociale. În consecinţă, obiectivul final nu este de a redistribui profitul financiar şi material, ci de a-l rein-vesti în organizaţie cu scopul de a extinde şi consolida activităţile sale cât şi misiunea de ansamblu. Formele sociale pe care entităţile eco-nomiei sociale le adoptă depind de cadrele juridice naţionale. Cu toate acestea este posibil să se accepte că cele mai tipice forme juridice şi organizaţionale sunt: fundaţiile, cooperativele sociale, întreprinderile sociale etc. O gamă largă de funcţii şi scopuri ale economiei sociale o fac impo-sibil de redus la o definiţie simplă şi univocă. Una dintre ipotezele prio-ritare ale economiei sociale este aceea de a crea condiţii pentru dez-voltarea adecvată a indivizilor, grupurilor şi comunităţilor. Acţiunile derulate în cadrul economiei sociale ar trebui să conducă la câştigarea independenţei faţă de ajutorul extern de către indivizii şi grupurile pe care le reprezintă. Ar trebui în acelaşi timp să îi pregătească pentru a fi entităţi de sine-stătătoare şi auto-suficiente (Frączek 2006: 7-12). Economia socială este o idee ce a pornit de la o ipoteză conform căreia munca este cel mai important factor responsabil pentru formarea fiinţei umane şi a poziţiei sale în spaţiul societal. Acest concept descrie toate iniţiativele antreprenoriale care au în vedere scopuri sociale şi în care profitul obţinut este atribuit îndeplinirii scopurilor statutare ale orga-nizaţiei sau întreprinderii sociale (Sałustowicz 2007: 4-5). Încă de la începutul lui 1980, chestiunea economiei sociale a fost ana-lizată pe larg în Uniunea Europeană, fapt ce a dus la stabilirea, în cadrul Direcţiilor Generale ale Comisiei Europene, a unui departament separat, responsabil pentru acest domeniu. Evoluţia în abordarea economiei sociale a dus la identificarea a 5 tipuri fundamentale de organizaţii: cooperative, societăţi bazate pe ajutor reciproc, asociaţii, fonduri şi 
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întreprinderi sociale (Kwasnicki 2005:7). Particularitatea şi caietul de sarcini al acestor entităţi au condus la generarea unor caracteristici spe-cifice ale economiei sociale. În conformitate cu intenţia Comisiei Euro-pene, dezvoltarea economiei sociale, în perspective sociale de aseme-nea, are drept scop următoarele : • Creşterea eficienţei concurenţei; • Iniţierea unor noi modele de întreprinderi şi locuri de muncă; • Mobilizarea cetăţenilor în participarea lor în organizaţii de tip aso-ciativ; • Încurajarea şi motivarea cetăţenilor să se implice în mod voluntar; • Consolidarea legăturilor sociale, a spiritului comunitar şi a solida-rităţii (Hausner 2007: 3,8). Toate cele de mai sus au inspirat ideea construirii unei întreprinderi sociale inovatoare care s-ar putea transforma ulterior în modelul de franciză socială. Acesta este modul în care a luat naştere prima coope-rativă Café-Bookstore în Lublin (http://www.spoldzielniacafe.pl). Pen-tru înţelegerea caracteristicilor critice, termenul de franciză ar trebui dezvoltat. Franciza reprezintă dreptul sau licenţa de a comercializa produsele sau serviciile unei companii într-un anumit teritoriu, drept acordat de către o companie unui individ sau unui grup de indivizi. Codul European de Etică pentru Franciză defineşte franciza ca un sistem de marketing al bunurilor, serviciilor şi/sau tehnologiei, care se bazează pe o colaborare strânsă şi continuă între întreprinderi separate şi independente din punct de vedere legal şi juridic, francizorul şi fran-cizele sale individuale, prin care francizorul garantează francizatului individual dreptul şi obligaţia de a desfăşura activitatea numai în conformitate cu principiile iniţiale ale conceptului (European Code of Ethics for Franchising). Reţeaua Europeană de Franciză Socială este un avocat unic şi un promotor al francizei sociale în Europa (http://www.socialfranchis-ing.coop), ce se specializează în acest domeniu. Conceptele de bază ale francizei sociale cuprind următoarele: francizarea – acord între fran-cizor şi francizat ce reglementează utilizarea comună a brand-ului, a 
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mărcii şi a practicilor; francizor – o persoană juridică ce facilitează brandul, marca şi practicile; francizat – persoană juridică ce foloseşte brandul, marca şi practicile furnizate de francizor; brand – imagine elaborată sau o opinie identificabilă asupra produselor şi serviciilor de pe piaţă; marcă - logo - un simbol ce identifica un anumit produs, servi-ciu ori întreprindere; practici – cunoştinţe tehnice şi organizatorice specifice ce privesc debutul şi desfăşurarea activităţilor bazându-se pe metode elaborate care s-au dovedit a fi eficiente (European Code of Ethics for Franchising). Legea permite şi obligă francizatul individual ca în schimbul direct sau indirect al unei sume compensatoare să utilizeze numele de comerţ al francizorului, marca, marca de servicii, practicile, metodele tehnice şi de afaceri, sistemul procedural şi alte drepturi industriale sau de proprietate privată, sprijinite de o furnizare continuă de asistenţă tehnică şi comercială, în cadrul şi pe durata unui acord de franciză scris, încheiat între părţi în a acest scop (hhtp://www/social-franchising.coop). Având acest context teoretic, putem ajunge la faptele concrete care descriu în esenţă „Cooperativa” Café Bookstore din Lublin. „Cooperativa” este rezultatul unui parteneriat tripartit ce favorizează economia socială în Lublin, încheiat între Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Biroul de Proiecte din Polonia (http://www.undp.org.pl), Centrul Municipal pentru Servicii Sociale din Lublin (http://www.mo-pr.lublin.pl) reprezentat de către Centrul de Activare Comunitară ce funcţionează în zona de locuinţe sociale în Strada Antoniny Grygowej din Lublin, şi Cooperativa Socială” The Four Seasons” (http://www.czterypo-ryroku.orangespace.pl). Misiunea „Cooperativei” Café Bookstore este de a genera întreprinderi inspiratoare şi neconvenţionale în domeniul economiei sociale, a drepturilor omului, a egalităţii de gen şi a promovării dialogului multicultural. Această organizaţie este rezultatul mai multor luni de lucrări, iar scopul ei este să : • sprijine dezvoltarea economiei sociale în Dublin; • dinamizeze angajarea persoanelor care se află într-o situaţie dificilă pe piaţa de muncă; 
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• integreze social şi să activeze angajarea cetăţenilor din locuinţele sociale din zona Grygowej; • sprijine iniţiativele locale în zona oraşului Lublin.  Ideea din spatele „Cooperativei” Café-Bookstore a fost aceea de a angaja un grup de membri ai comunităţii de locuinţe sociale care deru-lau propria lor cooperativă socială „Four Seasons” în deschiderea unui tip inovator de cafenea în Lublin. Datorită dorinţei, determinării şi mo-tivaţiei acestora, după aproape 2 luni de muncă intensă, o viziune comu-nă şi un plan de bază au fost stabilite. Cele trei părţi au convenit asupra strategiei de afaceri a cafenelei, asupra misiunii şi a ofertei cultural-sociale, precum şi asupra unor surse suplimentare de venit, vizite de studiu, cursuri pentru persoanele din comunitatea de economie socială.  „Cooperativa” Café-Bookstore a fost inaugurată în februarie 2011 şi foarte curând a devenit un loc unic pe harta culturală a Lublinului. A fost a doua cafenea-librărie din oraş şi după cum s-a dovedit, cererea pentru aceste servicii a fost îndeajuns de mare pentru a-şi păstra locul şi a funcţiona în continuare. Consumatorii nu sunt atraşi numai de at-mosfera sau de calitatea cafelei, ceaiului sau a prăjiturilor din „coope-rativa”. Mulţi dintre ei declară că „misiunea socială” desfăşurată este la fel de importantă ca toate celelalte caracteristici pe care le caută într-o cafenea. Pe lângă faptul că „Cooperativa” este condusă de o întreprin-dere socială, misiunea socială presupune de asemenea un consum conştient (majoritatea produselor vândute având certificate de comerţ echitabil), focalizarea pe drepturile omului şi problemele de mediu. Încă de la început, „Cooperativa” a creat un spaţiu pentru dezbateri, proiecţii de film, festivaluri, expoziţii şi evenimente precum „Book Swap Parties” sau „Handicratf fairs”. Chiar dacă vânzările de carte în „Cooperativă” nu au fost încă introduse, rafturile sunt totuşi pline cu volume donate de consumatorii săi. Locul este plin de studenţi, liber-profesionişti, activişti care se bucură de cafeaua lor în timp ce studiază sau lucrează.  În afară de succesul său aparent în a-şi atinge grupul ţintă, „Co-operativa” Café-Bokstore joacă un rol foarte important în viaţa a patru femei din locuinţe sociale din suburbiile Lublinului. Anterior nean-
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gajate, acestea au câştigat acum nu numai un loc unde să îşi petreacă timpul, ci şi un loc unde ele se simt dorite şi responsabile. Acesta este de asemenea un loc unde ele pot întâlni oameni noi şi pot învăţa despre diferite idei şi puncte de vedere. În final, acesta reprezintă un loc unde sunt parteneri de cooperare şi nu simpli clienţi de servicii sau bene-ficiari. În afară de calificările profesionale şi abilităţile interpersonale, munca de zi cu zi la „Cooperativă” este o formă de a sparge barierele psihologice şi de a-şi dezvolta competenţe sociale. Acesta este un exemplu clar si solid. „Cooperativa” Café-Bookstore demonstrează că întreprinderile sociale nu sunt eficiente numai în termeni de câştig economic, ci contribuie de asemenea la schimbările din vieţile individuale ale membrilor săi, cât şi ale acelora din comuni-tăţile sociale în cadrul cărora lucrează. Exemplele pozitive sunt cheia spre schimbarea atitudinii faţă de economia socială care este încă trata-tă ca un bob de sare de către localităţile locale, piaţa forţei de muncă şi reprezentanţii instituţiilor de servicii sociale precum şi de către simplii cetăţeni. Probabil acesta este motivul pentru care atât de multe orga-nizaţii şi entităţi ale economiei sociale sunt interesate de deschiderea de „Cooperative” în oraşele lor. Odată ce modelul de franciză socială este terminat, logo-ul roşu-negru de „Cooperativă” va fi vizibil în în-treaga Polonie.  
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 INNOVATIONS IN POLISH SOCIAL ECONOMY. GOOD 
PRACTICES CAFE-BOOKSTORE „COOPERATIVE” 

Katarzyna Zabratańska[1],  Anna Szadkowska-Ciężka[2],  Piotr Krośniak[3] 
Abstract The article is concentrating on the issue of the social economy and the presentation of good practice from Poland. For elaborating issues an example of the „Coope-rative” was used. This is pioneering working on Polish scale which uses innovative actions for the counteraction of social exclusion. Brought up issues are also associated with promotion of creating trilateral partnerships and development of the social franchise model. Presented model is the result of cooperation between UNDP Project Office in Poland, Municipal Centre for Social Services in Lublin represented by Local Activation Centre and Social Cooperative „The Four Seasons”. This innovative undertaking provides a new point of view at the social economy. 

Key words: social economy, social innovations,  
social franchise, Cafe-Bookstore „Cooperative”  „The social economy is not only the result of legal resolutions and acts. It is not only a question of social awareness, though public support is very significant. The social economy is a social movement that should lead to a new vision for Poland’s development. The social economy is a way of involving the third sector in Poland’s economic development (http://www.socialeconomy.pl/x/433523)”. The term of social econo-my, often associated with concepts such as ‘third sector’ and ‘non-profit 

