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Introducere 
 

Pentru mine, oamenii nevoiaşi sunt precum arborii bonsai. Atunci când iei cele mai bune seminţe 
ale unui copac înalt şi le sădeşti într-un mic ghiveci, obţii o copie a marelui arbore de doar câţiva 
centimetri. Nu este nimic în neregulă cu seminţele plantate, doar vasul cu pământ este nepotrivit. 
Săracii sunt un fel de oameni bonsai. Nu este nimic în neregulă cu bagajul lor genetic, însă societatea 
nu le-a oferit niciodată mediul potrivit în care să se dezvolte. Tot ceea ce trebuie să facem pentru a-i 
scoate pe oameni din sărăcie este de a le oferi un mediu în care să poată progresa. Din clipa în care cei 
sărmani îşi vor putea elibera energia şi creativitatea, sărăcia va dispărea. Am văzut întâmplându-se 
acest lucru în satele din Bangladesh. Şi nu există niciun motiv pentru care acest lucru nu s-ar putea 
întâmpla oriunde în lume.* 

 

În Rezoluţia Parlamentului European din 19 februarie 2009 privitoare la economia socială, se cere 
Uniunii Europene şi statelor membre să asigure un suport constant şi de substanţă acestui nou domeniu 
prin acţiuni concrete cum ar fi recunoaşterea întreprinderilor sociale şi elaborarea unui cadrul legal 
care să definească clar statutul juridic al acestora; facilitarea accesului la credite şi acordarea de 
stimulente şi facilităţi fiscale organizaţiilor care vor desfăşura astfel de activităţi; sprijin pentru 
accesarea microcreditelor. Conform rezoluţiei, întreprinderile şi celelalte organizaţii din economia 
socială joacă un rol important în integrarea pe piaţa muncii a grupurilor supuse discriminării şi lipsite 
de oportunităţi. 

Cadrul instituţional şi politicile adoptate atât la nivel naţional cât şi european, evidenţiază în mod 
clar tendinţa de dezvoltare a sectorului economiei sociale, ca un factor important de dezvoltare 
economică şi solidaritate socială., ca o intervenţie la nivel micro-societal, cu implicaţii semnificative în 
privinţa organizării democratice a unor grupuri sau comunităţi. Sectorul de economie socială îşi asumă 
un rol economic activ în cadrul procesului de incluziune socială, deoarece contribuie la crearea de 
forme de ocupare inovatoare şi flexibile pentru grupurile vulnerabile şi promovează dezvoltarea locală, 
cooperarea şi solidaritatea socială. Aşteptările în raport cu demersurile concrete de economie socială 
vizează accesarea şi furnizarea serviciilor sociale, pe care Statul Bunăstării sau piaţa nu reuşesc să le 
ofere (combaterea excluziunii sociale, consolidarea coeziunii sociale şi a capitalului social local, 
eradicarea discriminărilor privind accesul la piaţa muncii, etc.). 

Aceste noi modele de afaceri cultivă spiritul antreprenorial în rândul persoanelor defavorizate, 
care sunt încurajate să iniţieze activităţi comerciale cu scopul de a deveni independente financiar. 
Angajatorii din economia socială furnizează un număr semnificativ de locuri de muncă şi sunt interesaţi 
să investească în angajaţi. Fiind dezvoltate în cadrul unor comunităţi de resursele şi oportunităţile de 
care sunt dependente, întreprinderile sociale reuşesc, într-o măsură mai mare decât alţi agenţi 
economici, să creeze locuri de muncă stabile şi să furnizeze produse şi servicii care să aducă beneficii 
reale consumatorilor şi să răspundă unor nevoi locale. 

Modelele de antreprenoriat social dezvoltate şi testate pe pieţele occidentale şi în economiile 
emergente devin tot mai cunoscute şi atrăgătoare pentru publicul român, în general, şi pentru tinerii  

                                                 
* Muhammad Yunus & Karl Weber, Dezvoltarea afacerilor sociale: O nouă formă a capitalismului ce răspunde nevoilor 

urgente ale umanităţii, Curtea Veche, Bucureşti 2010 
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antreprenori, ONG-uri şi universităţi, adică în unele dintre acele medii care promovează inovaţiile şi 
schimbarea, deoarece propun soluţii concrete şi testate cu succes pentru incluziunea socială a 
grupurilor vulnerabile, oferind oportunităţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii.  

Pe de altă parte, creşterea participării femeilor pe piaţa muncii din ultimii ani, reprezintă o 
evoluţie importantă, contribuind pozitiv la creşterea economică din Europa. Ocuparea feminină a avut 
ca rezultat o restructurare esenţială atât pe piaţa muncii cât şi în viaţa socială. Cu toate acestea, 
procesul respectiv nu a eradicat perpetuarea discriminărilor de gen în cadrul structurilor şi sistemelor 
pieţei muncii. Studiul egalităţii de gen pe piaţa muncii, la nivel comunitar şi naţional, relevă un proces 
dinamic, caracterizat de o discriminare diversă şi multiplă împotriva femeilor. Reducerea 
discrepanţelor şi segregării pieţei muncii în funcţie de gen reprezintă o provocare atât la nivel naţional, 
cât şi la nivel european. 

În acest context, dezvoltarea activităţilor de economie socială de către femei poate reprezenta o 
soluţie pentru incluziunea lor socială, precum şi pentru combaterea stereotipurilor de gen şi a 
discriminărilor cu care se confruntă. Sunt experimentate noi modele de afaceri, sunt introduse în 
circulaţie standarde şi bune practici de responsabilitate în afaceri şi sunt redescoperite modele de 
afaceri clasice, precum cele bazate pe asociere, cooperaţia de credit sau cooperativa agricolă de 
producţie, până nu demult considerate caduce, inadecvate actualului sistem de piaţă liberă. 

Cele câteva zeci de programe de economie socială lansate în anii 2009-2011, precum şi proiectele 
ce urmează a fi lansate în perioada următoare, contribuie în chip semnificativ şi pozitiv la 
popularizarea conceptului şi instrumentelor de economie socială, la o mai bună cunoaştere a 
mecanismelor de implementare, de lucru şi control. 

Fără a avea un trecut consistent şi cu un prezent în continuă re-definire, desigur că o întrebare de 
tipul „care e viitorul economiei sociale?” poate părea cel puţin nepotrivită, prea devreme lansată 
pentru a putea oferi un răspuns valid. Cercetările desfăşurate în domeniu, în rândul actorilor relevanţi 
implicaţi în acest domeniu, fie ei antreprenori sau beneficiari ai antreprenoriatului, experţi sau 
practicieni, persoane care asigură consultanţă sau funcţionari, arată că practic toată atenţia privind 
antreprenoriatul social se concentrează asupra viitorului, asuprea a ceea ce va urma. 

Realitatea amplifică această nevoie a defini un viitor pentru economia socială. Colapsul economic 
al unor macrosisteme nu face decât să crească rândurile celor fără un loc de muncă, al celor 
vulnerabili, fie că provin din rândurile celor fără educaţie, fie din categoria celor supracalificaţi. 
Complexitatea contextului actual, marcată şi de astfel de paradoxuri, face ca orice răspuns care oferă o 
soluţie să fie luat în considerare. Iar economia socială e unul din răspunsurile din ce în ce mai căutate. 

Dinamica permanentă din domeniul asistenţei sociale, a identificării de noi soluţii dar şi a revizuirii 
permanente a cadrului legislativ, a mecanismelor de suport şi intervenţie face necesară, periodic, 
culegerea de date privind starea grupurilor vulnerabile, parametrii lor existenţiali dar şi orizontul lor 
aspiraţional, intenţiile şi atitudinile cu privire la (re)inserţia profesională. În cadrul unui astfel de 
demers se înscrie şi studiul de faţă, care oferă o diagnoză cu limitele impuse de metodologie unei 
realităţi – condiţia grupurilor vulnerabile, starea lor de fapt - şi unei potenţiale realităţi – demararea de 
activităţi de antreprenoriat social. 
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Sumar executiv 
 

Acest studiu a fost derulat ca Subactivitatea 2.1 în cadrul proiectului „O intervenţie integrată în 
vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”, proiect finanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea 
economiei sociale, Contract POSDRU / 84 / 6.1 / S / 53513. 

Obiectivul general al proiectului vizează eliminarea excluziunii sociale şi profesionale a femeilor 
aparţinând grupurilor vulnerabile prin asigurarea egalităţii de şanse, constituirea structurilor de sprijin, 
respectiv a centrelor de resurse pentru economia socială şi înfiinţarea întreprinderilor sociale care vor 
contribui la o dezvoltare durabilă şi la creşterea calităţii vieţii. 

