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de	program	 în	 cadrul	Fundaţiei	Centrul	de	Resurse	pentru	Diversitate	
Etnoculturală.	 Dintre	 lucrările	 publicate	 amintesc	 de	 următoarele:	 co‐
autor	 în	 Distribuţia	 specifică	 a	 satisfacţiei	 pacienţilor	 în	 funcţie	 de	
caracteristici	personale	(2006),	Capitalul	social	în	comunităţile	multicul‐
turale	 (2008),	 Implementarea	prevederilor	 privind	drepturile	minorită‐
ţilor	naţionale	la	nivelul	instituţiilor	(2008).	În	realizarea	acestui	studiu	
au	 contribuit	 şi	 următorii:	 Gábor	 Ádám,	 Amelia	 Gorcea,	 Zsuzsanna	
Kovács,	Constantin	Slave.		
Titlul	studiului	Sprijin	pentru	dezvoltarea	economiei	sociale	 în	comu‐

nitățile	multietnice	din	Regiunile	 de	dezvoltare	Nord‐Vest	 și	Centru	 din	
România	 trezește	 interes	publicului	prin	utilizarea	unor	concepte	pre‐
cum	 economie	 socială,	 comunităţi	 multietnice,	 regiuni	 de	 dezvoltare,	
concepte	 care	 trimit	 către	 un	 domeniu	 tot	 mai	 vizat	 în	 ultimii	 ani,	
domeniul	economiei	sociale.	
Materialul	 este	 publicat	 în	 cadrul	 proiectului	 „Sprijin	 pentru	 dez‐

voltarea	 economiei	 sociale	 în	 comunităţi	multietnice	 din	 Regiunile	 de	
dezvoltare	 Nord‐Vest	 și	 Centru	 din	 România”,	 cofinanţat	 din	 Fondul	
Social	 European	 prin	 Programul	 Operaţional	 Sectorial	 Dezvoltarea	
Resurselor	Umane	2007‐2013,	„Investeşte	în	oameni”,	editat	de	Centrul	
de	 Resurse	 pentru	 Diversitate	 Etnoculturală	 şi	 Departamentul	 pentru	
Relaţii	Interetnice	din	cadrul	Guvernului	României.		
Proiectul	se	desfăşoară	în	perioada	iunie	2010	–	mai	2013	şi	vine	în	

sprijinul	 economiei	 sociale.	 Aceasta	 este	 considerată	 soluţia	 posibilă	
pentru	 integrarea	sau	reintegrarea	pe	piaţa	 forţei	de	muncă	a	persoa‐
nelor	cu	risc	de	excluziune	socială.		
Studiul	poate	fi	împărţit	în	trei	părți:	prima	parte	conţine	obiectivele	

proiectului	 şi	metodologia	 folosită;	 partea	 a	doua	ne	prezintă	 rezulta‐
tele	 cercetării	 şi	 principalele	 probleme	 identificate	 pe	 parcursul	 cer‐
cetării,	 iar	 partea	 a	 treia	 este	 dedicată	 concluziilor	 proiectului	 de	
cercetare.		
	
În	prima	parte	sunt	prezentate	obiectivele	proiectului.	Preocuparea	

principală	 a	 studiului	 a	 fost	 promovarea	 incluziunii	 sociale	 prin	 fa‐
cilitarea	accesului	pe	piaţa	 forţei	de	muncă	a	grupurilor	vulnerabile	din	
regiunile	de	dezvoltare	Nord‐Vest	 și	Centru.	Tot	 în	 această	 parte	 avem	
descrisă	şi	metodologia	folosită	pentru	realizarea	cercetării.	Cu	ajutorul	
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a	24	de	operatori	au	fost	evaluate	48	de	localităţi	pentru	a	le	selecta	pe	
cele	 36	 care	 urmau	 să	 participe	 la	 studiu.	 S‐a	 dorit	 evaluarea	 nece‐
sităţilor	 şi	 resurselor	 la	 nivelul	 fiecăreia	 dintre	 comunele	 selectate.	 A	
fost	folosită	metoda	anchetei	pe	bază	de	chestionar	structurat,	interviul	
aplicat	liderilor	comunelor	şi	fişa	de	observaţie	întocmită	pentru	fiecare	
comună	selectată.		