                                                [1] Social economy team member in Social Economy Regional Centre, UNDP Project Office in Poland, katarzyna.zabratanska@undp.org. [2] Coordinator of Social Economy Regional Centre in Lublin, anna.szadkowska@undp.org. [3] Coordinator of „Social Economy” project within UNDP Project Office in Poland, ul. Peowia-ków 11, 20-007 Lublin, Poland, tel.+48 81 532-23-27, fax:+48 22 207-24-31, piotr.krosniak@un-dp.org. 
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organizations or sector’, refers to a wide range of organizations, often acting together in partnerships: the state, NGOs and the market, fulfilling both economic and social mission. In consequence its final objective is not to redistribute financial and material profits but reinvest them in the organization, in order to expand and consolidate its activities and its overall mission. The organizational forms which social economy entities adopt depend on national legal frameworks. However it is possible to accept that the most typical legal and orga-nizational forms are: associations, foundations, social cooperatives, social enterprises etc.  A wide range of social economy functions and aims makes it impossible to reduce it to a simple and unequivocal definition. One of social economy priority assumptions is to create conditions for a proper development of individuals, groups and communities. Actions held within social economy should lead to gaining independence from external help by individuals and groups which they represent. It should also prepare them for being self-reliant and self-sufficient (Frączek 2006: 7-12). Social economy is an idea blooming from an assumption that work is the most important factor responsible for forming a human being and its positioning in social space. This concept describes all enterprising initiatives which are being taken with a view to social purposes, and in which the earned profit is assigned to fulfillment of statutory aims of the organization or social enterprise (Sałustowicz 2007: 4-5). Since the beginning of 1980s, the problem of social economy was widely explored in the European Union, which resulted in establishing a separate department responsible for this question within the Directo-rates-General of European Commission. Evolution of the approach towards social economy resulted in appointing 5 fundamental types of organizations: cooperatives, societies based on mutuality, associations, founds and social enterprises (Kwasnicki 2005:7). The curiosity and the specification of these entities led for generating specific features of the social economy. According to the intention of the European Commission 
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the development of social economy, in social perspective as well, aims to: • increase the efficiency of competition; • initiate a new model of enterprise and employment; • activate the citizens through their participation in membership organizations; • favor and motivate citizens to engage voluntarily; • consolidate social bonds, sense of community and solidarity (Hausner 2007: 3,8). All of the above inspired the idea of building an innovative social enterprise that subsequently could be transformed into the social franchise model. This is how the first Café-Bookstore ‘Cooperative’ in Lublin was born (http://www.spoldzielniacafe.pl). For understanding critical features franchise term should be expounded. Franchise stands for the right or license granted by a company to an individual or group to market its products or services in a specific territory. European Code of Ethics for Franchising defines franchising as a system of marketing goods and/or services and/or technology, which is based upon a close and ongoing collaboration between legally and financially separate and independent undertakings, the franchiser and its individual franchisees, whereby the franchiser grants its individual franchisee the right, and imposes the obligation, to conduct a business in accordance with the franchisor’s concept (European Code of Ethics for Franchising).  European Social Franchising Network is a unique advocate and a promoter of the social franchise in Europe (http://www.socialfranchis-ing.coop) which specializes in that field. Basic concepts of social franchising encloses following elements: franchising – an agreement between franchisor and franchisee regulating their common usage of the brand, trademark and know-how; franchisor – a legal person, which facilitates the brand, trademark and know-how; franchisee – a legal person using somebody else’s brand, trademark and know-how; 
brand – elaborated image and recognizable opinion on particular product/service on the market; trademark – logo – a recognizable 
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symbol identifying a particular product, service or enterprise; know-
how – specific technical and organizational knowledge concerning starting, as well as conducting the activities, on the basis of elaborated methods that proved to be effective (European Code of Ethics for Franchising). The law entitles and compels the individual franchisee, in exchange for a direct or indirect financial consideration, to use the franchisor’s trade name, and/or trade mark and /or service mark, know-how, business and technical methods, procedural system, and other industrial and /or intellectual property rights, supported by continuing provision of commercial and technical assistance, within the framework and for the term of a written franchise agreement, concluded between parties for this purpose (hhtp://www/socialfranchising.coop). Having this theoretical background we can come down to concrete facts that describe an essence of Lublin’s Café Bookstore „Cooperative”. „Coope-rative” is an outcome of tripartite partnership in favor of social economy in Lublin, which was concluded between United Nations Development Program (UNDP), Project Office in Poland (http://www.undp.org.pl), Municipal Centre for Social Services in Lublin (http://www.mopr.lublin.pl) represented by Community Activation Centre, which functions in the area of social housing estate at Antoniny Grygowej Street in Lublin, and Social Cooperative „The Four Seasons” (http://www.czteryporyroku.orangespa-ce.pl). The mission of Café Bookstore „Cooperative” is to generate inspiring and unconventional undertakings in the field of social economy, human rights, gender equality and promoting multicultural dialogue. This enter-prise was an effect of several months of works, and its aim is: • to support the development of social economy in Lublin; • to activate employment of people who are in a difficult situation on the labour market; • to integrate socially and activate employment among the citizens of social housing estate at Grygowej Street; • to support the grassroots initiatives in the area of Lublin city.  
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The idea behind Café-Bookstore „Cooperative” was to engage a group of active members of the community of social housing estate, who run their own social cooperative „Four Seasons”, in opening an innovative kind of coffeehouse in Lublin. Thanks to their willingness, motivation and determination, after nearly two months of intensive work, a common vision and a ground plan were established. The three parties agreed on business strategy of the café, its mission and cultural/social offer as well as additional sources of income such as study visits and trainings for people from the social economy community.  The Café-Bookstore „Cooperative” opened in February, 2011, and very soon it became a unique place on the cultural map of Lublin. It was the second coffeehouse-bookstore in town and as it turned out the demand for such services was big enough to keep the place up and running. Consumers are drawn not only by the atmosphere or the quality of coffee, tea and cakes in „Cooperative”. Many of them declare that the ‘social mission’ of the place is as important as all the other features they look for in coffeehouses. The social mission, besides the fact that „Cooperative” is run by social enterprise, consists also of conscious consumerism (most of the products sold in „Cooperative” have fair trade certificates), focus on human rights and environmental issues. ‘Cooperative’, from the very beginning, created space for debates, film projections, festivals, exhibitions and events such as periodic ‘Book Swap Parties’ or ‘Handicraft fairs’. And even though the sales of books in ‘Cooperative’ has not been introduced yet, the shelves are full with volumes donated by its consumers. The place is full of students, freelancers, activists, who enjoy they coffee while studying or working.  Café-Bookstore ‘Cooperative’, apart from its apparent success in terms of reaching its target group, plays a very important role in the lives of four women from the social housing estate in the suburbs of Lublin. Previously unemployed, all of them gained a place where not only can they spend their time, but a place where they are needed and for which they feel responsible. It is also a place where they can meet new people as well as learn about various ideas and points of view. It is finally the 
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place where they are partners for cooperation, not social service clients or beneficiaries. Apart from professional qualifications and interpersonal skills, everyday work at „Cooperative” is a form of breaking psychological barriers and building social competence for them.  This is an example that is sound and clear. Café-Bookstore „Coope-rative” proves that social enterprises can not only be effective in terms of economical gain but also contribute to change both in individual lives of its members, and communities they operate within. And positive examples are key to changing attitudes towards social economy, still treated with a grain of salt by local authorities, labour market and social services institutions representatives as well as common citizens. Pro-bably this is the reason why so many organizations and social economy entities are interested in opening „Cooperative” in their cities. Once the social franchise model is finished, red-black logo of „Cooperative” will be visible across Poland.  
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ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII  
COMPANIILOR ROMÂNEŞTI DE DEZVOLTARE A 

PARTENERIATELOR SOCIALE – RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ CORPORATIVĂ 

Cristina Vişinoiu[1] În octombrie 2011, Comisia Europeană a redefinit Responsabilitatea Socială Corporativă (CSR) drept „responsabilitatea întreprinderilor pentru impactul lor asupra societăţii”, încurajând întreprinderile să pună în practică procese pentru a integra în operaţiunile şi strategia lor preocupările sociale, de mediu, etice, referitoare la drepturile omului şi la consumator, în strânsă colaborare cu părţile co-interesate . 
Strategia Uniunii Europene 2011-2014 privind responsabilitatea socială 

corporativă subliniază contribuţia semnificativă a mediului de afaceri la atingerea obiectivelor Uniunii Europene (UE) de dezvoltare durabilă şi crearea unei economii de piaţă competitive, prin integrarea principiilor internaţionale de CSR. Pentru a maximiza valoarea lor adăugată, întreprinderile ar trebui să adopte o abordare strategică, pe termen lung a CSR şi să exploreze oportunităţile de dezvoltare a unor produse, servicii şi modele de afa-ceri inovatoare, care să contribuie la bunăstarea societăţii şi să conducă la standarde înalte de calitate şi la cât mai multe locuri de muncă productive. CSR susţine obiectivele din Strategia Europa 2020 pentru o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, printre care o rată de ocupare a forţei de muncă de 75%. 
                                                [1] Expert relaţii publice şi comunicare, cristina.visinoiu@undpaffiliates.org 
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Mediul de afaceri nu se poate manifesta separat de restul societăţii. Cele două entităţi sunt interdependente şi este necesar ca, prin înţelege-re reciprocă şi comportament responsabil, rolul afacerilor în construi-rea unui viitor mai bun să fie recunoscut şi încurajat de societate. În calitate de motor al progresului social, CSR ajută companiile, indiferent de dimensiunile lor, să îşi asume responsabilităţile de cetăţeni globali şi parteneri locali într-o lume aflată în schimbare continuă.  Dincolo de caritate şi acţiune voluntară, CSR se suprapune astăzi din ce în ce mai mult cu sustenabilitatea afacerii – o evoluţie binevenită care situează responsabilitatea socială în miezul strategic al operaţiu-nilor de afaceri. CSR-ul astăzi se referă la cum se face business şi se bazează pe asumarea realităţii potrivit căreia afacerile pot fi durabile şi pot crea valoare prin parteneriat, prin implicarea tuturor părţilor co-interesate relevante, prin concentrarea asupra progresului real şi al inovaţiei durabile în operaţiunile de afaceri şi nu pe considerarea responsabilităţii sociale în termeni marginali. Acest lucru înseamnă că pentru a-şi asigura durabilitatea, o între-prindere trebuie să îşi mulţumească clienţii, să genereze profit şi să respecte aşteptările oamenilor pe care îi afectează sau care o afectează într-un fel sau altul, precum angajaţii, furnizorii, şi/sau comunitatea în care activează. În acest context, managerii şi antreprenorii trebuie să fie sprijiniţi în recunoaşterea faptului că a opera într-o manieră respon-sabilă din punct de vedere social poate adăuga beneficii directe afacerii şi poate asigura competitivitatea strategică pe termen lung, prin rezolvarea proactivă şi inovativă a problemelor şi prin crearea unei echipe de susţinere care maximizează oportunităţile. În acest context de acordare a unei atenţii sporite CSR-ului la nivel european, Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR) implementează, începând cu luna martie 2011, proiectul Întărirea Capacităţii Companiilor Româneşti de Dezvoltare a 
Parteneriatelor Sociale, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM). 
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Proiectul este finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a între-prinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie „Dezvoltarea parteneria-telor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.  Derulat până în februarie, 2013, proiectul are ca obiectiv principal promovarea integrării principiilor de CSR în strategia de afaceri a companiilor din România. Activităţile care urmăresc creşterea gradului de conştientizare a posibilităţilor de implicare a firmelor în astfel de activităţi de CSR şi beneficiile avute sunt înglobate în 4 obiective generale ale proiectului: • Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi expertizei companiilor româneşti în domeniul CSR prin punerea la dispoziţia acestora a unor ghiduri de lucru; • Dezvoltarea capacităţii companiilor de a implementa practici CSR prin testarea acestora în companii româneşti din domenii diferite de activitate; • Formarea de resurse umane în domeniu prin instruirea mana-gerilor în CSR;  • Promovarea conceptului de CSR în rândul publicului larg. Selectate din regiuni diferite ale României şi acoperind sectoare de afaceri precum: producţie, servicii, minerit şi energie, companiile expo-nente beneficiază de:  • consiliere de management gratuită timp de un an, în conformitate cu cele mai noi standarde europene şi adaptată pieţei din România şi profilului întreprinderii; • stabilirea unei strategii de afaceri responsabile social adaptată întreprinderii – o strategie sensibilă la capacităţile de absorbţie ale organizaţiei şi, unde este nevoie, construirea de capacităţi suplimentare prin training-uri specifice livrate de experţi în domeniu; • acces direct la experienţa internaţională a modului de imple-mentare a strategiilor de CSR de la companii şi organizaţii din Marea 
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Britanie prin participarea la vizita de studiu ce va fi organizată prin proiect.  Prin integrarea principiilor de CSR în strategia de afaceri specifică, o companie beneficiază de următoarele avantaje pe termen lung: • creşterea competitivităţii şi implicit a cifrei de afaceri şi a profi-tului; • produse/servicii îmbunătăţite, deci o mai bună satisfacţie a clien-ţilor şi implicit profit mai mare; • angajaţi mai motivaţi, deci mai loiali şi mai productivi, înclinaţi spre a găsi soluţii inovatoare şi eficiente; • acces facilitat la fonduri sau granturi publice/europene; • acces la pieţe noi (cum ar fi investiţiile responsabile social şi accesul în lanţul de furnizori al întreprinderilor multinaţionale); • putere sporită de negociere a contractelor; • economii de costuri operaţionale, datorită folosirii mai eficiente a resurselor; • reputaţie de bun angajator şi bun vecin în comunitate şi o relaţie mai bună cu autorităţile locale (care se poate materializa, de exemplu, în obţinerea mai facilă de permise); • oportunităţi de networking, ce pot aduce clienţi noi; • identificare proactivă de oportunităţi de dezvoltare; • comunicare proactivă cu părţile co-interesate; • diminuarea riscurilor operaţionale; • îmbunătăţirea imaginii companiei. Avantajele pentru afacere, pe care le implică aplicarea principiilor de CSR, atrag după ele faptul că responsabilitatea socială ar trebui declan-şată nu doar intern, ci şi prin motivare externă şi sistem de recompense. Acest lucru înseamnă că ar trebui să existe un mediu adecvat care să permită recompensarea IMM-urilor pentru un comportament mai res-ponsabil din punct de vedere social şi de mediu. Asta înseamnă, printre altele, abordarea rolului consumatorilor, al achiziţiilor publice şi al achizitorilor din marile companii în lanţul de aprovizionare: ar trebui cerută mai multă responsabilitate socială, cu sensibilitate însă privind 
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capacitatea IMM-urilor de a o furniza, pentru a evita ca acestea să fie discriminate în mod neintenţionat.  Mai mult decât atât, cele trei sectoare ale societăţii – afaceri, non-profit, guvern – nu pot acţiona independent unul faţă de celălalt atunci când vine vorba de promovarea autentică a responsabilităţii sociale. Prin urmare, responsabilitatea socială a tuturor părţilor co-interesate este un subiect pe care viitoare proiecte de profil sunt încurajate să-l abordeze.  



STRENGTHENING THE CAPACITY OF ROMANIAN 
COMPANIES TO DEVELOP SOCIAL PARTNERSHIPS – 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Cristina Vişinoiu[1] In October 2011 the EU Commission defined CSR as „the responsibility 
of enterprises for their impacts on society” and encouraged enterprises to have a process in place to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close cooperation with their stakeholders. The EU strategy 2011-2014 for corporate social responsibility under-lines the significant contribution of the enterprises to the European Union’s treaty objectives of sustainable development and the creation of a competitive social market economy, by integrating the international CSR principles. To maximize the creation of shared value, enterprises are en-couraged to adopt a long-term strategic approach to CSR, and to explore the opportunities for developing innovative products, services and business models that contribute to societal wellbeing and lead to higher quality and more productive jobs. CSR underpins the objectives of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, including the 75% employment target. The business environment can manifest only throghtout the other segments of society. The two entities are interdependent and it is necessary for the business’ role in building a better future to be recognized and encouraged within the society by means of mutual understanding and responsible behaviour. As an engine of the social 
                                                [1] Expert public relations, cristina.visinoiu@undpaffiliates.org 
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progress, CSR supports companies, despite their dimensions, to assume responsabilities as global citizens and local partners living in a world of continuous change. Beyond charity and volunteering, CSR overlaps today more and more with business’ sustenability – a welcome evolution that places social res-ponsability in the strategic core of business operations. Today’s CSR envi-sions how to make business and counts on assuming the reality accord-ing to which the business can be durable and can create value through partnership, by involving all the relevant interested parties and focusing upon the real progress and lasting inovation in business operations and not upon considering social responsibility in marginal terms.  These aspects mean that for insuring its durability, an enterprise must satisfy its clients, generate profit and respect the expectations of the people who are affected or do affect it, hence the employees, suppliers and/or the community where they activate. In this context, the managers and entrepreneurs must be supported in admitting that operating in a responsible manner – socially speaking, can add direct benefits to their business and can ensure the long term strategic competitiveness by proactively and in an innovative way solving problems also through creating a support team which maximizes the opportunities.  In this context of offering an increased attention to CSR at the European level, the National Association of Romanian Exporters and Importers (ANEIR) shall implement starting with March 2011, the project Strengthening the capacity of Romanian companies to develop 
social partnerships in partnership with United Nations Development Programme (UNDP) and the Programmes and Projects Implementation Agency for Small and Medium Enterprises (AIPPIMM). The project is co-funded by the European Social Fund through Sectoral Operational Programme for Human Resources Development (SOP HRD) 2007-2013, as part of its 3rd priority axe - Developing the flexibility of workers and enterprises and Major Intervention Area „Development of partnerships and encouraging initiatives for social partners and civil society”. 
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To be developed until February 2013, the project has as maine objective promoting the integration of CSR principles in the business strategy of Romanian enterprises. The activities pursue the awareness-raising of the involvement options for the enterprises in such CSR activities and the benefits inlcuded which are encompassed in 4 general objectives of the project:  • Improving the knowledge and expertise of the Romanian com-panies in the CSR field by providing them working guides; • Strengthening the capacity of Romanian companies to implement CSR strategies through CSR test running recommended within six selected Romanian companies; • Training CSR managers; • Raising public awareness of CSR. Selected from different regions of Romania, covering business sec-tors such as manufacturing, services, mining and energy, the companies benefit of: • One year free management counseling, according to the latest Euro-pean standards and adapted to Romanian market and to the enterprise profile; • Establishing a socially responsible business strategy to fit the company - a strategy sensitive to absorption capacity of the organiza-tion and, where necessary, further capacity building through training sessions delivered by experts in specific field; • Direct access to the international experience of how to implement CSR strategies in UK companies and organizations participating in the study visit organized by project. The business case for integrating SR in SMEs business operations has long term benefits: • Improved products/services, therefore better client/customer satisfaction; • More motivated, therefore more productive and loyal, employees;  • Reputation as a good employer and good neighbor in the com-munity; 
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• Easier access to public/European funds or grants; • Operational cost savings due to more efficient deployment of resources; (e.g. less energy consumed is less money spent); • Access to new markets (e.g. SRI, and multinational supply chains); • Additional strength in negotiating contracts (use of SR as a differentiator); • Proactive communication with stakeholders; • Networking opportunities that can result in new clients; • Identified and reduced risks; • Proactive opportunity identification; • Easier access to loans from banks and lower fees from insurers (once the banking and insurer sector matures); • Product / service reputation enhancement. The business case for CSR in SMEs entails that social responsibility should be triggered not only internally, but also through external motivation and reward system. This is to say that an appropriate enabling environment should exist to reward SMEs for more socially and environmentally responsible behaviour. Among other things, this means addressing the role of consumers, of public procurement and of large company buyers in the supply-chain: more social responsibility should be requested, while being sensitive to SMEs capacities to deliver it so to avoid unintentionally discriminating against them.  Moreover, all three society sectors – business, non-profit, and gover-nment – cannot act independently of each other when it comes to genuinely promoting social responsibility. Therefore, the multi-stakeholder social responsibility is one subject further research and guidance is encouraged to address. 