Proiectul vizează dezvoltarea unui mecanism de sprijin, stabil şi multiregional care să acopere 3 
din cele 8 regiuni ale României, pentru furnizarea serviciilor integrate şi individualizate cu scop de 
sprijin, consolidare, orientare profesională şi antreprenorială a femeilor vulnerabile care intenţionează 
să creeze întreprinderi sociale şi/sau să lucreze în cadrul acestora. 

Au fost derulate trei anchete asupra a trei categorii relevante pentru proiect: femei aparţinând 
grupurilor vulnerabile, practicieni ai economiei sociale şi potenţiali beneficiari ai produselor şi 
serviciilor de economiei socială. De asemenea, a fost analizat cadrul politic, legislativ instituţional şi 
experienţial european în privinţa economiei sociale şi a pieţei moderne a muncii, a modelelor de 
antreprenoriat social precum şi în privinţa ocupării / antreprenoriatului femeii. 

Aşa cum rezultă din prezentarea caracteristicilor şi a condiţiilor ocupării feminine, în ciuda ratei 
crescute a participării femeilor la segmentul social al forţei de muncă şi a creşterii nivelului lor 
educaţional, ele continuă să fie obiectul unor importante discriminări, care împiedică participarea 
egală a acestora pe piaţa muncii. Femeile, în general, se confruntă cu o rată ridicată a şomajului, în 
special şomajul pe termen lung, sunt slab reprezentate în poziţiile de luare a deciziilor, sunt încadrate 
preponderent în forme informale de muncă, cu o remuneraţie inferioară celei masculine şi încearcă să 
concilieze viaţa profesională cu cea de familie/privată, în condiţiile deţinerii de multiple roluri în 
instanţele familiale, sociale şi profesionale. În plus, se observă recunoaşterea, într-o mică măsură, a 
competenţelor profesionale ale femeilor, segregarea orizontală şi verticală de gen în muncă şi 
insecuritatea muncii pentru femei. 

În ceea ce priveşte evoluţia profesiilor, putem observa două niveluri principale: unul la care se 
situează profesiile ce au preexistat şi care prezintă diverse modificări ale aptitudinilor şi competenţelor 
formale, care le compun, iar altul, unde se află noile profesii, bazate pe un nivel înalt de cunoştinţe şi 
competenţe, create de evoluţia tehnologică sau cea socială şi care, în ultimii ani, se intensifică în mod 
continuu. În paralel, unele profesii intră într-o perioadă de declin şi dispar, cum ar fi profesiile 
sectorului primar sau se confruntă cu redundanţa, reducându-se astfel atractivitatea lor. 

În cazul României, s-a observat că, în ciuda tendinţelor pozitive existente pe piaţa muncii, situaţia 
femeii în societate este încă influenţată de stereotipuri care consolidează inegalităţile de gen, femeile 
întâmpinând mai multe obstacole decât bărbaţii pe piaţa muncii. În plus, întreprinderile feminine din 
România sunt mai ales IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea, în principal, în sectorul de servicii şi 
comerţ cu amănuntul, cu o influenţă redusă în mediul economic şi politic. 
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La nivel particular, în rândul femeilor vulnerabile din zonele investigate există un segment 
semnificativ de persoane care intenţionează să îşi deschidă o afacere în viitorul apropiat. Fapt pozitiv, 
care vorbeşte de o auto-evaluare onestă a resurselor deţinute. Aceste persoane fac parte în special din 
categoriile tinere, educate, cu venituri medii. Gradul de determinare al acestora, necesar iniţierii unei 
afaceri, e unul ridicat, fiind indicat de faptul că peste trei sferturi dintre aceste femei sunt decise şi în 
privinţa domeniului de activitate, dominantele în acest caz fiind domeniile agricol, alimentar şi 
comercial. Există disparităţi locale, care fac ca anumite zone (Bistriţa) să prezinte o rată de intenţie 
antreprenorială mai mare decât celelalte. 

Profilul celor care oferă cea mai mare probabilitate de a demara sau de a activa în cadrul unei 
forme de antreprenoriat social este, în mare măsură, cel anticipat de modelele teoretice, ele fiind 
persoane:  

o cu experienţă de muncă (în special în organizaţii private), cu o calificare din sfera serviciilor 
sau a meseriilor practicabile în sistem free-lancer, 

o cu un minim nivel de capital social şi relaţional, 
o cu un minim set de competenţe  

o antreprenoriale (oportunităţi de afaceri, suport familial),  
o de suport (utilizarea calculatorului, cunoştinţe de contabilitate sau secretariat), 
o de relaţionare (lingvistice, utilizarea Internet-ului). 

Studiile europene arată că există diferenţe similare bazate pe gen observabile în ceea ce priveşte 
antreprenoriatul. Întreprinderile feminine au o durată şi o mărime mai mică decât cele conduse de 
bărbaţi şi se concentrează pe sectoarele tradiţionale ale activităţii economice. În plus, se observă 
diferenţe semnificative în privinţa dezvoltării activităţilor antreprenoriale de către femei şi bărbaţi, 
diferenţieri identificate în rolurile sociale jucate preponderent de către cele două sexe, roluri care 
oferă posibilităţi diferite de dezvoltare şi acces la cunoaştere şi implicit viziuni economice diferite. De 
asemenea, femeile se axează pe crearea întreprinderilor mici, cu un număr mic de angajaţi şi profituri 
scăzute, în timp ce bărbaţii vizează într-o mare măsură, întreprinderi mari, cu un potenţial mai ridicat.  

Revizuirea cadrului conceptual al economiei sociale care a fost realizată şi prin intermediul 
examinării istorice, a permis evidenţierea dificultăţii de clarificare a noţiunilor definitorii. Apar diverse 
particularizări ale aceluiaşi concept, se observă adoptarea de diferiţi termeni, în funcţie de condiţiile şi 
cadrul instituţional valabil în fiecare perioadă şi ţară, pentru o realitate cvasi-similară. Cu toate 
acestea, toţi termenii formulaţi prezintă caracteristici comune, care compun criteriile de definire a 
economiei sociale şi a instituţiilor sale. Studiul antreprenoriatului social la nivel mondial constituie un 
proces recent, care demonstrează în mod clar interesul crescut şi tendinţa ascendentă a acestui sector 
economic. 

Există, în opinia specialiştilor, un set minimal de etape ce stau la baza unei bune funcţionări de 
durată a unei întreprinderi sociale: 

o Impunerea unui cadrul legislativ adecvat. Lipsa unor reglementări clare, lipsite de echivoc în 
privinţa înfiinţării şi exploatării întreprinderilor de economie socială face neatractivă o astfel 
de oportunitate atât pentru cei care ar intenţiona să activeze în cadrul ei cât şi pentru cei care 
ar intenţiona să demareze un parteneriat cu o întreprindere socială. 

o Promovarea economiei sociale la nivel de comunitate, dezvoltarea unei culturi şi educarea 
publicului larg în scopul acceptării unei astfel de întreprinderi. Lipsa de informare şi educare în 
privinţa antreprenoriatului social lasă loc stereotipiilor şi prejudecăţilor, afectându-i 
performanţa economică. 
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o Ghidarea după o logică a profitului şi rentabilităţii ca orice firmă din mediul privat. Impactul 
este social dar abordarea trebuie să fie pragmatică, orientată spre atingerea şi depăşirea 
obiectivelor de performanţă economică. 

o Asigurarea continuităţii activităţii economice, posibil afectată de sezonalitate, de o piaţă 
fluctuantă şi elaborarea unei strategii pe termen mediu care să includă şi scenarii alternative, 
în raport cu analiza feedback-ului primit din piaţă.  

o Asigurarea calităţii serviciilor prestate. Uneori calitatea serviciilor nu poate fi aceeaşi cu a unei 
firme obişnuite din piaţă, în condiţiile în care preţul cerut este comparabil. Argumentul social 
nu poate înlocui calitatea redusă, fapt care îi va diminua în timp primatul. 

o Sustenabilitatea întreprinderilor sociale. Asigurarea resurselor financiare şi logistice necesare 
sustenabilităţii constituie o provocare majoră, lipsa unui sponsor sau a unei activităţi 
generatoare de profit fiind un obstacol important în calea succesului.  