	
Partea	 a	 doua	 a	 studiului	 ne	 prezintă	 rezultatele	 cercetării	 între‐

prinse.	Acestea	descriu	principalele	probleme	sau	dificultăţi	identificate	
la	 nivelul	 comunelor	 analizate.	 Principalele	 probleme	 ale	 comunelor	
sunt:	 lipsa	drumurilor	 asfaltate,	 a	 canalizării	 şi	 a	 alimentării	 cu	 apă,	 a	
unor	servicii,	a	resurselor	pentru	desfăşurarea	muncilor	agricole.	Prin‐
cipalele	 probleme	 ale	 cetăţenilor	 sunt:	 lipsa	 locurilor	 de	 muncă	 și	 a	
calificării	la	locul	de	muncă.	Sursele	de	venit	ale	populaţiei	sunt:	migra‐
ţia	 temporară	 în	 străinătate,	 sursele	 formale	 şi	 informale,	 activităţile	
ziliere,	 meseriile	 sau	 meşteşugurile	 tradiţionale	 şi	 cerşitul.	 Ne	 sunt	
prezentate	de	 asemenea	oportunităţile	 pieţei	muncii	 şi	 resursele	 exis‐
tente	 la	 nivel	 local:	 agricultură,	 agroturism,	 fond	 forestier,	 compo‐
sesorate,	meşteşuguri	tradiţionale,	ateliere	manufacturiere.		
Au	fost	identificate	şi	activităţile	de	economie	socială	care	ar	putea	fi	

dezvoltate	şi	acestea	sunt:	culesul	ciupercilor	şi	al	fructelor	de	pădure,	
fabricarea	 măturoaielor	 din	 nuiele	 şi	 a	 cărămizilor	 din	 văioage,	 com‐
posesoratele	etc.		
Rezultatele	precizează	şi	principalele	piedici	în	calea	dezvoltării	unor	

activităţi	 de	 economie	 socială	 şi	 autorii	 pun	 accent	 pe:	 birocraţia	 la	
nivelul	 administraţiei	 şi	 lipsa	 încrederii	 în	 ceilalţi	 locuitori,	 lipsa	 re‐
surselor	 financiare,	 lipsa	disponibilităţii	de	asociere	şi	 lipsa	resurselor	
umane	calificate	la	nivelul	cetăţenilor.	
	
În	ultima	parte	sunt	descrise	concluziile	acestui	studiu	din	perspec‐

tiva	genului,	vârstei,	regiunii	şi	judeţului,	cu	privire	la	resursele	şi	opor‐
tunităţile	 de	 dezvoltare	 din	 regiunile	 Nord‐Vest	 şi	 Centru.	 Sunt	 pre‐
zentate	oportunităţile	pe	piaţa	muncii	 în	cele	48	de	 localităţi	 în	care	a	
avut	 loc	 cercetarea:	oportunităţi	 legate	de	calificări	 şi	meserii,	 resurse	
generatoare	 de	 venit,	 întreprinderi	 individuale	 şi	 familiale,	 societăţi	
cooperative,	case	de	ajutor	reciproc	ale	pensionarilor	şi	asociaţii.		
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La	 finalul	studiului	sunt	ataşate	următoarele	anexe:	chestionarul	de	
încadrare/screening	a	persoanelor	din	categoriile	ţintă,	chestionarul	de	
evaluare,	lista	cu	sursele	de	venit,	fişa	de	eşantionare,	fişa	comună,	ghi‐
dul	 de	 interviu,	 formatul	 utilizat	 pentru	 transcrierea	 interviurilor,	
instrucţiunile	 pentru	 operatorii	 de	 teren,	 grila	 de	 analiză	 pentru	 cer‐
cetarea	calitativă,	lista	comunelor	şi	satelor,	cerinţele	şi	durata	obţinerii	
unor	calificări.		
Tematica	amintită	 încă	din	 titlu	este	 foarte	bine	dezvoltată	 şi	 argu‐

mentată.	 Informaţiile	prezentate	 în	acest	studiu	se	adresează	atât	per‐
soanelor	 cu	 pregătire	 în	 domeniul	 economiei	 sociale,	 cât	 şi	 celorlalţi	
actori	sociali	care	sunt	interesaţi	de	domeniul	economiei	sociale.	
Studiul	 analizat	 realizează	 o	 trecere	 în	 revistă	 a	 problemelor	 iden‐

tificate	în	regiunea	Nord‐Vest	şi	Centru,	a	modalităţilor	de	dezvoltare	şi	
susţinere	 a	 economiei	 sociale,	 a	 piedicilor	 şi	 oportunităţilor	 în	 calea	
dezvoltării	unor	activităţi	de	economie	socială.	Acest	studiu	realizat	 în	
România	 este	 unul	 important	 deoarece	 ne	 prezintă	 posibilităţile	 de	
dezvoltare	ale	economiei	sociale.	
Realizarea	 unui	 asemenea	 studiu	 este	 un	 suport	 necesar	 pentru	

schimbările	posibile,	dar	şi	pentru	oportunităţile	pe	care	le	are	România	
în	domeniul	economiei	sociale.		
	