ECONOMIA SOCIALĂ CA SOLUŢIE A DEZVOLTĂRII 
COMUNITĂŢILOR ROMA DIN ROMÂNIA 

Mihaela Ghinescu[1]  
Rezumat 
Proiectul „Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din Româ-
nia” susţine şi contribuie la dialogul naţional referitor la dezvoltarea şi implemen-
tarea Strategiei Naţionale de Incluziune a Cetăţenilor Români de Etnie Romă. Semnat 
de Autoritatea de Management în martie 2011, proiectul oferă suport pentru dezvo-
ltarea modelelor de economie socială în rândul comunităţilor de romi şi promovează 
economia socială ca instrument de incluziune socială a comunităţilor de romi. Proiectul 
promovează economia socială în rândul comunităţilor de romi susţinând dezvoltarea 
durabilă a acestor modele, crearea unei reţele de profesionişti, incluziunea socială şi 
egalitatea de şanse, în special în rândul femeilor şi tinerilor romi.  

  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD România) implementează în parteneriat cu Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria), Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Asociaţia Alianţa Civică a Romilor din România, proiectul „Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi se va derula pe o perioadă de 3 ani. Prin activităţile propuse, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice axei prioritare 6 a Programului Opera-ţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin susţinerea dezvoltării structurilor de economie socială, promovarea economiei sociale şi prin întărirea capacităţii antreprenorilor de eco-
                                                [1] Expert Relaţii Publice şi Comunicare, tel: +4021 201 78 86; E-mail: mihaela.ghi-nescu@undpaffiliates.org 
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nomie socială şi a mediului legislativ. Proiectul contribuie, de asemenea, la dezvoltarea capitalului de resurse umane din România prin imple-mentarea de măsuri concrete de incluziune socială într-o economie de piaţă flexibilă. Proiectul urmează liniile directoare ale comunicării Uniunii Europene referitoare la Dezvoltarea Strategiilor Naţionale de Integrare a Romilor 2011-2020 care solicită Statelor Membre să adre-seze problematica romilor din perspectiva angajării în muncă, a sărăciei şi a educaţiei.  Valoarea totală a investiţiei este de 1 milion EUR şi se înscrie în Programul de ţară al PNUD 2010-2012. PNUD România împreună cu partenerii săi asigură managementul adecvat al proiectului pentru obţinerea rezultatelor de dezvoltare, pentru valorificarea maximă a investiţiilor, precum şi pentru corectitudine, integritate, transparenţă şi cooperare internaţionala eficientă. Proiectul se bazează pe ideea ca economia socială reprezintă un vector important al dezvoltării simul-tane şi armonioase atât a sectorului economic de profit, cât şi a struc-turilor sociale benefice comunităţii în termeni de solidaritate, întrajuto-rare şi dezvoltare durabilă şi flexibilă. Proiectul abordează inovativ situaţia delicată a dezvoltării comunităţilor de romi prin propunerea aplicării practicilor de economie socială. Astfel, se urmăreşte promo-varea economiei sociale ca instrument ideal pentru o dezvoltare durabilă prin realizarea unei analize integrale a contextului naţional al aplicabilităţii de practici de economie socială la nivelul comunităţilor de romi, dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, identificarea idei-lor de afaceri pentru grupurile ţintă, instruirea de specialişti pe tema întreprinderilor sociale şi asistarea la derularea acestor iniţiative în vederea dezvoltării şi creării de locuri de muncă în beneficiul membri-lor acestora.  Departamentul pentru Relaţii Interetnice – Guvernul României, Alianţa Civică a Romilor din România, Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria) în colaborare cu PNUD România au organizat în perioada 26-27 octombrie 2011, la sediul Insti-tutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, semi-
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narul regional pentru Regiunea Nord-Vest „O nouă viziune asupra politicilor socio-economice pentru comunităţile de romi din România”. Această întâlnire regională este prima dintr-o serie de şase seminarii de informare-diseminare din cadrul proiectului „Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, seminarii prin care se urmăreşte întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a societăţii civile de a dezvolta modele de economie socială pentru comunităţile de romi ţinând cont de diversitatea culturală, socială şi economică a acestor comunităţi.  La seminarul cu tema „O nouă viziune asupra politicilor socio-econo-mice pentru comunităţile de romi din România” au participat peste 40 de invitaţi, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, lideri locali, factori de decizie din instituţiile guvernamentale, promotori ai economiei sociale, cercetători şi finanţatori. Lucrările seminarului au fost organizate pe următoarele teme: Rolul instituţiilor locale şi al societăţii civile în procesul de susţinere a întreprinderilor de economie socială; Economia socială în teorie şi practică - Modele de economie socială în comunităţile de romi; Profilul socio-economic al comunită-ţilor de romi din zona metropolitană Cluj-Napoca. Discuţiile şi dezba-terile din cadrul seminarului s-au concentrat asupra modelelor de economie socială pentru comunităţile de romi, a factorilor de succes a acestor iniţiative, dar şi a principalelor provocări întâlnite în derularea lor. Dezvoltarea unei infrastructuri administrative şi legislative care să susţină evoluţia durabilă a economiei sociale este un proces de lungă durată, iar cei prezenţi au agreat că trebuie să existe eforturi constante şi colaborare între diferitele instituţii şi autorităţi locale şi centrale, sectorul privat, societatea civilă şi comunităţile afectate.  



SOCIAL ECONOMY A SOLUTION FOR  
THE DEVELOPMENT OF ROMA COMMUNITIES 

 IN ROMANIA 

Mihaela Ghinescu[1]  
Abstract 
The project „Social Economy a solution for the development of Roma Communities in 
Romania” contributes to the efforts of Romanian stakeholders to develop and 
implement of the National Strategy for the Inclusion of Roma Citizens belonging to 
Roma Minority. Signed by the Management Authority in March 2011, the project 
provides support for the development of socio-economic interventions within Roma 
communities and promotes social economy as a social inclusion tool for a group as 
vulnerable to the insertion on the labor market as that of the Roma. The project helps 
advance key issues regarding social economy and Roma communities, inter-alia 
sustainability and how to create a network of professionals that will further develop 
the concept among Roma groups, social inclusion and equal opportunities as relates 
especially to Roma women, but also to Roma young people, local and national 
ownership.  
 

 The United Nations Development Program (UNDP Romania) in col-laboration with the Center for Institutional Analysis and Development (CADI Eleutheria), the Department for Interethnic Relations and the Roma Civic Alliance of Romania have launched the project „Social Eco-nomy as a solution for developing the Roma communities in Romania”.  The project framework seeks to make a tangible difference to Roma communities from Romania by means of applying Social Economy practices as an innovative solution. Through the proposed activities, the 
                                                [1] Expert Public relations, tel: +4021 201 78 86; E-mail: mihaela.ghinescu@undpaffiliates.org 
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project contributes directly to achieving specific objectives under axis 6 in Sectoral Operational Programme - Human Resource Development (SOP HRD) 2007-2013 programme, by developing social economy structures, promotion of social economy and enhancing capacity of social economy operators and environment. The Project is also contributing to the development of human capital in Romania by implementing concrete measures for social inclusion on modern flexible labor market. The project is also in line with the European Union (EU) Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 that request EU Member States to address the situation of Roma in terms of employ-ment, poverty and education.  The three year project has a total budget of 1 million EUR, and is financed from the European Social Fund (ESF), in line with UNDP’s Country Program for Romania for 2010-2012. UNDP will support natio-nal partners’ capacity to implement the project, by ensuring adequate management for results, best value for money, fairness, integrity, transparency and effective international cooperation. The project is based on the experience that social economy can create both private and social structures for communities that strengthen solidarity and sustainable development while offering labor market flexibility. The overall objective of the project is the empowerment of disadvantaged Roma communities by applying social economy practices and by promot-ing social economy as an instrument for integrated development. The project presents policy analysis of the social economy practices for the enhancement of Roma inclusion in line with Romania’s European and international commitments in this regard. The project will also provide direct assistance to the establishment of social enterprises and promote social economy practices among selected Roma communities and the Romanian public. The Government of Romania – Department for Interethnic Relations, the Center for Institutional Analysis and Development (CADI Eleutheria) and Roma Civic Alliance for Romania with support from UNDP Romania 
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organized in Cluj-Napoca, on the 26/27 October 2011, at the Romanian Institute for Research on National Minorities, the regional seminar on socio-economic policies addressing Roma communities. „Rethinking socio-economic policies addressing Roma communities in Romania", organized within the framework of the project Social Economy a solution for the development of Roma communities in Romania, is the first in a series of six seminars dedicated to strengthening the role of local authorities and civil society in developing socio-economic models for Roma communities, noting their diversity in terms of culture, social empowerment, education and income generation.  Over 40 participants, including actors and promoters of social econo-my, civil society organizations, community leaders, researchers, donors and government officials attended the seminar. The discussions focused on social economy models for Roma communities in Romania, the success factors in developing social economy models and challenges encountered in the implementation of social initiatives. The long process for a well-developed legislative and administrative infrastructure to sup-port sustainable socio-economic development was also discussed, and the need for a permanent dialogue between local and national authori-ties, private sector, civil society and affected communities, clearly emerg-ed from the consultations. 
 



 
 
 
 