Cu toate acestea, toate procedurile care sunt utilizate într-o întreprindere socială trebuie să se 
alinieze standardelor manageriale ale oricărei entităţi economice. Economia socială nu poate înlocui 
ecuaţia de cumpărare a beneficiarului produselor sau serviciilor sale, bazată în principal pe calitate, 
preţ şi raportul dintre aceşti doi parametri dar îi poate oferi acesteia o variabilă în plus. Un element 
pozitiv suplimentar care rezultă din participarea femeilor la o întreprindere socială este dobândirea 
competenţelor, care, eventual, vor fi valorificate în ocuparea ulterioară, în alte domenii ale carierei lor 
profesionale. O întreprindere socială poate servi ca un instrument pentru asigurarea posibilităţii de 
menţinere şi creştere a performanţei pe piaţa muncii. 

În cele din urmă, este necesară şi dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru sprijinirea 
funcţionării zilnice a entităţilor de economie socială. Aceste servicii vor contribui, în mod semnificativ, 
la consolidarea şi dezvoltarea ulterioară a sectorului, deoarece reprezintă şi condiţia fundamentală 
pentru dezvoltarea organizaţiilor deja existente şi funcţionarea lor mai organizată şi mai eficientă. În 
plus, lipsa specialiştilor cu experienţă şi a expertizei în acest sector economic în curs de dezvoltare, 
face necesară crearea reţelelor de cooperare între organizaţii, în vederea promovării schimbului de 
experienţă şi a adoptării bunelor practici, atât de către organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în 
aceeaşi ţară, cât şi de organizaţiile de antreprenoriat social care dezvoltă acţiuni la nivel european. 

În paralel, includerea în reţele a organizaţiilor este necesară atât pentru promovare cât şi pentru 
dezvoltarea acţiunilor şi iniţiativelor antreprenoriale comune, pentru a elimina stereotipurile negative 
care, eventual, au fost create de lipsa de organizare sau de dezvoltarea ineficientă şi gestionarea 
incorectă a unor activităţi antreprenoriale în sectorul economiei sociale. 

Având în vedere, atât reglementările legislative ale Comisiei Europene cât şi tipurile reprezentative 
de persoane juridice ale întreprinderilor sociale, în România ar fi necesară promovarea unui nou tip 
asociativ de persoană juridică, capabil să combine scopul social, democraţia şi statutul comercial, şi 
prin urmare, să poată armoniza satisfacerea nevoilor de interes public cu cerinţele pieţei şi ale 
condiţiilor economiei moderne. 

Cooperativa poate funcţiona ca întreprindere socială, având scop economic, putând combina 
funcţionarea socială cu: a) incluziunea socială şi profesională a persoanelor sau a grupurilor 
dezavantajate pe piaţa muncii şi b) producţia economică prin intermediul activităţilor de servicii. 
Cooperativa furnizează atât servicii de formare cât şi locuri de muncă pentru persoanele marginalizate 
sau care aparţin grupurilor social vulnerabile. 
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În special, în ceea ce priveşte femeile, crearea cooperativelor constituie o soluţie pozitivă pentru 
participarea şi integrarea lor pe piaţa muncii, având în vedere că formele de întreprindere sociale sunt 
caracterizate de modul participativ de funcţionare, repartizare a responsabilităţilor şi flexibilitate. 

La nivelul potenţialilor beneficiari ai serviciilor oferite de economia socială există o percepţie 
relativ pozitivă a potenţialilor antreprenori sau angajaţi ai întreprinderilor de economie socială , 
persoanele provenind din categoriile vulnerabile fiind etichetate ca având o pregătire profesională 
precară. Ca atare, o componentă strategică ar trebui să vizeze investiţia în instruirea acestor persoane 
abia apoi integrarea lor în muncă, în parteneriate cu mediul privat. Calitatea profesională a 
potenţialului angajat sau furnizor de servicii şi adecvarea sa la cerinţele beneficiarului acestor servicii 
sunt criterii care prevalează. 

Există o piaţă locală de desfacere a produselor sau serviciilor unei potenţiale întreprinderi sociale. 
Această piaţă are particularităţi în raport cu statusul social al celor ce o compun dar şi în raport cu 
situaţiile obiective care o determină. Dincolo de interesul ridicat, există limite imuabile, impuse de 
obiectul produselor sau serviciilor oferite. Ca atare trebuie evaluat cu grijă şi acurateţe potenţialul real 
oferit de o piaţă, evaluată atât cererea cât şi oferta şi luată o decizie în funcţie de toţi factorii 
importanţi implicaţi în stabilirea unei relaţii comerciale viabile. 

Triangulaţia persoane vulnerabile – practicieni – potenţiala piaţă de desfacere ne oferă imaginea 
unei oportunităţi certe care trebuie exploatate în condiţiile identificării şi valorificării avantajelor 
relative de care o întreprindere de economie socială dispune, a argumentului social. 
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Obiectivele proiectului 
 

Obiectivul general al proiectului constă în eliminarea excluziunii sociale şi profesionale a femeilor 
aparţinând grupurilor vulnerabile prin asigurarea egalităţii de şanse, constituirea structurilor de sprijin, 
respectiv a centrelor de resurse pentru economia socială şi înfiinţarea întreprinderilor sociale care vor 
contribui la o dezvoltare durabilă şi creşterea calităţii vieţii. 

Proiectul vizează dezvoltarea unui mecanism de sprijin, stabil şi multiregional care să acopere 3 
din cele 8 regiuni ale României, pentru furnizarea serviciilor integrate şi individualizate cu scop de 
sprijin, consolidare, orientare profesională şi antreprenorială a femeilor vulnerabile care intenţionează 
să creeze întreprinderi sociale şi/sau să lucreze în cadrul acestora. 

Alte obiective orizontale: 

1. Dezvoltare durabilă. 

Prin intermediul proiectului se urmăreşte consolidarea incluziunii sociale şi a coeziunii prin 
dezvoltarea sustenabilă, respectiv prin valorificarea economiei sociale din partea grupurilor social 
vulnerabile. 

2. Inovare 

Inovarea în cadrul proiectului constă în înfiinţarea întreprinderilor sociale de către femeile social 
vulnerabile, care se vor forma şi specializa în domeniul antreprenoriatului social, precum şi în crearea 
mecanismului inter-regional de sprijin care va susţine operaţiunea în mod sistematic şi multilateral. 

3. Abordarea interregională 

Proiectul se va implementa în 3 regiuni ale ţării (Nord-est, Nord-vest, Vest) în care se vor înfiinţa 4 
structuri de sprijin al antreprenoriatului social, precum şi 3 întreprinderi sociale, asigurându-se astfel 
un sprijin integrat şi individualizat. 

4. Abordarea transnaţională 

Proiectul se implementează prin colaborare transnaţională. Respectiv, Partenerul 4 în cadrul 
parteneriatului provine din alt stat al UE şi dispune de o vastă experienţă în domeniul formării, 
furnizării serviciilor de consiliere de sprijin pentru grupuri social vulnerabile excluse şi/sau supuse 
riscului de excluziune. De asemenea, în cadrul abordării transnaţionale se prevede schimbul de bune 
practici la nivel european. 

Prin acest proiect: 
- se dezvoltă expertiza privind identificarea, recrutarea şi sprijinirea femeilor; 
- se consolidează conştientizarea comunităţii locale cu privire la eliminarea barierelor care 

conduc la excluziunea socială; 
- se valorifică forţa de muncă feminină, insuficient sau deloc valorificată în prezent la nivelul 

economiei; 
- se dezvoltă materiale suport pentru învăţare şi metodologii de formare a grupurilor 

vulnerabile; 
- se asigură un cadru stabil, integrat şi personalizat în vederea promovării economiei sociale şi a 

incluziunii sociale.
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Obiectivele studiului 
 
 Analiza comparativă a experienţei europene şi româneşti cu privire la cadrul legislativ, precum 

şi mecanismele şi instrumentele utilizate pentru integrarea profesională a persoanelor 
defavorizate, cu identificarea unor elemente de bună practică transferabile în economia socială 
românească; 
 

 Identificarea oportunităţilor şi nevoilor de ocupare / creare de locuri de muncă în arealul de 
desfăşurare al proiectului; 
 

 Evaluarea nivelului de competenţe şi abilităţi meşteşugăreşti şi antreprenoriale ale grupului-
ţintă precum şi a gradului de interes relativ la dobândirea unei (noi) calificări profesionale şi 
identificarea unei calificări dorite; 
 

 Identificarea nevoilor specifice de integrare socială ale grupului-ţintă în vederea integrării pe 
piaţa muncii ca întreprinzători sau angajaţi, respectiv a creşterii şi diversificării competenţelor 
profesionale; 
 

 Identificarea caracteristicilor relevante (educaţie, experienţe de muncă, calificări, interese, 
disponibilitate, etc.) ale grupurilor ţintă în vederea facilitării integrării şi menţinerii pe piaţa 
muncii; 
 

