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La nivel internaţional, preocupările pentru economia socială nu sunt
noi, aceasta constituind o temă de interes pe parcursul secolului
al XIX‐lea în multe state europene, precum şi în Statele Unite şi Canada.
În România, interesul faţă de domeniul economiei sociale a crescut în
ultimii ani, preponderent ca urmare a implementării proiectelor co‐
finanţate prin Fondul Social European. Atât la nivel european, cât şi
naţional, este recunoscut aportul semnificativ al economiei sociale la
ocuparea forţei de muncă, aceasta fiind privită ca o soluţie pe termen
lung la problemele de integrare în muncă ale grupurilor vulnerabile. În
România, funcţionarea entităţilor din domeniul economiei sociale este
reglementată de legislaţie specifică, un cadru unitar privind domeniul
fiind încă pe agenda publică. Aceste organizaţii respectă caracteristicile
întreprinderii sociale definite de EMES European Research Network dar
nu sunt reunite sub această titulatură, abia recent introdusă în discursul
la nivel naţional.
În acest context, şi în condiţiile în care interesul organizaţiilor
neguvernamentale pentru întreprinderile sociale s‐a intensificat, a apă‐
rut lucrarea Ghid de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale
pentru comunităţile de romi, în cadrul proiectului „Economia socială ca
soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvol‐
Doctor în sociologie, Cercetător, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Aca‐
demia Română, adriana.negut@iccv.ro
[1]

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ

tarea Resurselor Umane 2007‐2013 „Investeşte în oameni!” În cadrul
aceluiaşi proiect a fost publicat şi raportul „Economia socială şi comu‐
nităţile de romi. Provocări şi oportunităţi” (2012), precum şi un „Com‐
pendiu de idei de afaceri şi modele de bună practică” în care sunt
prezentate modele de întreprinderi sociale şi bune practici dezvoltate
în comunităţile de romi. Tot în 2012, în cadrul proiectului „Prometeus –
promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi
formare profesională la standarde europene”, Institutul de Economie
Socială a publicat „Ghidul managerului de întreprindere socială” care
conţine atât aspecte teoretice privind economia socială, cât şi informaţii
privind cadrul legal, planificare strategică şi studii de caz. În cadrul
proiectului „Integrat – Resurse pentru femeile şi grupurile Roma exclu‐
se social” a fost publicat manualul de intervenţie „De la idee la profit:
Cum să înfiinţezi o întreprindere de economie socială în România”
(2012). Însă nici manualul, nici ghidul pentru manageri menţionat
anterior nu se focalizează pe comunităţile de romi din România.
Ghidul de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru
comunităţile de romi, este structurat în şase capitole, fiecare abordând o
etapă esenţială în procesul de dezvoltare a unei întreprinderi sociale.
Introducerea îşi propune să familiarizeze cititorul cu obiectivele
ghidului şi cu structura acestuia. Cel de‐al doilea capitol (Întreprinderea
socială) este dedicat clarificărilor conceptuale: sunt definite noţiunile
de economie socială, întreprindere socială şi antreprenoriat social.
Autorul evidenţiază caracteristicile definitorii ale întreprinderii sociale,
precum şi diferenţele dintre această formă de organizare şi ceilalţi
agenţi economici şi descrie principalele tipuri de întreprinderi sociale:
organizaţiile neguvernamentale, societăţile mutuale, societăţile coope‐
rative, unităţile protejate şi alte tipuri de entităţi juridice care respectă
principiile economiei sociale. Etapele înfiinţării întreprinderilor sociale
sunt aceleaşi indiferent de problemelor cărora se adresează, însă auto‐
rul ghidului se axează pe întreprinderile sociale pentru comunităţile de
romi, ca urmare a gradului ridicat de vulnerabilitate a acestora.