Recenzii 

Book reviews 





TENDINŢE ȘI PROVOCĂRI PENTRU  
COOPERATIVE ȘI ÎNTEPRINDERI SOCIALE ÎN ŢĂRILE 

DEZVOLTATE ȘI DE TRANZIŢIE Carlo Borzaga, Roger Spear coord., Editura Trento, Italia, 2004  Cristina-Ramona Tudosă[1] Carlo Borzaga a absolvit secţia de Sociologie în 1972 la Universitatea din Trento. Este decan al Facultăţii de Economie la Universitatea din Trento şi membru în bordul directorilor EURICES (Institutul European de Cercetare privind Cooperativele şi Întreprinderile Sociale). A publi-cat numeroase studii şi articole în reviste de specialitate dintre care menţionez Cooperativele sociale şi integrarea prin muncă în Italia în anul 1996 şi Întreprinderile sociale: un instrument al politicilor bunăstă-
rii la locul de muncă în 1999. Roger Spear este profesor la Unitatea de Cercetare a Cooperativelor, membru fondator şi vicepreşedinte al reţelei de cercetare EMES pe înteprinderile sociale şi predă materia „Sisteme de Organizare şi Metode de Cercetare’’ la Open University, Milton Keynes, UK. Dintre volumele publicate consider relevante următoarele titluri Inovaţie şi 
spirit antreprenorial apărută în 2011, Religia şi valorile de bază ale 
antreprenoriatului social şi Societatea civilă şi cerinţele economiei civile: 
trecut, prezent, viitor apărute în anul 2010.  Această carte nu este tradusă în limba română. Recenzia a fost făcută la versiunea în limba engleză. 
                                                [1] Sociolog, specialistă în Securitatea Comunitară și Controlul Violenţei, tudosa_cristi-na22@yahoo.com, tel.: 0743.082.166. 
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Titlul cărţii Tendinţe şi provocări pentru cooperative şi întreprinderi 
sociale în ţările dezvoltate şi de tranziţie trezeşte interes publicului prin utilizarea unor concepte precum cooperative, înteprinderi sociale, ţări dezvoltate, concepte care trimit către un domeniu tot mai vizat în ultimii ani, domeniul economiei sociale. Cartea este apărută la Editura Trento şi costă 28 de euro.  În introducerea cărţii cei doi autori acordă o atenţie deosebită acto-rilor sociali şi organizaţiilor de tip cooperativ. În prim plan sunt perspectivele şi transformările cooperativelor în cadrul unor noi dome-nii de activitate şi dificultăţile întâlnite în procesul de transformare. De asemenea autorii prezintă o analiză a mediului economic în care s-au dezvoltat şi au evoluat aceste cooperative cât şi a ţărilor şi a cadrului juridic care le-au însoţit dezvoltarea.  Cartea este structurată în trei părţi: prima parte prezintă o analiză generală a fenomenului cooperativelor, partea a doua ne prezintă modalităţi de dezvoltare a cooperativelor în diverse ţări şi partea a treia este dedicată dezvoltării rolului economic şi social al cooperativelor în economiile de tranziţie. În prima parte avem prezentată contribuţia următorilor autori: Giulia Galera - Evoluţia cooperativelor - o perspectivă internaţională (The evolu-
tion of co-operative form – an international perspective, 39), Ian MacPher-son – Amintirea Marii Imagini: mişcarea cooperativelor şi comunităţile 
contemporane (Remembering the Big Picture: the co-operative movement 
and contemporary communities, 49), Hans Miinkner – Multiacţionarii co-
operativelor şi cadrul lor legal de muncă (Multi-stakeholder co-operatives 
and their legal framework, 83), Enzo Pezzini – Societatea europeană a 
cooperativelor: o nouă etapă în dreptul societăţilor europene (The Euro-
pean co-operative society: a new step in European company law, 97).  Autorii prezintă probleme legate de: evoluţia, identitatea şi poten-ţialul cooperativelor, modele de cooperative, schimbările socioecono-mice care au susţinut evoluţia şi transformarea lor precum şi efectele globalizării asupra cooperativelor.  
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Sunt prezentate o serie de ţări precum Italia, Spania, Anglia, Portu-galia sau Franţa care au dezvoltat cooperative cu noi perspective şi o nouă abordare a economiei sociale. Dintre schimbările economice, sociale şi tehnologice autorii amintesc de structura noii economii, con-diţiile de muncă, structura socială a familiei, a şcolii şi a comunităţii, modificarea rolului statului şi implicarea lui în economie sunt consi-derate motorul dezvoltării cooperativelor.  Partea a doua este formată din contribuţia următorilor autori: Roger Spear – De la cooperative la înteprinderile sociale: tendinţe în experienţa 
europeană (From co-operative to social enterprise: trends in European 
experience, 117), Paola Iamicelli – Experienţa italiană - un cadrul legal în 
dezvoltare (The Italian experience - a legal framework in progress, 147), Alix Margado – O nouă formă de cooperative în Franţa – Societatea 
Cooperativă de Interes Colectiv (SCIC) (A new co-operative form in 
France: Societe Cooperative d’Interet Collectif SCIC, 165), Jean-Pierre Girard – Cooperativele solidarităţii în Quebec (Canada) – o prezentare 
generală (Solidarity co-operatives in Quebec (Canada): overview, 183). În această parte sunt aduse în discuţie transformările prin care au trecut cooperativele în cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea. Ne sunt prezentate principiile de bună funcţionare cât şi importanţa mediului legal şi financiar pentru exigenţa şi evoluţia cooperativelor. De asemenea, este discutată problema „hibridării” cooperativelor şi a „degenerării” lor. Ne sunt descrise experienţele din Spania, Elveţia, Franţa şi Quebec şi factorii care au influenţat aceste experienţe: concu-renţa la nivel global, accesul la finanţare, subcapitalizarea şi decapi-talizarea, schimbările mediului socioeconomic şi reacţiile la nivelul fiecărei ţări în care s-au petrecut aceste experienţe.  Ultima parte a cărţii este realizată prin aportul autorilor: Ewa Les – 
Cooperativele în Polonia – de la instituţiile controlate de stat la noile 
tendinţe în dezvoltarea cooperativelor (Co-operatives in Poland: from 
state-controlled institutions to new trends in co-operative development, 
197), Marija Kolin – Evoluţia principiilor cooperativelor şi apariţia activi-
tăţilor din Sectorul al Treilea în Serbia (The evolution of co-operative 
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principles and the emerging Third Sector activities in Serbia, 211), Mag-dalena Hungova – Realitatea şi aspectele sociale ale cooperativelor cehe 
(The Czech co-operative reality and its social aspects, 229), Maria Jeliazkova – Cooperative model în Bulgaria- perspectuve şi probleme ale 
economiei sociale (The co-operative model in Bulgaria: prospects and 
problems of the social economy, 247), Marit Otsing – Modalitatea de a 
dezvolta mişcarea cooperatistă – cazul locuinţelor în Estonia (How to 
develop the co-operative movement: the case of housing in Estonia, 253), Sigilas Bubuys şi Dalia Kaupelyte – Dezvoltarea înteprinderilor coopera-
tive în Lituania (Development of co-operative enterprises in Lithuania, 
265), Gabor Szabo şi Alexandra Kiss – Materia economică şi reglemen-
tarea juridică a cooperativelor agricole în Ungaria (Economic substance 
and legal regulation of agricultural co-operatives in Hungary, 280). Această ultimă parte este cea mai amplă din carte şi sunt descrise experienţele privind cooperativele în ţări precum: Polonia, Serbia, Bulgaria, Cehia, Ungaria şi Lituania. Autorii precizează faptul că regimul comunist şi-a lăsat amprenta şi a influenţat foarte mult evoluţia şi dezvoltarea cooperativelor.  Recuperarea sectorului cooperatist a fost unul extrem de lent după anii 1989 din cauza politicilor guvernamentale liberale cum ar fi privati-zarea, comercializarea sau antreprenorialul individual, dar şi a reforme-lor macroeconomice care au primat în faţa reformele microeconomice.  Sărăcia, şomajul, stresul sunt doar câteva dintre efectele negative întâlnite în ţările foste comuniste. După anul 1990 au început să se resimtă în aceste ţări schimbări pozitive care susţin şi promovează al treilea sector al economiei sociale dar susţin şi iniţiativele sociale în favoarea cooperativelor. În această parte a volumului este subliniat faptul că sunt necesare multe măsuri la nivelul legislativ în fiecare dintre aceste ţări, atât pentru promovarea şi susţinerea celui de-al treilea sector cât şi pentru dezvoltarea legăturilor cu celelalte comunităţi europene.  Volumul face o prezentare a cooperativelor, o analiză istorică a evoluţiei, a schimbărilor, a dificultăţilor pe care aceste instituţii le-au 
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întâmpinat după 1990. Tematica amintită încă din titlu este foarte bine dezvoltată şi argumentată. Informaţiile prezentate în acest volum se adresează persoanelor cu pregătire în domeniul economiei sociale şi nu sunt destinate unui public larg. Prin volumul de faţă se realizează o trecere în revistă a tipurile de cooperative, modalităţilor de dezvoltare şi susţinere a lor, experienţa pe care au avut-o ţări precum Franţa, Canada, Spania, Elveţia, Polonia, Serbia, Cehia, Ungaria, Lituania sau Bulgaria. Menţionez că experienţa României în ceea ce priveşte dome-niul economiei sociale nu a fost prezentată în această carte. Prezentarea experienţei pe care au avut-o aceste ţări poate fi consi-derată un suport necesar pentru schimbările vizate şi evoluţia acestor instituţii de tip cooperativ din alte ţări. 



TRENDS AND CHALLENGES FOR CO-OPERATIVES  
AND SOCIAL ENTERPRISES IN DEVELOPED AND 

TRANSITION COUNTRIES Carlo Borzaga, Roger Spear,  Trento Publishing House, Italy, 2004 Cristina-Ramona Tudosă[1] Carlo Borzaga graduated in Sociology at Trento University in 1972. Borzaga is currently the Dean of the Faculty of Economics, University of Trento and member of the board of directors of EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises), University of Trento. He published numerous studies and articles in specialized magazines among which I mention Social Cooperatives and Work 
Integration in Italy in 1996 and Social Enterprises: A Local Tool for 
Welfare-to-work Policies in 1999.  Roger Spear is a professor of the Co-operatives Research Unit, founder member and Vice-President of the EMES and teaches „Organisa-tional Sytems and Research Methods” at Open University, Milton Keynes, UK. Among all his published volumes I consider as revealing the following titles:  Innovation and collective entrepreneurship in 2011, 
Religion and value-driven social entrepreneurship and Civil society and the 
'commanding heights' the civil economy: past, present, future in 2010.  This book is not translated into Romanian. The review was made in English version. The book was published at Trento Publishing House and costs 28 euro.  The title of this book Trends and challenges for co-operatives and 
social enterprises in developed and transition countries arouses public 
                                                [1] Sociologist, specialized  in The Security of Community and the Control of Violence, tudosa_cristina22@yahoo.com, 0743082166 
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interest by using concepts such as co-operatives, social enterprises, developed countries, concepts that send to an area increasingly concerned with the social economy, in  recent years. In the introduction to the book the two authors pay particular atten-tion to the social actors and organizations of co-operative type. The prospects and changes in the new business areas and the difficulties encountered in the process of transformation are presented in the foreground. The study includes not only an analysis of the economic environment in which the co-operatives have developed and evolved but also a presentation of the countries and the legal framework which have accompanied the development of cooperatives.  The book is structured in three parts: the first part is a general analysis of co-operative phenomenon, the second part presents the conditions for co-operative development in different countries and the last part, the third one, is dedicated to the development of economic and social role of co-operatives in transition economies.  In the first part it is shown the contribution of the following authors: Giulia Galera – The evolution of co-operative form –an international 
perspective, Ian MacPherson – Remembering the Big Picture: the co-
operative movement and contemporary communities, Hans Miinkner – 
Multi-stakeholder co-operatives and their legal framework, Enzo Pezzini – 
The European co-operative society: a new step in European company law.  The authors raise issues related to: the evolution and the potential of cooperatives, cooperative models, some of the socio-economic changes that have supported their development and transformation and the globalization effects on cooperatives. There are presented a number of countries such as Italy, Spain, England, Portugal and France that developed cooperative with new perspectives and a new approach to the social economy. The authors mention some of the changes in economic, social and technological departments and those changes are related to the structure of the new economy, working conditions, social structure of family, social structure of school and community. It is also underlined 
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the changing role of the state and its involvement in the economy, changing is seen as the engine of the development of cooperatives. Part two of the book consists of the following authors’ contribution: Roger Spear – From co-operative to social enterprise: trends in European 
experience, Paola Iamicelli – The Italian experience – a legal framework 
in progress, Alix Margado – A new co-operative form in France: Societe 
Cooperative d’Interet Collectif (SCIC), Jean - Pierre Girard – Solidarity co-
operatives in Quebec (Canada): overview. In this part, the transformations that have been passed co-operatives in the second half of the twentieth century are brought into question. It highlights the good operating principles and the importance of the legal and financial environment for the development of cooperatives. It is also discussed the issue of „hybridization” and „degeneration" of co-opera-tives. The authors described the experiences of Spain, Switzerland, France and Quebec and the factors that influenced these experiences. These factors are global competition, access to finance, undercapitali-zation and decapitalization, changes in the socioeconomic environment and reactions at the level of each country in which these experiences occurred.  The last part of the book is achieved through the contribution of the authors: Ewa Les – Co-operatives in Poland: from state-controlled 
institutions to new trends in co-operative development, Marija Kolin – 
The evolution of co-operative principles and the emerging Third Sector 
activities in Serbia, Magdalena Hungova – The Czech co-operative reality 
and its social aspects, Maria Jeliazkova – The co-operative model in 
Bulgaria: prospects and problems of the social economy, Marit Otsing – 
How to develop the co-operative movement: the case of housing in 
Estonia, Sigilas Bubuys şi Dalia Kaupelyte – Development of co-operative 
enterprises in Lithuania, Gabor Szabo şi Alexandra Kiss – Economic 
substance and legal regulation of agricultural co-operatives in Hungary. This last part is the largest in the book and describes the experiences of cooperatives in countries such as Poland, Serbia, Bulgaria, Czech Republic, Hungary and Lithuania. The authors state that the communist 
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regime left its imprint and greatly influenced the evolution and development of cooperatives. The recovery of co-operative sector was extremely slow after 1989 because of liberal government policies such as: privatization, com-mercialization, or individual entrepreneurship but also because of the fact that macroeconomic reforms were more important than microeco-nomic reforms. Poverty, unemployment, stress are some of the negative effects found in the former communist countries.  After 1990 have begun to feel the positive changes in these countries, changes that support and promote the third sector social economy and social initiatives and support the social initiative of co-operatives. In this part of the volume is pointed out that many measures are needed at the legislative level in each of these countries, both to promote and support the third sector and to develop links with other European communities.  The volume provides an overview of cooperatives historical analysis of evolution, of change and the challenges that these institutions have met since 1990. Theme of the book is very well developed. The infor-mation presented in this book is for trained people in the social econo-my and not for a large public. The present volume provides a review of the types of cooperative, how to develop and support the co-operatives, the experience that countries like France, Canada, Spain, Switzerland, Poland, Serbia, Czech Republic, Hungary, Lithuania and Bulgaria have had with co-operatives. I mention that Romania's experience in the social economy has not been presented in this book.  The presentation of experience that these countries have had can be considered a necessary support for the changes and for the evolution of these types of institutions such as cooperatives.  



CAPITALISM ŞI DEMOCRAŢIE ÎN EUROPA  
CENTRALĂ ŞI DE EST Grzegov Ekiert, Stephan Hanson coord. Traducere: Horia Târnovanu,  Editura Polirom, Iaşi, 2010, 451 pagini  Oana Dumitrescu[1] Grzegov Ekiert este profesor în studii guvernamentale, Preşedintele Comitetului pentru Grade Academice în Studiile Sociale la Harvard University, iar cercetarea acestuia se concentrează asupra politicii com-parate, schimbărilor de regim şi democratizării, mişcărilor sociale dar şi politicilor şi societăţilor est-europene. Stephan Hanson este Boeing International Profesor la Departamentul de Ştiinţe Politice la University of Washington şi Directorul programului de Studii asupra Rusiei, Europei de Est şi Asiei Centrale în cadrul Jackson School of International Studies având ca domenii de cercetare: politicile comparate, ideologiile, partidele politice, tranziţia la democraţie şi con-solidarea acesteia dar şi politicile postcomuniste.  Această carte a fost lansată ca o contribuţie la dezbaterea asociată încercării de a explica traiectoriile divergente ale transformărilor post-comuniste. De asemenea, obiectivul lucrării a fost trecerea dincolo de reafirmarea generală a utilităţii analizei istorice pentru înţelegerea transformărilor postcomuniste; aceasta încearcă să dezvolte o înţele-gere mult mai specifică şi mai precisă din punct de vedere teoretic a rolului cauzal şi a naturii moştenirilor.  

                                                [1] Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Progam de Master: Familia şi Managementul Resurselor Familiale, oana_dumitrescu@ymail.com 
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Lucrarea „Capitalism şi Democraţie în Europa Centrală şi de Est” este formată din trei părţi: Transformările postcomuniste şi rolul moştenirii istorice, Europa postcomunistă: continuitate şi schimbare în tiparele regionale şi Reproiectare instituţională şi moşteniri istorice: studii de caz. G. Ekiert şi S. Hanson în Capitolul „Timp, spaţiu şi schimbarea institu-
ţională în Europa Cemtrală şi de Est” îşi îndreaptă atenţia către teore-tizarea „contextualităţii duble” – temporală şi spaţială a transformărilor post-comuniste (p.34).  În ceea ce priveşte contextul temporal, autorii afirmă că perioada leninistă poate fi înţeleasă în prelungirea unui tipar mai vechi de răs-punsuri la dezvoltarea tehnologică şi socială ce datează încă din secolul XVI (p.40), dar aceştia recunosc că este relativ dificil identificarea meca-nismelor structurale specifice, care au generat fenomene socio-politice în perioade lungi de timp.  Moştenirile leniniste pot fi înţelese ca reflectând declinul treptat şi dezintegrarea impersonalismului carismatic exprimat de ideologia marxist-leninistă, de regimul leninist de partid şi de economia stalinistă planificată (pp.44-45). Autorii recunosc faptul că există şi părţi pozitive ale lenisimului (şi a regimurilor totalitare în general); societatea contem-porană a trecut la capitalism mult mai uşor deoarece s-a făcut trecerea de la o societatea bazata pe agricultură la o societate preponderent educa-tă în mediul urban, care a avut disponibilitatea de a susţine valorile şi politicile liberale (p.46). În al doilea Capitol „Cum se explică diversitatea regimurilor comuniste: 
ce putem considera o cauză adecvată?”, Herbert Kitschelt pleacă de la ideea ce există o tendinţă către o polarizare a tipurilor de regim; ţările care au avut un regim autoritar nu îşi schimbă direcţia spre a deveni state democratice (p.71). Autorul explică diversitatea regimurilor post-comuniste, care se împart în patru categorii: democraţii depline (ţările baltice), semidemocraţii cu un tipar de îmbunătăţire de-a lungul anilor ’90 (Armenia, Giorgia, Republica Moldova), semidemocraţii iniţiale cu un tipar de deteriorare mai lent sau mai rapid de-a lungul anilor ’90 (Belarus, Rusia, Ucraina), autocraţii depline (pp.96-98).  
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Al treilea Capitol este destinat analizei tiparelor de transformare postcomuniste în Europa Centrală şi de Est iar atenţia autorului se canalizează pe „moştenirile din perioada comunistă care au influenţat cel mai mult direcţiile specifice ale reformei şi tipurile de transformări din regiune în primul deceniu postcomunist (p.119). Tiparele de con-flict politic, reformele şi eşecurile instituţionale sau strategiile de re-echilibrare a regimurilor au lăsat în urmă moşteniri de durată. Ca rezul-tat al crizelor politice şi al provocărilor economice, au fost introduse schimbări fundamentale şi ajustări nu doar în politicile aplicate de aceste regimuri ci şi în cadrul instituţiilor politice şi economice (p.120). Ekiert afirmă că există patru grupuri de factori care trebuie incluşi în explicarea tiparelor de transformare în curs de desfăşurare: moştenirile trecutului şi condiţiile iniţiale, opţiunile instituţionale, politicile noilor guverne şi nivelul de sprijin (p.122).  
Capitolul IV, „Spaţii postcomuniste: o perspectivă a geografiei politice 