 Identificarea şi testarea unor meserii, meşteşuguri tradiţionale şi resurse locale care pot facilita 
dezvoltarea unor afaceri; 
 

 Identificarea de modele de incluziune în muncă a persoanelor defavorizate, modele adaptate 
nevoilor acestora şi domeniului de activitate al companiilor, a unor oportunităţi şi provocări ale 
acestor modele de incluziune şi posibilităţi de parteneriat; 
 

 Cunoaşterea recomandărilor practicienilor, specialiştilor, experţilor, managerilor în economie 
socială cu privire sustenabilitatea modelelor economiei sociale de incluziune a persoanelor 
defavorizate pe piaţa muncii; 
 

 Identificarea percepţiilor, expectanţelor şi nevoilor pieţei potenţiale de desfacere a produselor 
sau serviciilor, pentru a estima capacitatea de absorbţie a pieţei în privinţa produselor sau 
serviciilor propuse de întreprinderile sociale; 
 

 Design-ul unei metodologii şi elaborarea unor instrumente valide şi fidele de predicţie pe baza 
cărora să se poată demara activităţi de recrutare şi selecţie a viitorilor anagajaţi sau 
antreprenori; 
 

 Construirea unor baze de date cu privire la persoanele care intenţionează să fie instruite în 
privinţa demarării unei afaceri sau a celor care îşi exprimă interesul de a activa în cadrul unei 
întreprinderi de economie socială.
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Metodologie 
 

Contribuţia proiectului la dezvoltarea cunoştinţelor în domeniu, inclusiv noutate şi 
complexitate a soluţiilor propuse 

Studiul de faţă pleacă de la inventarierea studiilor şi cercetărilor teoretice şi empirice realizate în 
ţara noastră şi în Uniunea Europeană (cu precădere în Grecia) în contextul dezvoltării şi integrării pe 
scară largă a conceptului şi mecanismelor de economie socială. Pe baza acestor informaţii, a fost 
elaborată o metodologie de cercetare, de evaluare a caracteristicilor de ocupare în rândul grupului-
ţintă şi de estimare a potenţialului impact al demarării de afaceri de economie socială. 

Într-o primă abordare, studiul s-a axat pe o logică deductivă, principale direcţii de acţiune la nivel 
european fiind examinate prin prisma aplicabilităţii şi a gradului de adecvare pentru dezvoltarea 
activităţilor privind promovarea femeilor pe piaţa muncii, în domeniul de antreprenoriat şi economia 
socială din societatea românească. 

O a doua abordare a avut mai degrabă ca fundament culegerea de evidenţe empirice şi o logică 
inductivă, de cunoaştere şi identificare a particularităţilor locale şi de plasare a acestei realităţi în cel 
mai potrivit model – cadru de acţiune, pentru a maximiza impactul activităţilor ulterioare. 

Pe fondul unor preocupări mai puţin sistematice de analiză şi cercetare pe aria propusă de 
tematica proiectului, proiectul are caracter distinct, original, prin decupajul areal investigat, mixul 
metodologic utilizat şi prin oferirea unui set de informaţii concrete cu privire la caracteristicile 
grupului-ţintă .Gradul de complexitate al proiectului este dat atât de tipul activităţilor propuse, 
activităţi care necesită cunoştinţe interdisciplinare: economie, sociologie, statistică, analiză 
bibliografică, de volumul mare de informaţii care trebuie analizate, comparate şi sintetizate, cât şi de 
natura rezultatelor. 

Diseminarea informaţiilor obţinute, dezbatere publică propusă pe marginea acestora vor permite 
validarea metodologiilor prin testarea lor şi obţinerea de rezultate comparabile, utilizabile atât în 
politicile ulterioare de ocupare, cât şi în cele de pregătire profesională. 

 

Design-ul metodologic 

Complexitatea temei studiate a presupus utilizarea de surse multiple de date pentru a analiza 
„piaţa” economiei sociale (cererea şi oferta de economie socială) şi de a încadra tot acest demers într-
un context mai larg, european, prin analiza comparativă a stării de fapt din România cu experienţa 
europeană. Informaţiile culese au vizat mai multe grupuri-ţintă şi mai multe paliere de documentare: 

 
I. Analiza comparativă a cadrului instituţional şi legislativ european şi românesc privind politicile, 

mecanismele şi instrumente promovate pentru: 
a. Piaţa muncii, ocuparea şi noua organizare a muncii, 
b. Egalitatea de gen şi promovarea ei în politicile de ocupare şi de susţinere a 

antreprenoriatului, 
c. Promovarea şi consolidarea antreprenoriatului social. 
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Analiza cadrului european de organizare a pieţii muncii şi ocupării, de promovare a 
economiei sociale şi a caracteristicilor modelelor şi formelor de organizare specifice economiei 
sociale, prin prisma egalităţii de gen, a accesului grupurilor vulnerabile la un loc de muncă, 
constituie una din premisele, platformele de plecare în design-ul instrumentelor de cercetare 
utilizate ulterior. De asemenea, analiza dificultăţilor cu care se confruntă economia socială, 
precum şi a punctelor lor tari şi a oportunităţilor structurale, aşa cum sunt ele prezentate în 
literatura de specialitate, sunt informaţii care jalonează activităţile ulterioare din cadrul 
proiectului. 

Cea mai mare parte de dezvoltare a acestui studiu constă în: a) expunerea sistematică şi 
sinteza ipotezelor teoretice relevante şi constatările empirice într-un mod care oferă o imagine 
de ansamblu clară a temei dezvoltate, b) un studiu cuprinzător al realităţii europene 
contemporane privind aspectele relevante, c) explorarea politicilor de ocupare a forţei de muncă 
şi a acţiunilor relevante privind exersarea politicii sociale, şi d) formularea unor propuneri 
concrete pentru luarea măsurilor strategice, în vederea dezvoltării unor noi domenii de activitate 
economică (de exemplu, economia socială) care să stimuleze dezvoltarea ocupării forţei de 
muncă feminine. 

 
II. Analiza secundară a unor date din cercetări similare derulate recent în România. 

Au fost analizate date de anchetă, culese în studii recente, pentru a valida şi confirma concluziile 
studiului. Datele incluse în analiză sunt culese în studii precum: 

‐ Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa 
forţei de muncă a grupurilor defavorizate, proiect POSDRU/84/6.1/S/57308, 

‐ O nouă viaţă la ţară (o9VITA), proiect POSDRU/83/5.2/S/55763 
‐ Economia socială - model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor 

defavorizate. Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă 
europeană comparată, proiect POSDRU/14/6.1/S/2 

‐ Barometrul de Incluziune Socială 2010, proiect POSDRU/70/6.2/S/41911. 
‐ Eurobarometrele Uniunii Europene, 2008-2010 
‐ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) România, 2007-2011. 

 
III. Anchetă sociologică în rândul persoanelor aparţinând grupului-ţintă, potenţiali antreprenori 

sociali sau potenţiali angajaţi în întreprinderi sociale. 

Necesitatea 
- comprehensiunii fenomenului economiei sociale, a structurii opinionale şi atitudinale ale 

principalilor actori implicaţi, 
- analizei cererii de economie socială, pornind de la identificarea caracteristicilor relevante, 

a modului de informare cu privire la modelele de organizare specifice economiei sociale din 
România şi cu privire la dificultăţile pe care le întâmpină reprezentanţii grupurilor 
vulnerabile în accesarea ofertei de economie socială,  

a fost acoperită prin derularea unei anchete sociologice la nivelul persoanelor aparţinând 
grupului-ţintă. Ancheta a urmărit să ofere atât o diagnoză de ansamblu cât şi realizarea unor 
comparaţii la nivelul regiunilor de dezvoltare şi a altor categorii socio-demografice, pentru a 
surprinde influenţa unor factori determinanţi în modelarea unor atitudini şi comportamente de 
interes. 
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Dimensiuni investigate: 
o Valori 
o Experienţă de muncă 
o Calificare şi formare profesională 
o Expectanţe cu privire la viitorul loc de muncă 
o Atitudini şi comportamente asociate căutării unui loc de muncă 
o Intenţii antreprenoriale şi capital necesar demarării unei afaceri sociale 
o Disponibilitate de includere în fazele ulterioare ale proiectului 

Aria de investigare şi populaţia: 

Persoane aparţinând grupului-ţintă al proiectului din fiecare centru. Centrele proiectului 
din regiunile de dezvoltare: 

Nord-Vest: Bistriţa 

Vest: Timişoara 

Nord-Est: Murgeni 

Eşantion 

Au fost intervievate 112 persoane aparţinând grupului-ţintă 2, distribuite astfel: 

39 persoane în Bistriţa 

40 persoane în Timişoara 

33 persoane în Murgeni 

Marja de eroare teoretică (total eşantion, variabilă dihotomică echidistribuită) - 9%, la un 
nivel de confidenţă de 95%. 