Întreprinderile sociale au impact pozitiv atât asupra comunităţilor,
prin stimularea dezvoltării economice locale, reducerea sărăciei, inclu‐
ziunea grupurilor vulnerabile, dezvoltarea capitalului social, cât şi asu‐
pra iniţiatorilor şi dezvoltatorilor, ducând la creşterea capacităţii orga‐
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nizaţionale şi la îmbunătăţirea imaginii organizaţiei în comunitate, la
atragerea de noi fonduri şi crearea de capital social. Capitolul se încheie
cu prezentarea activităţii unei întreprinderi sociale dezvoltate în judeţul
Bihor şi cu o secţiune extrem de utilă celor interesaţi de dezvoltarea
unei întreprinderi sociale, cea de întrebări frecvente.
Cel de‐al treilea capitol trece în revistă etapele dezvoltării întreprin‐
derii sociale şi propune un chestionar care vine în sprijinul cititorilor în
încercarea de a determina atât abilităţile individuale, cât şi capacităţile
organizaţionale necesare într‐un astfel de demers. Etapele care trebuie
parcurse în procesul de dezvoltare a unei întreprinderi sociale sunt
stabilirea viziunii, misiunii şi obiectivelor, generarea ideilor şi identifi‐
carea oportunităţilor, analiza de prefezabilitate, studiul de fezabilitate,
planul de afaceri, pregătirea lansării, implementarea, măsurarea perfor‐
manţei şi creșterea/reinvestirea, adaptarea şi evoluţia. Trei dintre aces‐
tea sunt detaliate în cel de‐al patrulea capitol al ghidului: identificarea
ideii de afaceri, analiza acesteia şi studiul de fezabilitate. Identificarea
ideii de afaceri nu este exclusiv sarcina celui care doreşte înfiinţarea
întreprinderii sociale, ci se realizează „pornind de la nevoile şi posi‐
bilităţile comunităţii căreia i se va adresa întreprinderea socială” (p. 39)
şi implică un proces de consultare a actorilor interesaţi din comunitate.
O dată identificată, ideea de afaceri trebuie analizată din punct de
vedere al potenţialului de piaţă, a impactului social şi a concordanţei cu
misiunea, viziunea şi obiectivele organizaţiei, iar studiul de fezabilitate
trebuie să cuprindă o analiză a potenţialului de piaţă şi a competiţiei şi
un studiu de marketing.
Capitolul al cincilea (Pregătirea) tratează principalele provocări pen‐
tru întreprinderile sociale, generate în principal de diferenţele dintre
acestea şi ceilalţi agenţi economici, regulile de bază pentru înfiinţarea
unei întreprinderi sociale şi analiza capacităţii organizaţiei. Este accen‐
tuată din nou importanţa implicării actorilor interesaţi în procesul
dezvoltării unei întreprinderi sociale: investitori, parteneri, membrii
comunităţii, organizaţii din comunitate. Dincolo de analiza actorilor
interesaţi şi de etapele menţionate anterior, este vitală cunoaşterea
capacităţii organizaţiei de a dezvolta o întreprindere socială, pentru
evaluarea căreia autorul propune un instrument de analiză. O dată
evaluat acest aspect, urmează realizarea planului de afaceri, etapele
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acestuia fiind prezentate detaliat în cadrul celui de‐al şaselea capitol al
ghidului (Planificarea întreprinderii sociale).
Prezentarea în cadrul ultimului capitol a elementelor legislative
specifice fiecărui tip de entitate de economie socială ‐ organizaţii negu‐
vernamentale, case de ajutor reciproc, societăţi cooperatiste, unităţi
protejate, obşti/composesorate şi asociaţii agricole – conferă ghidului
un grad ridicat de utilitate. În completarea acestora, capitolul conţine şi
opinia reprezentanţilor unei entităţi cu experienţă în domeniul econo‐
miei sociale în ceea ce priveşte barierele legislative.
Ghidul de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru
comunităţile de romi poate constitui un punct de plecare pentru
proiectarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale, atât în comunităţile
de romi, cât şi în afara acestora, răspunzând la multe dintre întrebările
celor interesaţi de acest demers şi prezentând, alături de principiile şi
regulile propuse, exemple de bună practică la nivel naţional.
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