în explicarea rezultatelor postcomuniste” redactat de Jeffrey Kopstein şi David Reilly aduce în atenţia cititorului modelul brut: distanţa faţă de Vest, difuzia: stocuri şi fluxuri, în ce sens este relevantă geografia şi pro-motorii externi şi constituirea intereselor. Modelul brut are două obiec-tive: determinarea faptului că factorii geografici au o influenţă politică şi economică şi examinarea relaţiilor factorilor de schimbare discrete în timp (p.159). Esenţa oricărei explicaţii în temei de difuzie a politicii şi economiei presupune o relaţie între stocuri şi fluxuri şi rezultatele politice şi economice. Geografia politică distinge între conceptele de spaţiu şi loc: departe de a fi un simplu joc de cuvinte, acestea sunt concepte ce denotă diferenţele importante între trăsăturile subiective şi obiective ale geografiei (p.189).  
Capitolul V, „Îndreptând trecutul: partidele ex-comuniste după 1989” deschide Partea a III-a a lucrării, „Reproiectarea instituţională şi moşte-niri istorice”. Acest capitol analizează partidele ex-comuniste 1898-1999, elite, moşteniri comuniste şi strategii de adoptare, efectele moşte-nirilor comuniste asupra strategiilor şi rezultatelor regenerării. Conti-nuitatea partidelor succesoare ale fostelor partide comuniste reprezintă un paradox bizar al politicii democratice din Europa Est-Centrală. 
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Supravieţuirea şi regenerarea partidelor succesoare reprezintă o ano-malie deoarece mulţi analişti au presupus că aceste partide se vor dezintegra alături de celelalte rămăşiţe ale vieţii comuniste şi partidele politice au tendinţa de a rezista la transformările generale (p.197). Poli-ticile de recrutare şi promovare a elitelor au selectat viitoarea con-ducere a partidului şi au determinat nivelul la care apelurile ideologice au primat în faţa soluţiilor pragmatice (p.208). Grupul elitelor care conduc astăzi partidele ex-comuniste a avansat prin organizaţiile comu-niste câştigând experienţă şi căpătând abilităţi care s-au dovedit decisive după 1989 (p.214). În Capitolul VI, „Moştenirile leniniste şi moştenirile socialismului de 
stat în dezvoltarea constituţională a Europei Centrale postcomuniste” sunt dezbătute probleme ca: modele de elaborare a Constituţiei Polo-niei, Ungariei şi fosta Cehoslovacie şi conflictul ceho-slovat şi opţiunea constituţională. Cercetarea relaţiei dintre moştenirea instituţională comunistă şi deciziile constituţionale timpurii din tranziţia la democra-ţie a Poloniei, Ungariei şi a Cehoslovaciei dă naştere la o serie de proble-me empirice interesante; patizanii democraţiei au folosit constituţiile moştenite de la vechiul regim ca punct de plecare pentru instituţionali-zarea democraţiei (p.228). În Polonia, Ungaria şi fosta Cehoslovacie, tranziţia a fost negociată prin discuţii la Masa Rotundă între repre-zentanţii vechiului regim şi opoziţia democrată; transferul puterii s-a făcut într-o manieră perfect legală, printr-un acord negociat, compatibil cu legea existentă (p.231). Cursul politici constituţionale în Europa Centrală postcomunistă oferă un exemplu clasic de proces sociopolitic dependent de cale. Prin dependenţa de cale se înţelege următorul lucru: „odată ce o ţară sau o regiune a luat-o pe o cale, costul întoarcerii este foarte mare...consolidarea anumitor configuraţii instituţionale obstruc-ţionează o schimbare uşoară a opţiunii iniţiale” (p.255). 

Capitolul VII, „Moştenirile istorice, instituţionale şi dezbaterea pe tema 
politicilor sociale în Ungaria şi Polonia 1989-1999” analizează dezba-terile pe tema politicilor sociale, moştenirile în domeniul politicilor sociale în Polonia şi Ungaria şi politicile asigurării sociale în perioada de început de tranziţie, reîntoarcerea „stângii”, moştenirea trecutului şi 
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continuitatea politicilor, strategiile ex-couniste din Polonia şi Ungaria în privinţa reformării sistemului de pensii şi structurile de stat şi dinamica politică a acordurilor asupra reformării sistemului de pensii. Politica socială constituie o componentă vitală a tranziţiei postcomuniste în general şi a consolidării democratice în special (p.262). Polonia şi Ungaria au moştenit programe de asigurări sociale destul de dezvoltate de la cele două foste puteri imperiale care au dominat Europa Est-Centrală (p.268). Toate guvernele postcomuniste au moştenit un sistem centralizat de politici sociale, care a fost foarte vulnerabil la eforturile de lobby ale anumitor persoane, fapt care a permis anumitor indivizi din guvern şi numeroaselor grupuri ocupaţionale să devieze reformele la cel mai înalt vârf al structurii administrative (p.279). 
Capitolul VIII este dedicat politicii şomajului post-comunist: moşte-nirile istorice şi acceptarea nefirească a pierderii locului de muncă adu-când în atenţie întrebarea dacă sunt moştenirile importante, explicaţiile alternative pentru acceptarea politică a şomajului, originile tabuului şomajului din perioada comunistă şi pe cele din Ungaria, erodarea tabuului comunist şi comparaţiile cros-naţionale. Şomajul trebuie să fie principala ameninţare la adresa stabilităţii politicilor postcomuniste (p.304). Acest capitol argumentează că mecanismele care distrug tabuul şomajul pot fi înţelese doar ca rezultat al diverselor moşteniri din perioada comunistă târzie. Explicaţiile şomajului ar putea fi: şomajul a fost acceptat ca normal în contextul tranziţiei generale către democraţie pe piaţă şi al „reîntoarcerii în Europa” (p.309), generozitatea ajutorului de şomaj a dispersat pericolul politic al exploziei şomajului (p.310), şomajul nu poate fi ignorat datorită faptului că oamenii îşi găseau imediat alte slujbe (p.312).   În Capitolul IX, Juliet Johson prezintă instituţiile şi proiectarea, proiectarea pasivă şi liberalizarea sistemului bancar, proiectarea activă şi dezvoltarea băncii centrale şi contingenţa căii şi proiectarea institu-ţională. Acest capitol încearcă să reconcilieze dezbaterea dihotomică apelând la perspectiva „ordonat-contextuală” de înţelegere a schimbării instituţionale postcomuniste schiţate de Ekiert şi Hanson la începutul cărţii. În proiectarea instituţională activă, opţiunea pentru o anumită 
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politică are scopul de a înlocui, de a crea sau de a modifica un cadru instituţional prin eforturi directe ale statului (p.358). Majoritatea programelor de reformă economică treptată apelau la politici de design activ pentru a transforma cadrele legale, financiare sau alte structuri instituţionale (p.371).  
Capitolul X, „Moşteniri culturale ale socialismului de stat”, prezintă moştenirile culturale, logica explicaţiei culturale, conceptualizări psiho-sociale versus semiotice ale culturii, postcomunismul: polarizarea cul-turală, hibridul naţionalist-socialist şi liberalismul precar şi consolida-rea hibridului naţionalism-socialism şi polarizarea cultural-politică, moşteniri culturale ale socialismului de stat şi/sau ale perioadei anterioare. Analizele dominante ale moştenirii culturale se conduc după aceeaşi logică. Moştenirile culturale sunt diferite de cele materiale sau instituţionale; ele trebuie să fie definite ca tipare de comportament sau gândire transmise din trecut şi reproduse în prezent (p.386). Capitolul analizează moştenirile culturale explicite ale socialismului de stat în Polonia şi în Rusia. Lucrarea se termină printr-un Epilog realizat de Paul Pierson în care acesta afirmă că argumentele aduse în acest volum susţin într-un mod foarte convingător investigarea contextelor temporale, dar aceleaşi posibilităţi există şi pentru exploatarea chestiunilor care ţin de spaţiu. Relaţiile spaţiale structurează caracterul interacţiunilor sociale în acelaşi fel în care o fac relaţiile temporale (p.453).  Având în vedere că şi România este o ţară care a făcut parte din fostul bloc sovietic, găsesc de bun-augur faptul că Editura Polirom a decis să o publice în ţara noastră. Această carte ar putea fi oferită ca exemplu sau ca explicaţie celor care se află în poziţiile cheie în admi-nistraţie sau politică pentru ca tranziţia de la societatea comunistă/cen-tralizată la societatea democratică/capitalistă să se realizeze într-un timp mai scurt şi cu efecte vizibile. Cartea oferă şi o explicaţie teoretică a fenomenelor care se petrec în societate după schimbarea regimului comunist, dar oferă şi studii de caz, aplicative pe ţări asemănătoare României.  



CAPITALISM AND DEMOCRACY  
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE  Grzegorz Ekiert, Stephan Hanson eds. Traslation by Horia Târnovanu,  Polirom Publishing, Iaşi, 2010, 451 pages  Oana Dumitrescu[1] Grzegorz Ekiert is professor of Government, Chair of the Committee on Degrees in Social Studies at the Harvard University, and his research focuses on compared politics, regime changes and democratisation, on social movements as well as on Eastern-European politics and societies. Stephan Hanson is Boeing International Professor with the Depart-ment of Political Sciences at the University of Washington, Director of the Study Programme on Russia, Eastern Europe ands Central Asia at the Jackson School of International Studies, his research area covering compared politics, ideologies, political parties, transition to democracy and its consolidation, as well as postcommunist politics.  This book was meant as a contribution to the debate associated to the attempt at explaining the divergent paths of postcommunist transfor-mations. Another goal of this work was to go beyond the mere general reassertion of the usefulness of historical analysis in understanding postcommunist transformations; the book endeavours to develop a much more specific and theoretically accurate understanding of the causal role and of the nature of historical legacy.  The book „Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe" consists of three parts: „Postcommunist transformations and the role of historical legacies", „Postcommunist Europe: continuity and change in 

                                                [1] Student, „Family and the Management of Family Resources" Master Program, „Alexandru Ioan Cuza" University, Iaşi, Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences, Department of Sociology and Social Work, Carol I, no.11, Iaşi, 700506, e-mail: oana_dumitrescu@ymail.com 
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regional patterns", and „Institutional redesign and historical legacies: case studies". In the chapter „Time, space and institutional change in Central and 
Eastern Europe", G. Ekiert and S. Hanson direct their attention to theoris-ing the „double contextuality" – temporal and spatial – of postcommunist transformations (p. 34).  In terms of temporal context, the authors state that the Leninist period can be understood as the extension of an older pattern of responses to technological and social development, dating from the 16th century (p. 40), but at the same time admit that it is relatively difficult to identify the specific structural mechanisms that have generated socio-political phenomena over long periods of time.  The Leninist legacies may be understood as reflecting the gradual decline and the disintegration of the charismatic impersonalism expressed by Marxist-Leninist ideology, by the Leninist party rule and the Stalinist planned economy (pp. 44-45). The authors admit that Leninism (as all totalitarian regimes) has its good sides; contemporary society made the transition to capitalism more easily, because society had turned from being agriculture-based to being predominantly educated in the urban environment, and thus more open to supporting liberal values and policies (p. 46). In Chapter 2, „Accounting for postcommunist regime diversity: what 
counts as a good cause?", Herbert Kitschelt starts from the idea that there exists a trend towards polarising regime types; the countries that used to have a totalitarian regime did not reverse course and become democratic (p.71). The author goes on to explain the diversity of post-communist regimes, which fall under four categories: full democracies (Baltic countries), semidemocracies, with a pattern of improvement throughout the 1990's (Armenia, Georgia, the Republic of Moldova), initial semidemocracies with a pattern of slower or faster deterioration throughout the 1990's (Belarus, Russia, Ukraine), full autocracies  (pp. 96-98).  

Chapter 3 analyses the patterns of postcommunist transformation in Central and Eastern Europe, and the author's attention turns towards 
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those communist legacies that „had the most important impact on specific paths of reform and types of transformation unfolding across the region during the first decade of postcommunism (p. 119). Political conflict patterns, institutional reforms or failures or the strategies for re-balancing regimes left behind enduring legacies. As a result of political crises and economic challenges, fundamental changes and adjustments were introduces not only in the policies applied by these regimes, but also in political and economic institutions (p. 120). Ekiert states that there are four groups of factors that need to be considered when explaining the unfolding transformation patterns: the legacies of the past and the original circumstances, the institutional options, the policies of the new governments and the level of support (p. 122).  
Chapter 4, „Postcommunist spaces: A political geography approach to 

explaining postcommunist outcomes", written by Jeffrey Kopstein and David Reilly, presents to the readers the crude model – the distance to the West –, the diffusion – stocks and flows –, the relevance of geo-graphy, external promoters and the establishment of interests. The crude model presented has two objectives: determining whether geo-graphic factors have a political and economic influence, and examining how these factors relate to discrete changes over time (p. 159). The essence of any in-depth explanation of political and economic diffusion consists of a relation between stocks and flows and political and economic outcomes. Political geographers like to distinguish between the concepts of space and time. Far from being mere wordplay, these are concepts that show the important difference between geography's subjective and objective traits (p. 189).  
Chapter 5, „Redeeming the past: Communist after 1989" opens Part III of the book, „Institutional redesign and historical legacies". This chapter examines the ex-communist parties 1898-1999, communist elites and legacies, adoption strategies, effects of communist legacies on regenera-tion strategies and results. The continuity of successor parties of the former communist party is a strange paradox of democratic politics in Eastern and Central Europe. The survival and regeneration of successor parties is an anomaly because many analysts assumed that these 
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parties would disintegrate along with the other remnants of communist life, as political parties tend to resist general transformations (p. 197). The policies concerning the recruitment and promotion of the future elites have selected the future leadership of the party and established the level at which ideological calls took priority before pragmatic solutions (p. 208) The group of elites leading ex-communist parties nowadays was advanced by communist organizations, gaining experience and acquiring skills that proved decisive after 1989 (p.214). 
Chapter 6, „Leninist legacies and the legacies of state socialism in 