IV. Anchetă sociologică în rândul practicienilor, specialiştilor, managerilor în domeniul 
economiei sociale sau al domeniilor conexe; 

Obiectivele acestui sondaj au fost de identificare a ofertei din domeniul economiei sociale, 
identificarea principalelor domenii de activitate considerate a fi sustenabile sub forma 
întreprinderilor sociale, identificarea principalelor caracteristici ale modelelor de economie 
socială, a oportunităţilor şi obstacolelor întâmpinate de acestea. 

Dimensiuni investigate 
o Accesul pe piaţa forţei de muncă, vulnerabilităţi 
o Evaluarea unor modele de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor provenind din 

categorii vulnerabile 
o Oportunităţi şi obstacole în înfiinţarea de întreprinderi sociale 
o Identificarea celor mai sustenabile domenii de demarare a unor întreprinderi de 

economie socială 
o Masuri de sprijinire a grupurilor vulnerabile în demararea de întreprinderi sociale 

Cercetarea urmăreşte atât o diagnoză de ansamblu cât şi realizarea unor comparaţii între 
zone. 

Aria de investigare şi populaţia: 

Au fost intervievaţi practicieni, specialişti, experţi, formatori şi manageri din structurile 
economiei sociale, din 3 regiuni de dezvoltare  
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Nord-Vest: judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj 

Vest: judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 

Nord-Est: judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 

Eşantion 

Volum total de 80 subiecţi, distribuiţi echilibrat la nivelul celor trei regiuni de dezvoltare. 
Marja de eroare teoretică (total eşantion, variabilă dihotomică echidistribuită) - 11%, la un nivel 
de confidenţă de 95%. 

 
V. Anchetă sociologică în rândul potenţiali beneficiari ai serviciilor oferite de grupul-ţintă; 

Demersul de lansare al unor afaceri sociale nu trebuie să fie decis numai de intenţia 
viitorilor antreprenori sau de opiniile specialiştilor. Analiza pieţei pe care vor activa aceste 
entităţi economice oferă informaţii extrem de utile privind gradul de absorbţie al viitoarelor 
produse sau servicii oferite, preferinţele şi comportamentele de achiziţie / accesare / utilizare 
a viitoarei oferte de economie socială. 

Dimensiuni investigate 
o Implicare în problemele comunităţii 
o Strategii de achiziţie 
o Identificarea de nişe de piaţă, servicii şi produse 
o Percepţii privind produsele / serviciile oferite de domeniul economiei sociale  

Aria de investigare şi populaţia: 

Persoane adulte, neinstituţionalizate, rezidente în localităţile-centrele ale proiectului din 
regiunile de dezvoltare: 

Nord-Vest: Bistriţa 

Vest: Timişoara 

Nord-Est: Murgeni (din raţiuni de dimensiune a pieţei, au fost incluse şi localităţile 
Bârlad şi Vaslui) 

Eşantion 

Volum total al eşantionului a fost de 305 subiecţi, circa 100 subiecţi la nivelul fiecărui 
centru, Bistriţa, Timişoara, Murgeni-Bârlad-Vaslui. Marja de eroare teoretică (total eşantion, 
variabilă dihotomică echidistribuită) - 6%, la un nivel de confidenţă de 95%. 

 

Metode de culegere a datelor: 

Anchete sociologice derulate 
o Telefonic, 
o Online, 
o Prin auto-completare. 

Instrumente de lucru: 

Chestionar standardizat, particularizat în raport cu populaţia investigată 

Perioada de culegere a datelor: Iulie – August 2011 
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Abrevieri  
 

ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ANPH Agenţia Naţională pentru Persoanele cu Handicap 

BIM Biroul Internaţional al Muncii 

BIRD Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

CAEN Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

CE Comisia Europeană 

CESE Comitetul Economic şi Social European 

EMES Reţeaua de Cercetare Europeană (European Research Network) 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FSE Fondul Social European 

HG Hotărâre guvernamentală 

INS Institutul Naţional de Statistică 

IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

OECD Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 

ONG Organizaţie neguvernamentală 

OUG Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

PHARE Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstrucţia Economiei (Poland Hungary Aid for 
Reconstruction of the Economy) 

PIB Produsul intern brut 

PNAinc Planului naţional anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale 

PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

POS DRU Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

RNS PSIS Raportul Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială 

SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

SPAS Serviciul Public de Asistenţă Socială 

SWOT Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Ameninţări (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) 

UCECOM Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti 

UE Uniunea Europeană 
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Cap I. Piaţa modernă a muncii, provocări şi 
oportunităţi 

 

A. Context 

 

Evoluţia rapidă şi extinderea tehnologiei informaţiei, a înaltei tehnologii şi a societăţii bazate pe 
cunoaştere, de la sfârşitul secolului XX ar putea fi caracterizate ca o a Treia Revoluţie Industrială, 
deoarece efectele acesteia au devenit determinanţi principali ai existenţei umane la începutul secolului 
XXI. Schimbările continue şi rapide, introducerea tehnologiilor în diverse domenii de viaţă şi 
globalizarea economică reprezintă caracteristica principală a «noului secol». Toate acestea au generat 
o altă reprezentare a muncii şi transformări structurale ale pieţei muncii.  

Globalizarea economică este caracterizată de declinul ratei de ocupare în sectorul primar, 
stagnarea în sectorul secundar, în timp ce al treilea sector se dezvoltă rapid, absorbind un mare 
procent al forţei de muncă. Capitalul a putut valorifica, concomitent, extinderea pieţelor, rezultatul 
fiind reconfigurarea structurala a modelului de producţie1.  

In centrul globalizării economice se află întreprinderea multinaţională, principala caracteristică a 
acesteia fiind răspândirea funcţiunilor ei de producţie şi transferarea segmentelor procesului de 
producţie în diferite regiuni naţionale sau transnaţionale.2 Din moment ce întreprinderea multinaţională 
şi forma actuala a reţelelor mondiale de întreprinderi afectează în mare măsură piaţa de produse şi 
servicii, influenţează şi controlează, direct şi indirect, şi piaţa factorilor de producţie, deci şi piaţa 
muncii. Rezultatul acestor modificări este schimbarea tipului şi formei muncii.3 

În timp ce în studiile mai vechi vizând piaţa muncii, piaţa locală a muncii a fost definită avându-se în 
vedere accesibilitatea ca distanţă fizică a indivizilor în raport cu locurile de muncă, în abordări recente, 
piaţa locală a muncii este definită avându-se în vedere existenţa unei reţele de informare polifonică, de la 
reţelele de semnificativi (familia şi cercul de prieteni, cunoscuţi) la media sau la cadrul instituţional de 
profil (agenţiile private şi publice de ocupare), ceea ce duce la extinderea limitelor geografice ale pieţelor 
locale, transgresând spaţiul prin accesul la sistemele informatice moderne.  

In ceea ce priveşte persoanele active pe piaţa muncii, acestea aparţin, de obicei, uneia dintre cele 
trei mari categorii: (a) salariaţi, (b) angajaţi pe cont propriu şi (c) lucrători familiali neremuneraţi. În 
cadrul globalizării economice, tendinţa cu privire la ocupare este exprimată prin marea concentrare a 
persoanelor în categoria salariaţilor, deoarece la nivel mondial, salariaţii au o pondere de 60-90%, cu 
tendinţă vizibilă de creştere, în raport cu celelalte două categorii.4  

În consecinţă, instabilitatea locurilor de muncă şi mobilitatea socială intensă reprezintă 
elementele-cheie ale noii pieţe a muncii, în care munca bazată pe tehnologie domină munca 
necalificată. Educaţia continuă şi dobândirea competenţelor bazate pe noile tehnologii şi, în special pe 

                                                 
1 Vitsilakis, Ch. (2004). Noi forme de ocupare şi Dimensiunea de Gen, urmează a fi publicata în minutele Conferinţei: Noi 

forme de Ocupare (redact. Kassotakis – Nova), pag. 1.  
2 Vitsilaki, Ch (2004) & Fokiali, P. (2008)  
3 Fokiali, P. (2008), idem 
4 Fokiali P. (2008), idem 
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TIC, este necesară pentru ca angajaţii să poată răspunde noilor cerinţe ale pieţei moderne a muncii. 
Această educaţie, preponderent de natură tehnică, presupune o reînnoire în mod continuu a 
cunoştinţelor deoarece evoluţia tehnologiei este foarte rapidă. 

Evoluţia ocupării în Europa din ultimii ani indică faptul că profesiile de înaltă calificare, non-
manuale, au reprezentat factorul cheie care a contribuit la creşterea totală a ratei de ocupare, 
reprezentând cea mai importantă parte a ocupării din anul 2000 încoace. Această evoluţie prefigurează 
îmbunătăţirea nivelului competenţelor angajaţilor şi reflectă, de asemenea, transferul, în curs de 
desfăşurare, către o economie bazată pe cunoaştere.5 

De asemenea, piaţa modernă a muncii, ca piaţă dinamică, aflată într-o continuă prefacere, impune 
flexibilitate pentru noile forme de ocupare. În comparaţie cu organizarea tradiţionala a muncii, 
caracterizată de stabilitatea locului de muncă, precum şi a relaţiei de muncă şi a dezvoltării 
profesionale, noile forme de ocupare câştiga tot mai mult teren pe piaţa modernă a muncii, axându-se, 
printre altele, pe eliminarea stabilităţii locului de muncă dar şi a relaţiei de muncă, eliminarea 
programului fix de lucru, flexibilitate în modul şi criteriile de remunerare a muncii şi limitarea 
asigurării sociale.6 

“Flexibilitate şi securitate” reprezintă un portmanteau, devenit concept, utilizat pe scară largă în 
UE, pentru a descrie noua realitate în domeniul ocupare. Concret, acest termen a fost folosit iniţial 
pentru a descrie combinaţiile de succes ale flexibilităţii şi securităţii, realizate de piaţa daneză şi 
olandeză a muncii. Cu toate acestea, acest termen s-a transformat într-un instrument de clasificare a 
diferitelor pieţe de muncă. Statele-membre ale UE pot fi clasificate în diferite sisteme de 
“flexicuritate” pe baza unei combinaţii între o dimensiune a flexibilităţii (flexibilitate externă) şi o 
dimensiune a securităţii (securitatea venitului / ocupabilităţii).7 

Concret, flexibilitatea externă se referă la uşurinţa de angajare şi concediere a angajaţilor, precum 
şi la utilizarea formelor contractuale cu condiţii flexibile de muncă. Acest element este determinat pe 
baza severităţii / permisivităţii legislaţiei aplicate în fiecare ţară, în vederea protejării ocupării. Atât 
constatările teoretice cât şi cele empirice evidenţiază faptul că o legislaţie severă are un impact incert 
sau limitat asupra şomajul total şi a ocupării şi agravează perspectivele de ocupare ale anumitor grupuri 
de persoane, cum ar fi femeile, tinerii şi persoanele în vârstă. De asemenea, poate trena trecerea de la 
un compartiment de muncă la altul, fapt care face piaţa muncii mai puţin dinamică şi majorează durata 
medie a perioadelor de şomaj.8 

Schimbările observate în organizarea muncii, în vederea flexibilizării, nu se referă numai la 
conţinutul şi timpul de muncă, ele incluzând şi durata şi forma contractelor, precum şi drepturile 
angajaţilor. Restructurarea relaţiilor de muncă este facilitată de tendinţa, care predomină în cele mai 
multe ţări avansate, şi anume, de slăbire a cadrului juridic care guvernează piaţa muncii şi de 
diminuare a mişcării sindicale. 

Prin urmare, se observă o schimbare a contractului «psihologic» între angajaţi şi angajatori, în ceea 
ce privesc aşteptările uneia dintre părţi de la cealaltă. Contractul vechi, care reprezenta un acord de 
relaţii pe termen lung şi se baza pe securitate şi loialitate reciprocă, este înlocuit de un nou contract 
de muncă, cu un termen mai scurt, care se bazează, în principal, pe schimbul economic, în timp ce 

                                                 
5Comisia Europeana (2006). Ocuparea în Europa în anul 2006. Direcţia Generala de Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitatea de 

Şanse, Comisia Europeana, Bruxelles. 
6 Vitsilaki Ch. (2004), idem, pag. 3. 
7 Comisia Europeana (2006),idem. 
8 Comisia Europeana (2006),idem.  
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conceptul de “loialitate” devine o valoare secundară, mai degrabă efect decât determinant al 
contractului. În condiţiile în care predicţiile arată că în viitor o persoană va schimba 5-7 calificări/ 
profesii/ contexte de ocupare, securitatea, deja, este asociată cu ocupabilitatea.9  

Un alt element al noii situaţii existente pe piaţa muncii, este cel de mobilitate mai intensă a 
angajaţilor în cadrul întreprinderii, dar şi între întreprinderi. Întreprinderile sunt mai flexibile decât 
erau în trecut, acest lucru influenţând mobilitatea angajaţilor în întreprindere, dar şi de la o 
întreprindere la alta. Mai mult, într-un astfel de mediu, angajaţii trebuie să fie pregătiţi pentru 
transferuri fie în cadrul întreprinderii, fie de la o întreprindere la alta. Ca rezultat al celor de mai sus, 
în ţările în care producţia globalizată reprezintă o realitate, este aproape imposibil sa existe o 
perspectivă de “carieră pe tot parcursul vieţii într-o întreprindere”. În acest context, se dezvoltă 
instituţionalizarea contractelor de muncă nestandardizate, care, de fapt reprezintă un factor de 
flexibilitate.10 

Globalizarea puternică a pieţei, în combinaţie cu apariţia unui nou model de producţie, 
caracterizat de o producţie de serie mică, reducerea ciclului de viaţă al produselor şi alte schimbări 
aferente cerinţelor consumatorilor, impun restructurarea radicală a întreprinderilor. Rezultatul celor de 
mai sus este predominanţa unui mediu economic, extrem de fluid şi competitiv, care impune ţărilor 
europene să ia măsuri drastice, în scopul consolidării poziţiei lor.11 

 

B. Gen, ocupare şi familie în noua organizare a muncii 

 

În ultimele decenii se observă o creştere a participării femeilor pe piaţa muncii şi în cadrul 
structurilor economice de luare a deciziilor. Modificările structurale şi operaţionale survenite pe piaţa 
muncii au modificat, în mod semnificativ, atât rolul social al sexelor cât şi modul de participare a 
acestora la viaţa privată şi la viaţa de familie. Concilierea (sau echilibrarea) vieţii profesionale cu cea 
de familie (work-life balance, aşa cum a fost numit la nivel internaţional) se referă la o temă care 
depăşeşte mult limitele înguste de organizare a timpului la nivel individual şi este legată de nivelurile 
de ocupare, fertilitate, relaţiile de familie şi calitatea vieţii.12 Conform datelor de cercetare din studiul 
internaţional realizat în 24 de ţări, se observă o dificultate în concilierea vieţii profesionale cu viaţa de 
familie a lucrătorilor, afectând în mod negativ, atât sectorul de sănătate cât şi relaţiile interpersonale 
ale acestora.13  

Femeile poartă “povara” principalelor responsabilităţi în familie, concomitent cu asumarea şi 
realizarea sarcinilor lor profesionale. Acest lucru face ca integrarea/participarea lor pe piaţa muncii să 
difere faţă de cea a bărbaţilor (oportunităţi limitate de avansare, limitarea asumării unor 
responsabilităţi profesionale, etc.), observându-se şi o limitare deosebită a timpului liber şi a evoluţiei 
activităţilor lor. Aceste diferenţe confirmă faptul că şi în noile condiţii de lucru, cele două sexe nu 

                                                 
9 Karasavvidou E. (2005), Piaţa moderna a muncii. Antreprenoriat – Antreprenor – Procesul antrprenorial. Universitatea 

Aristotel din Thessaloniki Facultatea de Ştiinţe Economice, Domeniul de economie a întreprinderilor. 
10 Fokiali R. (2008), idem. 
11 Mouriki A. (1994), Politici de Restructurare şi Noi forme de organizare a muncii: Dereglementarea sau Depăşirea 

Rigidităţii, La Conferinţa pe tema "Politici de restructurare şi probleme de ocupare", 27-29 Iunie 1994, Consiliul Experţilor 
economici şi Universitatea din Atena, Atena.  

12 Mouriki A. (2006), Priorităţi Politice şi aspecte semnificative care apar în legătură cu concilierea vieţii profesionale cu 
viaţa de familie, Atena, EKKE, pag. 5. 

13 Bari Focus (pentru Reţeaua IRIS): Cercetare pentru Lipsa de Echilibru între Viaţa profesionala şi cea personală, Munca 
multă «te mănâncă». Familie şi Sănătate, «Kathimerini», 14/11/2006, Atena  
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concurează în condiţii egale pe piaţa muncii, deoarece există condiţii diferite atât pentru oferta, cât şi 
pentru cererea muncii lor. 