postcommunist Central Europe's constitutional development" debates issues such as: Constitution development issues in Poland, Hungary and former Czechoslovakia, the Czech-Slovak conflict and the constitutional option. Researching the relationship between the institutional com-munist legacy and early constitutional decisions in the transition to democracy in Poland, Hungary and Czechoslovakia gives rise to a number of interesting empirical issues; democracy supporters have used constitutions inherited from the old regimes as a starting point for institutionalizing democracy (p. 228). In Poland, Hungary and former Czechoslovakia, the transition was negotiated by round table talks between the representatives of the old regime and the democratic opposition; power transfer occurred in a perfectly legal manner, through a negotiated agreement, consistent with the existing law (p. 231). The trajectory of constitutional politics in postcommunist Central Europe provides a classic example of path-dependent socio-political process. Path dependence is explained thus: „once a country or a region has started down a certain path, the cost of turning back is very high... the consolidation of certain institutional structures prevents an easy change of the original option" (p. 255). 
Chapter 7, „Historical legacies, institutions and the politics of social 

policy in Hungary and Poland, 1989-1999", examines the debates on social policies, the social policy legacies in Poland and Hungary, and the social insurance policies in the early transition, the return of the „left", the legacy of the past and the continuity of policies, ex-communist strategies in Poland and Hungary in the reform of the pension system, 
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and the state structures and political dynamics of the agreements concerning pension reform. Social policy is a vital component of overall post-communist transition and of democratic consolidation in parti-cular (p. 262). Poland and Hungary have inherited quite well-developed social insurance programs from the two former imperial powers that used to dominate East-Central Europe (p. 268). All postcommunist governments have inherited a centralized system of social policies, which was very vulnerable to the lobbying efforts of certain persons, fact that allowed certain individuals in government and many occupa-tional groups to deviate reform in the highest echelons of the administrative structure (p. 279). 
Chapter 8 is dedicated to postcommunist unemployment politics: historical legacies and the unnatural acceptance of job loss brings into focus the question whether legacies are important, the alternative explanations for the political acceptance of unemployment, the origins of the unemployment taboo originating in the communist period and those originating in Hungary, the erosion of the communist taboo, and cross-national comparisons. Unemployment must be the main threat to the stability of post-communist policies (p. 304). This chapter argues that the mechanisms that destroy the unemployment taboo can only be understood as a result of the difference in the legacies of the late communist period. The explanations for this evolution of the notion of unemployment could be the following: unemployment was accepted as normal in the context of the general transition to market democracy and of the „return to Europe" (p. 309), generous unemployment bene-fits dispersed the political danger of an explosion of the unemployment numbers (p. 310), unemployment cannot be ignored because people immediately found other jobs (p. 312). In Chapter 9, Juliet Johnson presents institutions and design, passive design and the liberalization of the banking system, active design and the development of the central bank, and path contingency and institutional design. This chapter attempts to reconcile the dichotomous debate by calling on the „ordered contextual" perspective of under-standing post-communist institutional change as Eckert and Hanson 
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outlined at the beginning of the book. In active institutional design, the option for a certain policy is meant to replace, create or modify an institutional framework through the direct efforts of the state (p. 358). Most economic reform programs gradually resorted to active design policies in order to transform legal or financial frameworks or other institutional structures (p.371). 
Chapter 10, „Cultural legacies of state socialism", presents cultural legacies, the logic of cultural explanation, semiotic versus psychosocial conceptualizations of culture, postcommunism: cultural polarization, the nationalist-socialist hybrid and the precarious liberal and the strengthening of the nationalist-socialist hybrid and cultural and politi-cal polarization, cultural legacies of state socialism and / or of prior periods. The dominant analyses of the cultural legacies are guided by the same logic. Cultural legacies are is different from the material and institutional ones; they must be defined as behavior or thought patterns transmitted from the past and reproduced in the present (p. 386). The chapter analyzes the explicit cultural legacies of state socialism in Poland and Russia. The book ends with an Epilogue by Paul Pierson, in which he states that the arguments in the arguments brought by this volume support in a very convincing manner the investigation of temporal contexts, but the same opportunities exist for exploiting space-related issues. Spatial relationships structure the nature of social interactions in the same way they do temporal relations (p.453). Since Romania used to be a part of the former Soviet bloc, it is fortunate that Polirom decided to publish it in Romanian translation. This book could be offered as an example or as an explanation to those who are in key positions in government or politics, so that transition from the communist / centralized society to the democratic / capitalist society to be completed in less time and with visible effects. The book provides both a theoretical explanation of the phenomena that occur in society after the replacement of a communist regime, as well as offering case studies, applied in countries similar to Romania.  



IDEOLOGIA UMANITARĂ SAU SPECTACOLUL 
ALTERITĂŢII PIERDUTE Bernard Hours,  Editura Institutul European, Iaşi, 2010 Maria Lorena Ţăruş[1] Apariţie recentă a Editurii Institutului European, lucrarea antropolo-gului Bernard Hours, Ideologia umanitară sau Spectacolul alterităţii 

pierdute modifică perspectiva de abordare a fenomenului umanitar, care, până acum, accentua mai mult latura emoţională, culminând cu campaniile politicului, dar nu fusese analizat în termeni sociali, de dezvoltare durabilă. Fiind precursorul antropologiei medicale, autorul deţine o vastă cunoaştere a ţărilor din sud, lucrarea de faţă fiind profund marcată de percepţia autentică a antropologului. Identificând etapele istorice ale antropologiei medicale, Bernard Hours conchide că sănătatea perfectă este o utopie care va dezvolta iluzia creării unui model de gestiune globală a sănătăţii. Aşa cum ne edifică autorul în Introducere, lucrarea reuneşte zece articole centrate pe umanitar, un fenomen „masiv" căruia abordarea de faţă îi atribuie alte noi valenţe decât cele de până acum, cu care eram obişnuiţi. Fenomenul umanitar este rareori considerat o ideologie, deşi 
comportă toate caracteristicile acesteia. De cele mai multe ori „umani-
tarul" devine un concept în sine, ca şi când a-l analiza, a-l critica, a-i de-
monta rotiţele care îl alcătuiesc ar fi ceva şocant sau de negândit (p. 10). Perspectiva de faţă vine să reevalueze fundamentele adânc înrădă-cinate şi cunoscute publicului larg prin prisma refugiaţilor, epidemiilor, 

                                                [1] Masterand, Programul „Dezvoltare Regională”, Centrul de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, lorena.tarus@yahoo.com 
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victimelor, catastrofelor, lacrimilor sau neajunsurilor şi să formuleze o dimensiune socială, cu analize şi explicaţii care să conducă la predicţii adecvate şi oportune. Lucrarea este structurată în patru capitole şi reuneşte diferite aprecieri ale autorului privind temele abordate: medicina, ONG-urile, globalizarea şi alteritatea – toate acestea fiind interrelaţionate într-o manieră critică exemplară.  „Medicina umanitară sau pretextul democraţiei", constituie primul capitol din lucrare şi oferă punctul de start al ideologiei umanitare – medicina umanitară – întâietate având medicina de urgenţă, care, bene-ficiind de mijloace mediatice, s-a dezvoltat, amplificându-şi apoi succe-sul şi impactul. Aici medicina de urgenţă dobândeşte sensul de medicină de cort sau de tabără cum practică marile asociaţii avute în vedere de autor: Medecins sans Frontieres şi Medecins du Monde.   Urgentiştii, cum sunt numiţi pe alocuri în lucrare, sunt astfel desco-periţi de către autor, el subliniind faptul că, sub masca misiunii uma-nitare, aceştia alimentează dependenţe de „ceea ce li se propune", adică supravieţuire imediată, trimiţând politicile de sănătate la regres sigur. 
Rar le sunt satisfăcute aspiraţiile, care sunt clare: bani, vite, seminţe şi 
căruţe (p. 29). Sfera politică, evident, nu poate fi omisă deoarece preamăreşte sloga-nul „noi suntem indispensabili", acest „noi" fiind, în fapt, nişte persoane care îşi arogă puteri de salvatori în opinia publică. Acest „noi" anonim posedă astfel caracteristicile de a fi alb şi de a trăi în ţările dezvoltate, îndreptând asociaţii de urgenţă importante (Medecins du Monde sau Medecins sans Frontieres) la prioritizarea urgenţelor, găsirea soluţiilor pentru ţările din sud. Un alt aspect demn de subliniat vine să tragă un semnal de alarmă asupra profesiei medicale. Dacă, pe de o parte, populaţiile vizate de „urgentişti" nu au nici un cuvânt de spus cu privire la situaţia în care se află, primind ce li se oferă, mai puţin soluţii pe termen lung, de cealaltă parte, competenţa medicilor din aceste asociaţii este pusă sub oarecare semne de întrebare: Deposedaţi, în propria societate, de competenţa lor, 
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ei revendică una mai generală. Medicul de ţară dispărut e înlocuit astăzi 
de un medic „de teren" pentru care raportul cu bolnavii este de o cu totul 
altă natură (pp. 30-31). Prin „french doctors", spectacolul umanitar accentuează, de fapt, interesul medicilor pentru medicina de acest fel, chiar dacă medicina ca ştiinţă şi tehnică nu este interesată de dirijarea acestui fenomen amplu. Dat fiind faptul că mulţi medici tineri francezi au şanse slabe de afirmare şi ascensiune, ei folosesc şi aceste pârghii pentru a creşte în ochii lor şi ai societăţii, chiar dacă ascensiunea vine pe fondul demagogiei, prezumţiei fără calificare veritabilă. Imaginea statornicită asupra medicinii umanitare este strâns legată de conflicte şi catastrofe de orice natură, lipsa taberelor de refugiaţi din această imagine fiind de neconceput, în condiţiile în care, cu ajutorul acestora, se declanşează şocul emoţional care linişteşte conştiinţa prin scrierea unui cec. La nivel înalt, spectacolul mediatic îşi manifestă concurenţa interna-ţională, chiar şi în acest domeniu al „charity business-ului". La nivelul de jos, concret, beneficiarii „urgentiştilor", acceptă ce li se oferă, însă urcând pe scară ierarhică spectacolul mizeriei lumii nu e nicidecum un 
semn de solidaritate. El manifestă indiscreţia, uneori obscenă, a unei 
opinii occidentale care se consolează de propria-i mizerie privind-o pe a 
celorlalţi (p. 41). Pe lângă faptul că agonia se prelungeşte doar cu câteva zile, până ce camerele de filmat găsesc un alt prim plan, iar „după urgenţă urmează de obicei o adevărată catastrofă" (p. 41), acest univer-salism umanitar conduce la pierderea demnităţii şi la starea de depen-denţă. Autorul atrage atenţia asupra acestui fenomen, umanitarul, şi a celor care îl practică – urgentiştii – deoarece nu vizează efecte pe ter-men lung, intervenţiile lor sprijinindu-se pe aprecieri simpliste din alte domenii. Medicii umanitari nu sunt responsabili, dar au contribuit poate 
la dezvoltarea acestei patologii, ca nişte pompieri piromani (p. 47). Capitolul ONG-urile, actori ai globalizării îndreaptă atenţia cititorului, după cum sugerează şi titlul, spre organizaţiile non-guvernamentale, aceste „binecuvântări" pentru toată lumea – beneficiarii direcţi, compa-nii multinaţionale, ministere, mass-media etc. 
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Unghiul din care sunt privite ONG-urile este, de această dată, diferit deoarece chiar autorul subliniază: Studiile realizate despre ONG-uri se 
dezvoltă cu o întârziere considerabilă faţă de fenomenul în sine (p. 77). Dacă până acum organizaţiile non-guvernamentale erau asociaţii care alcătuiau cadrul juridic operaţional al activităţii umanitare, acum aces-tea sunt analizate prin prisma unor relaţii complexe care le caracte-rizează. Autorul reliefează că acestea au creat scenarii pertinente în care metamorfoze ale solidarităţii oferă regia perfectă. În felul acesta, ONG-urile, la început o alternativă, s-au dezvoltat astfel încât, în pre-zent, finanţările provin de la importante instituţii centrale (Banca Mondială, Unicef, UE, ministere). Odată cu dezvoltarea ONG-urilor au crescut şi standardele de recrutare ale actorilor pentru organizaţii, 
intervenanţii având acum înalte calificări profesionale: Când au loc 
cicloane sau inundaţii în Bangladesh, responsabilii acestor organizaţii 
sunt uneori primiţi ca nişte ambasadori şi exercită o influenţă decisivă 
asupra politicilor iniţiate. Adevărate grupuri de presiune planetare, 
aceste organizaţii funcţionează ca nişte întreprinderi enorme dirijate de 
experţi de înaltă calificare (p. 55). ONG-ul, privit şi uzitat ca punte spre putere prin trecerea persoa-nelor cheie din organizaţii în funcţii din ministere sau în structuri influente, demonstrează ca politizarea lui este mai gravă decât a tru-pelor. Având mize politice majore, fiind alibi în acelaşi timp, progresul umanitarului cumpără porţii de conştiinţă împăcată fără a ieşi din casă, cu ajutorul, mai ales, a mass-mediei, parteneriatele semnate cu marile companii legitimând si confirmând acestea. Pasul spre marketingul 
emoţiilor este astfel, deja bine consolidat: Donaţia este un produs; dona-
torul un client; ONG-ul, o întreprindere, iar caritatea, o piaţă. Două dintre cele mai importante organizaţii de acest fel (Medecins du Monde, Medecins sans Frontieres) au dat fiecare câte un ministru statului. Aflându-ne în faţa unor fluxuri financiare importante, este pertinentă chestiunea autorului asupra credibilităţii ONG-urilor în cercetarea ştiinţifică în şi despre ţările dezvoltate. De cealaltă parte se situează cercetătorii profesionişti recunoscuţi, care însă fără cercetări 
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publice, cu mijloace din ce în ce mai puţine, riscă să rămână izolaţi în favoarea experţilor ONG-işti care trec fără dificultate de la perioade 
asociative la activităţi de consultanţă internaţionale. Al treilea capitol al lucrării „Mondializare virtuală. Excluziune reală" surprinde aspectele ideologiei umanitare prin prisma integrării şi excluderii la scară mondială. În demersul său, autorul subliniază cum 
excluderea legitimează integrarea, evidenţiind pas cu pas faptul că aceste decalaje se vor a fi cât mai mari tocmai ca imaginea „integrării" să fie una totală. Sub vălul bine croit al drepturilor omului se aleg populaţii de integrat, se triază – fără criterii precise şi pertinente – următorii integraţi de cei mereu excluşi.  Cei din sferele puterii discută despre dezvoltarea globală, compen-sând parcă alte acţiuni personale, căutând prin discursuri sentimentale să acutizeze insuportabilitatea suferinţei celorlalţi. Perspectiva morală pune sub semnul întrebării aplicabilitatea selectivă a drepturilor „uni-versale". Sub aparenta mască a moralei, în numele ei se dezvoltă un mare interes tactic bazat, pe de o parte, pe lipsa de cunoaştere a societăţilor din Sud, iar pe de altă parte pe dorinţa de putere asupra acestora. Încărcate de emoţie, imaginile televizate surprind doar ceea ce trebuie văzut, creând impresia că ţările din sud sunt sărace din cauza incapacităţii de a controla corupţia, injustiţia, statutul femeilor şi copii-lor, mediul. Această abordare nu face decât să adâncească prejudecăţile etnice şi culturale, ale rasismului, fără însă o informare corectă asupra acestor societăţi sălbatice, fără accesul la valorile care dau sens compor-
tamentelor. Lucrarea antropologului Bernard Hours evidenţiază impecabil relaţia dintre mondializare economică şi ideologie umanitară. Atingând puncte sensibile, rar criticate în această manieră, autorul oferă considerente deloc neglijabile care, în condiţii normale, ar schimba anumite repre-zentări, anumite percepţii. Spun în condiţii normale deoarece raţiona-mentele din lucrare nu vând, nu produc lacrimi şi nu determină scrierea de cec-uri. Din contră, ridică semne de întrebare, ancorează colectivul în realitate şi atacă vârfurile puterii. Ori cele din urmă, deţinând frâiele, 
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controlându-le, ştiu ca alegătorii, cei mai mulţi dintre ei, sunt uşor impresionabili în campanii, au nevoie de eroi, fără a-şi pune vreodată altfel problema, iar cei „ajutaţi" cu atât mai puţin.  Toate acestea recomandă lucrarea lui Bernard Hours, Ideologia 
umanitară sau spectacolul alterităţii pierdute pentru lectura care, în mod involuntar, trasează calea spre o adâncă reflecţie asupra celor prezentate, maniera de abordare fiind una de profunzime însă foarte accesibilă marelui public.  