De asemenea, importantă este constatarea că şi cerinţele noii pieţe a muncii sunt formulate încă 
pe baza reprezentării, imaginii “angajatului ideal”, care are caracteristici masculine tradiţionale, 
însemnând cel care poate lucra multe ore şi cu program flexibil, pentru a răspunde dinamicii ce 
caracterizează pieţele internaţionale, cel care-şi poate adapta rolurile personale precum şi alte roluri, 
la cerinţele locului de muncă, în general, cel care poate fi flexibil în ceea ce priveşte disponibilitatea 
de a acorda timpul său, acordându-l într-o mai mare măsură companiei în care lucrează. 

Însă aceste cerinţe nu sunt conforme cu cerinţele pentru satisfacerea nevoilor stabile ale familiei şi 
ale membrilor acesteia pentru adăpost, hrană, îngrijire, supraveghere, etc. În acest context, cerinţele 
noii pieţe a muncii defavorizează pe cei care îşi asumă grija familiei, deopotrivă femei sau bărbaţi. 

În toate ţările europene se observă, într-un ritm şi o măsură mai mari sau mai mici, următoarele 
modificări în relaţiile dintre sexe: 

 Participarea crescută a femeilor pe piaţa muncii, chiar şi atunci când sunt mame cu copii 
mici. 

 Rata crescută de părinţi, în special bărbaţi, (divorţaţi, aflaţi la distanţă, etc.) care 
absentează de la creşterea şi, în general, din viaţa copiilor lor. 

 Participarea cea mai mare a taţilor la creşterea copiilor şi la obligaţiile de familie în 
familiile “nucleu”, ai căror membri conlocuiesc. 

 Reducerea numărului de căsătorii şi creşterea numărului de asocieri libere sau conlocuire. 
 Creşterea numărului de divorţuri şi separări. 
 Creşterea numărului familiilor monoparentale, precum şi a familiilor reconstituite (a doua, 

a treia căsătorie cu unul sau mai mulţi copii din căsătoria anterioară a soţilor). 
 Reducerea numărului total al naşterilor şi creşterea numărului de naşteri în afara 

căsătoriei. 

Ca rezultat al modificărilor menţionate anterior şi începând cu Rezoluţia Consiliului şi a Miniştrilor 
Muncii şi Politicilor Sociale privind participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în viaţa 
profesională şi cea de familie (29/6/2000)14, statele-membre sunt chemate să propună măsuri axate pe 
echilibrarea asumării responsabilităţilor şi a obligaţiilor angajaţilor / angajatelor, privind persoanele 
dependente şi, în plus, se stabilesc două domenii importante de politică socială şi intervenţii: a) 
dezvoltarea continuă a reţelelor de servicii de îngrijire pentru copii şi persoanele în vârstă şi b) 
promovarea, din partea întreprinderilor, a unor politici de prezervare a familie. 

 

Dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) a contribuit la crearea de noi structuri 
şi relaţii sociale15 şi a jucat un rol semnificativ în configurarea noilor forme de ocupare, afectând 
poziţia femeilor atât direct, prin intermediul relaţiei pe care o dezvoltă cu piaţa noilor tehnologii, cât 
şi indirect, prin intermediul modificărilor în organizarea producţiei şi a ocupării. Pe cât de incontestabil 
e impactul pozitiv al evoluţiei tehnologiei şi TIC, la toate nivelurile vieţii sociale şi economice, atât de 

                                                 
14 Council of the European Union and the Ministers for Employment and Social Policy (2000), Resolution of the Council and of 

the Ministers for Employment and Social Policy, Meeting within the Council of 29 June 2000 on the Balanced Participation of 
Women and Men în Family and Working Life (2000/C 218/02), Official Journal of the European Communities 

15 Bell, D. (1974), The Coming of Post-Industrial Society, London. 
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incontestabil este şi faptul că modelează noi condiţii de inegalitate socială puternică şi de excluziune 
(analfabetismul tehnologic, accesul la tehnologie, etc.).16  

Munca la domiciliu nu constituie o formă nouă de muncă, deoarece a fost una dintre cele mai 
intensiv utilizate forme de muncă încă din perioada industriei grele, însă prezintă un interes deosebit 
ca formă informală de lucru, prezentând atât caracteristici negative cât şi pozitive pentru angajaţi. 
Aspectul pozitiv al acestei forme de ocupare este lipsa de control şi monitorizare directă de către 
angajator şi lipsa unui program fix de muncă. În plus, pentru femei, factorul pozitiv, şi, într-adevăr 
decisiv, este că munca se desfăşoară în condiţii ce permit concilierea muncii cu obligaţiile de familie. 

Aspectele negative ale acestei forme de ocupare, se referă, în majoritatea lor, la cuantumul 
remuneraţiei. Concret, aceste femei primesc salarii mult mai mici, fiind plătite, de obicei, “cu 
bucata”, şi nu pentru timpul total de executare a unei lucrări. Nu li se plătesc zilele de sărbători şi de 
concediu, asigurarea de sănătate/viaţă, pensionare, etc. Costul pentru spaţiu şi cheltuielile aferente 
pentru desfăşurarea muncii la domiciliu este acoperit de ele şi utilizează „instrumentele proprii de 
muncă” sau în multe cazuri, le închiriază de la angajator (calculator, fax, etc.). În cele din urmă, 
reprezintă prima categorie de lucrători care rămân fără un loc de muncă şi venituri, în perioadele de 
criza şi reduceri de salarii. 

Şi atunci când sunt integrate în poziţii cu calificare înaltă şi salarii mari, în special ca libere 
profesioniste, femeile o fac, în mare măsură, pentru a putea combina ocuparea şi recunoaşterea lor 
profesională cu obligaţiile familiale. Acest lucru este valabil, în special, în cazul tele-muncii, unde cu 
utilizarea TIC, persoanele angajate, şi în special, femeile, îşi pot îndeplini sarcinile lor de muncă în 
spaţii alternative, inclusiv la domiciliul lor. Tele-munca însă limitează perspectivele de avansare 
profesională a femeilor care nu dispun de competenţe socio-economice şi profesionale înalte. Femeile 
care lucrează la domiciliu, desprinse de organizarea afacerilor şi cultura acesteia, nu au perspective de 
dezvoltare şi avansare, fie ele ocupaţionale sau socio-economice.17 

Pe de altă parte, munca cu fracţiune de normă, a atras o atenţie deosebită în ultimele decenii, 
deoarece reprezintă forma predominantă a muncii “non-standard” (non-standard work) în condiţiile 
globalizării. Într-adevăr, astăzi, elementul diferit nu este numai creşterea cantitativă a oamenilor care 
lucrează cu normă fracţionată, dar şi diferenţierea calitativă în “regularitatea” sau 
“convenţionalitatea” pe care o ia această formă de ocupare. Ca şi toate celelalte forme de ocupare 
care absorb o proporţie tot mai mare a forţei de muncă, şi munca cu fracţiune de normă atrage cu sine 
atât elemente pozitive, cât şi negative. 

Pe baza datelor ILO, se apreciază ca în ţările dezvoltate, femeile reprezintă 65-90% din persoanele 
care lucrează part-time, în timp ce în ţările în curs de dezvoltare, muncesc în special, în forme de 
muncă informale şi neînregistrate (muncă la domiciliu), fiind foarte dificilă identificarea ratelor de 
ocupare ale acestora. 

În prezent, femeile aleg munca cu fracţiune de normă, ca o modalitate unică de combinare a 
muncii cu obligaţiile de familie privind creşterea copiilor şi îngrijirea persoanelor în vârstă, precum şi a 

                                                 
16 Flecker, J., Meil, P. & Pollert, A. (1998), The sexual division of labor în process manufacturing, economic restructuring, 

training and women’s work, European Journal of Industrial Relations,: Gregory, J. (1983), Clerical workers and new office 
technologies: Office Work Stations în the Home. Board on Telecommunications. Washington, D.C: National Academy Press. 
Mortensen, P., (1983), Telecommuting: the company perspective, Best’s Review Property-Casualty Edition, November: 112-114. 

17 Chin, K. (1984), Home is where the job is, Infoworld, 6, 17:28-32. Olson, M.H. (1983), Overview of Work-At-Home Trends 
în the Unites States. New York: New York University Centre for Research on Information Systems. Pratt, J.H. (1984), Home 
telecommuting: a study of its pioneers, Technological Forecasting and Social Change, 25: 1-14. 
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altor persoane dependente, de care sunt responsabile.18 Însă, în mare măsură, ele acceptă munca cu 
fracţiune de normă nu atât datorită optării conştiente, cât mai ales din motivul că nu dispun de alte 
modalităţi de acoperire a obligaţiilor de familie şi, în special, deoarece reprezintă un segment marginal 
din punct de vedere social şi economic, munca cu fracţiune de normă fiind deseori asociată cu un status 
profesional redus. 