THE HUMANITARIAN IDEOLOGY,  
OR THE SPECTACLE OF THE LOST OTHERNESS 

(L’IDEOLOGIE HUMANITAIRE OU,  
LE SPECTACLE DE L’ALTERITE PERDUE) by Bernard Hours, European Institute Publishing House, Iasi, 2010 

 Maria Lorena Ţăruş[1] Recently published at the European Institute Publishing House, „L’idéologie Humanitaire ou le Spectacle de l’Altérité Perdue" ("The Humanitarian Ideology or the Spectacle of Lost Otherness"), by Bernard Hours, changes the perspective from which the humanitarian pheno-menon is approached; until now, the emotional side was emphasized, culminating in the political campaigns, but the phenomenon was not analysed in social terms, those of sustainable development. Being a pioneer of medical anthropology, the author has extensive knowledge of the countries of the South (i.e. the least developed nations, South of the North-South divide, in geopolitical terms). This paper is deeply marked by the anthropologist's authentic perception. In identifying the historical stages of medical anthropology, Bernard Hours concludes that perfect health is a utopia that will develop the illusion of creating a comprehensive health management model. As the author explains in the introduction, the book brings together ten articles focusing on the humanitarian domain, a „massive" phenomenon to which this approach gives new values, other than those we were used to. The humanitarian phenomenon is rarely considered an 
ideology, although it bears all its hallmarks. Most of the times „the 
                                                [1] Student, „Regional Development” Master Program, „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi, Carol I, nr.11, 700506, tel.0741474650, e-mail:lorena.tarus@yahoo.com 
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humanitarian domain" becomes a concept in itself, as if analyzing it, 
criticizing it, or dismantling the cogs and wheels that make it up would be 
something shocking or unthinkable (p. 10). This perspective comes to reassess the fundamentals, deeply rooted and familiar to the public through the refugees, the epidemics, the 
victims, the disasters, the tears or the shortages, and to formulate a social dimension, with analyses and explanations that would lead to appropriate and timely predictions. The paper is structured in four chapters and brings together the author's remarks on the approached topics – medicine, NGOs, globalization and otherness – among which the author creates connections, in an exemplary critical manner. „Humanitarian medicine or the pretext of democracy" is the first chapter of the book and provides the starting point of humanitarian ideology - Humanitarian Medicine – priority being given to emergency medicine; the latter, taking advantage of the media, developed, and then amplified its success and impact. Here emergency medicine takes on the meaning of tent medicine or camp medicine as practiced by the major associations considered by the author: Medecins sans Frontieres and 
Medecins du Monde. Thus, the emergency people, as they are called in several places in the book, are discovered by the author; he points out that under the guise of the humanitarian mission they feed the dependence on „what is being proposed to them", that is immediate survival, thus condemning health policies to certain regress. Their aspirations are rarely satisfied, and these are clear: money, cattle, seeds 
and carts (p. 29). Politics, of course, cannot be omitted, because it glorifies the slogan „we are indispensable"; „we" means in fact some people who assume powers of saviours in the eyes of the public. Thus, this anonymous „we" possesses the features of being white and living in developed countries, pointing important emergency-aid associations (such as Medecins du Monde or Medecins sans Frontieres), to the prioritization of emergencies, or to finding solutions for the countries of the South. 
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Another aspect worth mentioning comes to raise the alarm about the medical profession. Whereas, on the one hand, the populations covered by „emergency people" have no say on the situation they are in, receiving whatever they are offered, minus any long-term solutions, on the other hand, the medical competence of these associations is called into question: Dispossessed in their own society, of their competence, they 
are claiming a more general one. The „country doctor” of yore is replaced 
today by a „field” doctor for whom the connection with his patients is of a 
completely different nature (pp. 30-31). Through „French Doctors", the humanitarian spectacle emphasizes in fact the physicians' interest for this kind of medicine, even though medicine as science and technology is not interested in coordinating this extensive phenomenon. Given that many young French doctors have a slim chance of advancing in their career, they use these levers in order to grow in their own eyes and in those of the society, despite the fact that this climb takes place on a foundation of demagoguery, of presumption without a genuine qualification. The established image of humanitarian medicine is closely tied to conflicts and disasters of any kind, the absence of refugee camps from this picture being inconceivable, given that their help is essential in triggering the emotional shock that comforts conscience through the writing of a cheque. At higher level, the media show joins the international competition, even in this area of „charity business". At the bottom, specifically, the beneficiaries of the „emergency people" accept what they are offered, but higher up in the hierarchy, the spectacle of world misery isn’t at all a 
sign of solidarity. It shows the sometimes obscene indiscretion of a 
Western opinion that soothes its own misery by gazing upon the others' (p. 41). In addition to the fact that the inevitable is postponed only for a few days, until the cameras find another close-up, and „the emergency is usually followed by a true catastrophe" (p. 41), this humanitarian universalism leads to a loss of dignity and to dependence. The author draws attention to the humanitarian phenomenon, and to those who 
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practice it – the emergency people – because it does not aim to produce long-term effects, their interventions relying on simplistic assessments coming from other areas. Humanitarian physicians are not responsible, 
but may have contributed to the development of this pathology, like 
arsonist firemen (p.47). In the chapter NGOs, actors of globalization, the author focuses, as the title suggests, on non-governmental organizations, these „blessings" for everyone: direct beneficiaries, multinational companies, ministries, the media, etc.. The angle from which the NGO are viewed is different this time, as even the author points out: Studies on NGOs are developing with a 
considerable delay to the phenomenon itself (p. 77). Whereas until now non-governmental were associations that formed the operational legal 
framework of humanitarian work, now they are analyzed in terms of the complex relationships that characterize them. The author emphasizes that they have created relevant scenarios in which the metamorphosis of solidarity provides the perfect stage directions. Thus, NGOs, origi-nally an alternative, developed so that, currently, funding comes from major central institutions (World Bank, UNICEF, EU, ministries). With the development of NGOs, the recruitment standards of the actors for organizations have been raised, the workers having now highly profes-sional qualifications: when there are cyclones or floods in Bangladesh, the 
leaders of these organizations are sometimes received as ambassadors 
and exercise a decisive influence on the policies initiated. True planetary 
pressure groups, these organizations operate like huge enterprises run by 
highly qualified experts (p. 55). The fact that the NGOs are seen and commonly used as a bridge to power due to the transition of key people from organizations to positions in ministries or in influential structures, prove that the politicization of NGOs is worse than the politicization of troops. With major political stakes, but being an alibi at the same time, the progress of the humanitarian domain busy portions of ease of mind without 
having to leave the house, especially with the help of the media, the 
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partnerships signed with big companies legitimizing and confirming this. The step towards the marketing of emotions is thus already well established: Donation is a product, the donor a client, the NGO, and 
enterprise, and charity, a market.  Each of the two most important organizations of this type (Medecins du Monde, Medecins sans Frontieres) gave the a minister. Bearing in mind the significant financial flows, the question the author asks about the credibility of NGOs and about scientific research in and about 
developed countries is relevant. On the other side stand recognized professional researchers, who, without public research and with ever-decreasing resources, risk remaining isolated, in favours of the NGO experts who transition without difficulty from their not-for-profit 
activities to careers in international consulting. The third chapter of the paper - „Virtual Globalisation. Real Exclu-sion" captures aspects of humanitarian ideology through the prism of integration and exclusion at global scale. In his approach, the author emphasizes how exclusion legitimizes integration, showing step by step that these gaps need to be as big as possible precisely in order for the „integration" image to be a total one. Under the well-tailored veil of human rights populations are chosen for integration, the future integrated categories are separated – with no precise and relevant criteria – from those who are always excluded. Those in the power echelons talk about global development as if compensating for other personal actions, attempting, through emotio-nal speeches, to make the others' suffering even more poignantly unbearable to watch. The moral perspective questions the selective ap-plicability of „universal" rights. Under the ostensible mask of morality and in its name a great tactical interest is developing, based on one hand on the lack of knowledge concerning the societies of the South, and on the other hand on the desire for power over them. Charged with emotion, television images capture only what must be seen, creating the impression that the countries of the South are poor because of their inability to control corruption, injustice, the status of women and 
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children, or the environment. This approach only deepens ethnic and cultural prejudices of racism, without providing accurate information about these „wild" societies, without access to the values that give 
meaning to behaviours. Bernard Hours’ book impeccable highlights the relationship between economic globalization and humanitarian ideology. Touching sensitive points that have rarely been criticized in this manner, the author gives far from negligible reasons, which under normal circumstances would change certain representations, certain perceptions. I say „under normal circumstances" because the reasoning the author uses does not sell, does not produce tears and does not result in spontaneous cheque-writing. On the contrary, it raises, anchors – or should anchor – the collective in reality and attacks the power echelons. The latter, holding the reins, controlling them, they know that most of the voters are easily impressed in election campaigns, they need heroes, not ever seeing issues from another angle, and the „assisted" are even less to do so. All of the above recommend the work of Bernard Hours, „The Humani-tarian Ideology or the Spectacle of Lost Otherness" for a reading that inadvertently traces the path to a deep reflection on the issues presented, the approach being one of depth, but at the same time very accessible to the general public. 



SOCIOLOGIE GENERALĂ de Petre Andrei Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,  2010, p. 396 Alexandru Ovidiu Bufnilă[1] Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii moderne de la Iaşi, în cadrul Colecţiei EXCELLENTIA-150, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a editat lucrări reprezentative fiecăror facultăţi dedicate omagierii personalităţilor vieţii universitare ieşene. Lucrarea de faţă a fost coordonată de conf. univ. dr. Dumitru Stan care a realizat un Studiu introductiv asupra vieţii şi activităţii lui Petre Andrei denumit „modelul intelectual deplin al sociologiei ieşene”.  Studiul introductiv face o trecere în revistă a vieţii autorului punc-tând cele mai semnificative momente. Acesta cuprinde o cronologie relevantă, surse relevante de atribuire a excelenţei statutare, o analiză a părţii privilegiate a lui Petre Andrei care a reprezentat sociologia cultu-rii, sintetizarea culturalist-moderată a sociologiei acestuia şi concluzii. Lucrarea „Sociologie Generală” este formată din două părţi: Teorie şi 
metodă şi Esenţa şi structura societăţii.   

Partea I face introducerea cititorului în domeniul de activitate a sociologiei prin primele două capitole intitulate „Sociologia ca ştiinţă” şi „Ce este sociologia”. 
Primul capitol prezintă faptul că sociologia este o ştiinţă relativ nouă în comparaţie cu celelalte ştiinţe consacrate (p.64). Sociologia a fost introdusă în aceeaşi categorie cu filosofia metafizică sau un fel de logică transcedentală aplicată grupului social sau psihologia descriptivă fără a 

                                                [1] Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departament de Sociologie şi Asistenţă Socială, Masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale, e-mail: bufnila.alexandru@yahoo.com 
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fi considerată o ştiinţă riguroasă, demnă de a figura în tabela ştiinţelor consacrate (p.70). Au fost formulate trei puncte de vedere pentru a susţine că sociologia nu este o ştiinţă completă: 1. sociologia nu este o ştiinţă pentru că nu are un obiect propriu de cercetare, 2. nu are metode de investigaţie ştiinţifică, 3. nu poate formula legi (p.71).  Unii gânditori au crezut că sociologia poate exista alături de ştiinţele sociale speciale dacă devine un fel de epistemologie socială. Autorul consideră că „sociologia nu formulează idealuri practice către care trebuie să se aspire realitatea, ea caută să explice fenomenele sociale existente” (p.87).  În Capitolul II, „Ce este sociologia”, Petre Andrei trece în revistă mecanicismul sociologic, nominalistul şi realismul sociologic, concepţia sociologică universală, sociologia obiectivistă franceză, sociologia for-malistă, concepţia relaţionismului, concepţia lui Max Weber asupra sociologiei şi nu în ultimul rând caracterele sociologiei ca ştiinţă şi divi-ziunile ei. Societatea este cea mai complexă formă în care apare natura, căci între toate treptele realităţii există un raport de continuitate (p.104). Mecanicismul sociologic comite o greşeală în momentul în care consideră continuitatea fenomenelor din natură drept o identitate a lor, neglijând deosebirile fundamentale dintre ele precum şi ceea ce are fiecare în plus faţă de alte clase de fenomene (p.108). Pentru Max Weber, sociologia are un obiect propriu al ei, anume acţiunea socială, care dă naştere colectivităţilor şi complexelor sociale sau a culturii întregi (p.132).  
Capitolul al III-lea analizează raporturile din sociologie şi alte ştiinţe cum ar fi: istoria, psihologia, epistemologia şi pedagogia. Fenomenul istoric este atât de strâns legat de grupul social încât studiul său nu se poate face decât odată cu acela a societăţii, iar sensul lui este realmente social. Fără îndoială că sociologia are puternice legături cu psihologia, că nu se poate separa de dânsa, deoarece fenomenele sociale nu sunt altceva decât spirit obiectivat şi concretizat. Faptele sociale capătă un caracter special, care nu poate fi explicat prin legile psihologiei obiş-nuite, ba chiar mai mult, ele apar cu o stringenţă direct opusă variabi-lităţii subiective a sufletului omenesc (p.168). Sociologia nu poate 
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neglija ceea ce îi uneşte sau îi desparte pe oameni, ci ea trebuie să ţină seama de sufletul oamenilor, recunoscând rolul lor în transformarea societăţii (p.181). Societatea impune anumite reprezentări, pe care mai întâi copilul le învaţă şi crede în ele, stabilind chiar raporturi între ele după modelul indicat de familie, de şcoală, etc. De aceea, s-a spus că „ceea ce gândeşte în om nu e dânsul, ci comunitatea socială. Izvorul gân-dirii nu e în el, ci în mediul social în care trăieşte, în atmosfera socială în care respiră şi nu poate gândi altfel decât îl determină influenţele mediului social” (p.194). Petre Andrei în ultimul subcapitol introduce 2 concepte: sociologia pedagogică şi pedagogia sociologică. Sociologia pedagogică este „o privire sociologică asupra educaţiei”, adică cerce-tarea sociologică a educaţiei, a formelor ei şi a scopurilor pe care le urmăreşte, pe când pedagogia socială e în primul rând pedagogie şi se ocupă de mijloacele de educaţie, integrându-le în viaţa socială (p.209). 
Capitolul IV, „Metodologia sociologiei” detaliază metoda anchetelor şi a monografiei, metoda statistică şi metoda comparaţiei. Durkeim afirma necesitatea unei metode pozitive, unitare pentru studiul fenomenelor sociale. Sociologul trebuie să privească faptele sociale ca „lucruri a căror natură, oricât de suplă şi maleabilă ar fi ea, nu se poate modifica totuşi după voie” (p.219). Monografia tratează o singură chestiune sau o sin-gură problemă, dar din toate punctele de vedere şi sub toate aspectele sale, privindu-le în legătura lor intrinsecă. Ea trebuie să respecte mai multe reguli şi trebuie să aibă mai multe însuşiri. Monografia sociologică trebuie să vrea să privească grupul social sau fenomenal de care se ocupă din toate punctele de vedere şi în raport cu întregul social (p.232). Meto-da statistică este în primul rând descriptivă, deoarece ea înfăţişează calitativ, prin numere, fenomenele care se petrec. E drept că ea poate avea un caracter tipologic, anume atunci când dintr-o masă de fapte alege numai ceea ce este reprezentativ şi tipic (p.237). Această metodă este necesară sociologiei pentru cercetarea realităţii, deşi nu întot-deauna statistica spune prea mult, căci ea suferă de un defect capital, nu înfăţişează decât partea exterioară, obiectivă şi materială a fenomenelor şi nicidecum spiritul lor şi necesitatea teleologică care le determină  (p. 239).  
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În Partea a II-a a lucrării, „Esenţa şi structura societăţii”, profesorul Petre Andrei ne detaliază în patru capitole „ce este societatea: natura şi esenţa ei”, „factorii şi condiţiile vieţii sociale”, „geneza vieţii sociale” şi „structura şi evoluţia societăţii”. În Primul capitol sunt explicate de către autor teoria organicismului, teoria organicismului contractual, teoria economică a societăţii, teoria psihologică a societăţii şi ce este faptul social. În general, sociologii organicişti au stabilit asemănări de raporturi între funcţiile şi fenome-nele inferioare, unii trecând de la analogie la identitate şi neglijând caracterele specifice ale societăţii (p.256). Dacă organicismul în ambele forme, vrea să determine natura societăţii prin structura ei întreagă şi prin totalitatea funcţiunilor ei, ceea ce constituie un merit al său şi explică în acelaşi timp marea sa răspândire în gândirea sociologică, sociologia cunoaşte totuşi şi astfel de teorii, care în contradicţie cu organicismul totalitar, încearcă să explice societatea numai prin una din funcţiunile sociale, prin care o cred fundamentală prin constituirea societăţii, considerând pe celelalte ca fiind secundare, fie ca derivate din ea sau reductibile la dânsa (p.258). Afirmarea naturii psihice a societăţii şi explicarea ei printr-un mecanism pur psihologic constituie esenţa teoriei psihologice a societăţii. Această concepţie explică societatea în două moduri, fie pornind de la ideea că ea este un produs al psihologiei individuale, fie că e un tot psihic, care nu se reduce la individ (p.270). Faptul social interesează colectivitatea din care rezultă viaţa socială. Caracterele faptului social sunt finalitatea, constrângerea faţă de indi-vid, exterioritatea şi interioritatea în acelaşi timp faţă de conştiinţa lui (p.287). 
Capitolul II, „Factorii şi condiţiile vieţii sociale” ne aduce în atenţie conştiinţa socială, tradiţia şi solidaritatea, autoritatea, sociografia, antro-posociologia şi problema rasei. Pentru unii sociologi conştiinţa socială este un fapt fundamental, fără de care nu se poate vorbi de societate, pen-tru alţii ea este o noţiune confuză căreia nu-i corespunde nicio realitate şi care produce numai încurcături, împiedicând cercetarea ştiinţifică propriu-zisă (p.290). Conştiinţa socială nu poate fi concepută numai ca o conştiinţă de constrângere pe care o exercită societatea asupra noastră, 
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ci şi ca o armonizare a intereselor şi scopurilor noastre cu ale celorlalţi (p.297). Antropologii şi teoreticienii care s-au ocupat de diferitele aspecte ale problemei rasei au fost împărţiţi în două categorii: unii care sunt preocupaţi de caracterele somatice ale rasei, bioandropologii, şi alţii care se ocupă de caracterele noologice, de înfăţişarea oarecum lăuntrică a rasei, nooantropologii (p.353).  În Capitolul III, „Geneza vieţii sociale şi formele sale”, Petre Andrei se concentrează pe întrebarea „Ce este naţiunea?”. Naţiunea este o comu-nitate într-o necontenită devenire, ea nu este ceva făcută odată pentru totdeauna şi nu are vreo limită temporală sau nişte graniţe pe care nu le poate depăşi (p.367). Naţiunea are un caracter durabil ca toate celelalte comunităţi de acest fel şi este instrumentul cel mai potrivit prin care se poate crea cultura umană, exprimând şi forţa spirituală şi caracterul specific al fiecărei mari grupe sociale (p.372).  
Capitolul IV, analizează problema claselor sociale, evoluţia şi revo-luţia. Problema claselor sociale a preocupat marea majoritate a sociolo-gilor şi oamenilor politici, indiferent de atitudinea lor practică, deoarece toţi au constatat existenţa unor grupe sociale cu feluri deosebite de viaţă şi adeseori cu interese opuse înlăuntrul aceleaşi societăţi. Printre numeroasele teorii asupra claselor sociale putem deosebi câteva tipice, fundamentale şi anume: o concepţie naturalist-biologică a claselor, o altă psihologie, o teorie economică, o teorie sociologică (p.375). Clasele sociale variază cu structura societăţii şi cu aspecte diferite după împre-jurări (p.392). Pe cale evolutivă sau prin ajutorul revoluţiei, trebuinţele, dorinţele, interesele omeneşti schimbă relaţiile dintre indivizi, creează mereu alte forme de instituţii, modifică echilibrul dintre ele şi structura socială, realizând necontenit tipuri noi de societate (p.408). Cartea de faţă este o capodoperă a genului care merită a fi citită şi de cei ce sunt interesaţi de domeniul ştiinţelor sociale, a sociologiei cu precădere, dar şi de ceilalţi cititori nefamiliarizaţi cu domeniul deoarece poate schimba perspectiva cu care aceştia privesc societatea, acţiunile sau interacţiunile cu ceilalţi membri ai grupului din care fac parte. 



GENERAL SOCIOLOGY by Petre Andrei „Alexandru Ioan Cuza" University Press,  Iaşi, 2010, 396 pages Alexandru Ovidiu Bufnilă[1] On the occasion of the 150th anniversary of its foundation, the „Alexandru Ioan Cuza" University in Iaşi published works that were representative for each faculty, including them in the EXCELLENTIA-150 Collection, honoring thus the personalities of the Iaşi University scene. The work discussed here was coordinated by Associate Professor Dumitru Stan, PhD, who wrote an introductory study concerning the life and activity of Petre Andrei, whom he dubbed „the ultimate intellectual model of Iaşi sociology".  The introductory study reviews the author's life, highlighting its most significant moments. It includes a relevant chronology, relevant sources concerning the excellence status, an analysis of that privileged part of Petre Andrei's work – the sociology of culture –, a culturalist-moderate synthesis of his sociology, and conclusions. The book „Sociologie Generală" („General Sociology"), first published in 1936, has two parts: Theory and method and The essence and 
structure of society.  

Part one introduces the reader to the field of sociology through the first two chapters, „Sociology as a science" and „What is sociology". The first chapter shows that sociology is a relatively new science by comparison with the other, established sciences (p. 64). Sociology used to be bundled together with metaphysical philosophy, considered a sort 
                                                [1] Student, „Family and the Management of Family Resources" Master Program, „Alexandru Ioan Cuza" University, Iaşi, Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences, Department of Sociology and Social Work, Carol I, no.11, Iaşi, 700506, e-mail: bufnila.alexandru@yahoo.com 
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of transcendental logic applied to the social group, often associated with descriptive psychology, without being considered a rigorous science, worthy of being included in the table of established sciences (p. 70). Three points of view supported the idea that sociology was not a complete science: 1. sociology is not a science because it does not have its own research object, 2. it does not have scientific investigation methods, and 3. it cannot formulate laws (p. 71).  Some thinkers believed that sociology could take its place amongst special social sciences provide that it became a sort of social episte-mology. However, the author believed that „sociology does not formu-late practical ideals towards which reality should aspire, instead attempting to explain the existing social phenomena" (p. 87).  In Chapter II, „What is sociology", Petre Andrei reviews sociological mechanicism, sociological nominalism and realism, the universal socio-logical conception, French objectivist sociology, formalist sociology, the concept of relationism, Max Weber's concept of sociology and, last but not least, the features of sociology as a science, as well as its divisions. Society is the most complex form in which nature manifests itself, as between all the stages of reality there exists a relation of continuity  (p. 104). Sociological mechanicism makes a mistake in considering the continuity of natural phenomena as a sign of their being identical, neglecting the fundamental differences that exist between them, as well as the additional features each of them has by comparison to other classes of phenomena (p. 108). In Max Weber's view, sociology does have its own object, that being social action, which gives birth to collectivities and social complexes, and even to a whole culture (p.132).  
Chapter III analyses the relation between sociology and other scien-ces such as history, psychology, epistemology and pedagogy. Historical phenomena are so closely tied to particular social groups, that they can only be studied together with the society itself, and the meaning is truly social. Undoubtedly, sociology has strong ties with psychology, it cannot be separated from the latter, because social phenomena are nothing else but objectivised and concretised spirit. Social acts take on a special 
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character, which cannot be explained using the laws of common psychology; moreover, they occur with a stringency that is directly opposite to the subjective variability of the human soul (p. 168). Sociology cannot neglect what unites or separates people, instead it must take into account the individuals' souls, recognizing their role in the transformation of society (p.181). Society imposes certain representations, which the child learns and believes, even establishing relations between them according to the model indicated by the family, school etc. This is why the author says that „the thinking part of an individual is not himself, but instead the social community. The source of thinking is not inside him, but instead in the social environment he lives in, in the social atmosphere in which he breathes and he cannot think another way but the way the influences of his social environment cause him to think" (p. 194). In the last subchapter of Part One, Petre Andrei presents two concepts: pedagogical sociology and sociological pedagogy. Pedagogical sociology is „a sociological view of education", that is the sociological study of education, of its forms and of its goals, whereas sociological pedagogy is first and foremost pedagogy, dealing with he means of education and integrating them in social life (p. 209). 
Chapter IV, 'The methodology of sociology" gives details on the methodology of inquiries and monographs, the statistic approach and the comparison method. Durkheim stressed the need for a positive, unitary method in approaching social phenomena. The sociologist must view social acts as „things whose nature, no matter how supple and malleable, cannot, however, change according to will" (p. 219). A monograph deals with just one issue or problem, but it approaches them from all points of view and under all their aspects, viewing them in their intrinsic connection. Monographs must conform to several rules and have certain characteristics. Sociological monographs must aim to look at the social group or phenomenon it deals with from all points of view and in relation to the social whole (p.232). The statistic approach is mainly descriptive, as it presents qualitatively, in numbers, the occurring phenomena. It is true that it can also have a typological 
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character, particularly when it selects from a mass of acts only those that are representative and typical (p. 237). This method is necessary to sociology in order to research reality, although oftentimes statistics do not say much, because they have a major flaw: they only show the exterior, objective and material side of phenomena, never their spirit or the teleological need that causes them (p. 239).  In the four chapters of Part Two of the book, „The essence and structure of society", professor Andrei discusses „what is society: its nature and essence", „the factors and conditions of social life", „the genesis of social life" and „the structure and evolution of society". In the first chapter, the author explains the theory of organicism, the theory of contractual organicism, the economic theory of society, the psychological theory of society and the social act. As a rule, organicist sociologists have found similarities in the relations between inferior functions and phenomena, some going even farther than these analogies and considering them identical, neglecting the specific aspects of a society (p. 256). Whereas organicism in both its forms wishes to determine the nature of society through its entire structure and through the totality of its functions – which is one of its merits and explains why it is so widespread in sociological thought –, sociology has also known theories that, in contradiction with totalitarian organicism, attempt to explain society using only one of the social functions, which they believe to be fundamental due to the structure of society, considering the rest as being secondary, either deriving from the former or being reducible to it (p. 258). Asserting the psychological nature of society and explaining it through a purely psychological mechanism is the essence of the psychological theory of society. This approach explains society in two ways, either starting from the idea that it is a product of individual psychology, or by stating that it is a psychological whole, going beyond the individual (p. 270). Social acts interest the collectivity from which social life results. The features of a social act are: finality, constrain in relation to the individual, 
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simultaneous externality and internality in relation to the individual's consciousness (p. 287). 
Chapter II, „The factors and conditions of social life", deals with social conscience, tradition and solidarity, authority, sociography, anthropo-sociology and the issue of race. For some sociologists, social conscience is a fundamental fact, in the absence of which there can be no society; for others, it is a vague notion, with no correspondent in reality, causing only trouble and hindering proper scientific research (p. 290). Social conscience cannot be seen only as a constraining conscience imposed by society on us, but also as a harmonisation of our goals and interests with the others' (p. 297). The anthropologists and the theorists who have dealt with various aspects of the race issue fall into two categories: those concerned with the somatic features of race, the bioanthropo-logists, and those dealing with the noological features, with the inner aspect of race – noological anthropologists (p.353).  In Chapter III, „The genesis of social life and its forms", Petre Andrei focuses on the question 'What is nation?". The answer he offers is that „nation is a community in a continuous genesis, it is not something made once and for ever and has no temporal limits, nor boundaries it cannot transcend" (p. 367). The nation has a durable character, like all other communities of this kind, and is the most appropriate instrument for the creation of human culture, expressing both the spiritual force and the specific character of each large social group (p. 372).  
Chapter IV analyses the issue of social classes, evolution and revolu-tion. The issue of social classes has been a concern for the great majo-rity of sociologists and politicians, irrespective of their practical attitude, as all of them have noticed the existence of social groups with different lifestyles and often with opposing interests within the same society. Some of the typical, fundamental theories concerning social classes are: the naturalist-biological approach, another psychology, the economic theory and the sociological theory (p. 375). Social classes vary together with the structure of society and have different aspects, according to circumstances (p. 392). Through evolution or revolution, 
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the human needs, desires and interests change relationships between individuals, constantly create other forms of institutions, change the balance between them and the social structure, constantly giving rise to new types of society (p. 408). The book presented above is a masterpiece of the genre, worth reading both by those interested in the area of social sciences and especially in sociology, as well as by those unfamiliar with the field, because it may change their perspective on society and the actions or interactions of the members of the group the readers belong to.    
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