În concluzie, se observă că aceste modificări în structura şi organizarea producţiei sunt direct 
legate de cadrul de asigurare sociala şi protecţie19. În general, se recunoaşte că procesul de globalizare 
a fost asociat cu decăderea statului social şi limitarea protecţiei sociale a angajaţilor, şi în special, a 
femeilor angajate în noile forme de muncă. Aceste noi forme de muncă, au în general un impact pozitiv 
(sporirea şanselor de ocupare şi îmbunătăţire a poziţiei economice şi sociale a unor categorii de femei, 
mai ales ale femeilor educate din ţările dezvoltate), acompaniat însă şi de multe aspecte negative 
(poziţia socio-economică slabă a unui mare procent de femei la nivel mondial, şi în special, în ţările în 
curs de dezvoltare) privind poziţia femeii pe piaţa muncii. 

În consecinţă, politicile care trebuie dezvoltate sunt cele de activare a cetăţenilor şi a instituţiilor 
pentru îmbunătăţirea poziţiei femeii în general, pentru consolidarea instituţionalizării sprijinului pentru 
creşterea copiilor, pentru consolidarea drepturilor dobândite de toţi angajaţii, pentru protecţie socială 
şi securitate într-un mediu de muncă şi socio-economic, aflat în continuă schimbare. 

 

C. Caracteristici ale ocupării femeilor 

 

Ocuparea femeilor reprezintă un fenomen care, prin transformarea sa calitativă şi cantitativă, este 
caracterizat de importante transformări sociale, economice şi culturale. Caracterul amplu al ocupării 
feminine a avut ca rezultat restructurarea esenţială atât a pieţei muncii, cât şi a vieţii sociale, cu 
importante implicaţii sociale şi economice, astfel încât reexaminarea funcţionării mecanismelor pieţei 
muncii, organizării, precum şi a dinamici societale sa se considere ca fiind o direcţionare necesară.20 
Prin urmare, fenomenologia ocupării femeilor ca o categorie tematică şi de cercetare este frecvent 
prezentată atât în articolele din diferite domenii ştiinţifice (sociologie, antropologie, economie, 
psihologie, istorie, drept, etc.) atât în ziare cât şi în reviste, făcând „studiul pentru gen în muncă, un 
loc de intersecţie al diferitelor discipline din domeniul ştiinţelor sociale”. 

Creşterea participării feminine la forţa de muncă, în funcţie de vârstă şi sectoare de activitate sau 
categorii de profesii, a cauzat schimbări esenţiale în structurarea profesiilor în funcţie de gen, în 
şomaj, în stabilirea salariilor pe ramura, în asigurările sociale, etc.21 şi este, în mare măsură, un derivat 
al participării lor crescute la sistemele de educaţie şi formare, la schimbarea etapizată a percepţiilor 
persoanelor asupra rolurilor celor două sexe, precum şi a nevoilor care decurg din evoluţiile şi 
transformările în structurile sociale, dezvoltarea economică şi organizarea muncii. 

Gradul de integrare a femeilor pe piaţa muncii diferă de cel al bărbaţilor. Aceste diferenţe sunt 
ilustrate de recunoaşterea, în mai mică măsură, a competenţelor profesionale ale femeilor, în 
segregarea verticală şi orizontală a muncii, în ratele diferenţiate de şomaj, în alegerea muncii cu 

                                                 
18 Applebaum, E. (1987), Restructuring Work: Temporary, Part-Time, and at-Home Employment: Hartman, H. (ed.), 

Computer Chips and Paper Clips. Technology and Women’s Employment, Volume II. Washington, DC: National Academy Press. 
19 Gummett, P. (ed.) (1996), Globalization and Public Policy. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 
20 Mousourou L. (1993), Femeia şi Ocuparea. Zece aspecte, Edit. Gutenberg, Atena. 
21 Ibid. 
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fracţiune de normă şi nivel diferenţiat de salarizare. De asemenea, se evidenţiază o clasare în profesii 
feminine şi masculine, o stagnare profesională a femeilor şi o prezenţă mai scăzută în poziţii de 
conducere, o participare crescută a acestora la forme de muncă informală, precum şi discriminări în 
educaţie şi formare profesională, care, la rândul lor, creează bariere importante în calea ocupării. 

Măsurile care vizează îmbunătăţirea calităţii muncii şi a oportunităţii privind cariera femeilor, dar 
şi cele care se referă la încurajarea antreprenoriatului feminin, la reducerea inegalităţilor salariale, în 
funcţie de gen, la sporirea prezenţei femeilor în sectorul noilor tehnologii şi, în cele din urmă, la 
domeniul de conciliere a vieţii personale şi a celei profesională, sunt sporadice şi limitate.22  

Creşterea participării femeilor pe piaţa muncii reprezintă o evoluţie pozitivă şi o contribuţie 
semnificativă în dezvoltarea economică a UE, corespunzând la 1/4 din dezvoltarea economică anuală 
din anul 1995.23 Rata de ocupare a femeilor a crescut cu 7,1% în ultimul deceniu şi a atins 59,1% în anul 
2008, procent care se află aproape de obiectivul iniţial de la Lisabona (60%), însă departe de noul 
obiectiv (70% în 2010), cu toate că procentul acesta diferă între statele-membre, de sub 40% până peste 
70% (vezi Graficul 1). 

 
Grafic 1 Ratele de ocupare (bărbaţi şi femei în vârstă de 15-64 ani) în statele-membre ale UE - 2008 

Diferenţa medie între ratele de ocupare a femeilor şi bărbaţilor a scăzut de la 18,2% în anul 1998, 
la 13,7% în anul 2008 (vezi Tabel 2). 

În conformitate cu datele Eurostat, în 2010 rata totală de ocupare în UE27 pentru persoanele în 
vârstă de 20-64 ani (care este categoria de vârstă asupra căreia s-a concentrat Strategia Europeana 
2020) a crescut în mod constant de la 66,8% în anul 2002 la 70,4% în anul 2008. În anul 2009 a scăzut la 
69,1% şi în anul 2010 la 68,6%. Mai exact, în 2010 rata de ocupare pentru persoanele în vârstă de 20-64 
de ani a fost mai ridicată în Suedia (78,7%), Olanda (76,8%), Danemarca (76,1%), Cipru (75,4%), 
Germania şi Austria (74,9% pentru ambele). Cele mai scăzute rate au fost înregistrate în Malta (59,9%), 
Ungaria (60,4%), Italia (61,1%), Spania (62,5%) şi Romania (63,3%). 

Rata de ocupare pentru femei a înregistrat o creştere continuă de la 57,3% în anul 2000 la 63% în 
anul 2008. În anul 2009, pentru prima data, a înregistrat o scădere atingând 62,5% şi 62,1% în anul 2010. 

                                                 
22 Monitorul Oficial al Uniunii Europene (2005), Avizul Comisiei Europene Economice şi Sociale cu tema: «Beijing, 10 după 10 

ani: evaluarea progresului care a fost înregistrat în Europa şi în tarile în curs de dezvoltare pe teme de egalitate intre bărbaţi şi 
femei» (2005/C 221/11). 

23 OECD (2008), Gender and sustainable development. Maximising the economic, social and environmental role of women, 
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În 2010, rata de ocupare pentru femeile în vârstă de 20-64 de ani a variat de la 41,4% în Malta şi 49,5% 
în Italia la 75,7% în Suedia şi 73,1% în Danemarca. Rata pentru Romania este de 55,9% (vezi Tabelul 1 
din anexă). 

Cu toate acestea, criza economică, întrerupând această tendinţă pozitivă, a avut un impact 
important asupra şomajului şi pieţei muncii.24 În perioada mai 2008 - septembrie 2009, rata de şomaj la 
nivel UE, a crescut mai rapid pentru bărbaţi (de la 6,4% la 9,3%) decât pentru femei (de la 7,4% la 9,0%) 
deoarece sectoarele dominate de bărbaţi, în industrie şi construcţii, au fost mai afectate. În plus, în 12 
state membre, şomajul înregistrează o rata mai mare pentru femei. În cele din urmă, fiind dat faptul că 
locurile de muncă ale femeilor se concentrează în domeniul public, ar putea fi afectate disproporţional 
cu pierderile locurilor de muncă, datorită reducerilor bugetare.25 

 
Grafic 2 Diferenţa absoluta, pe bază de gen, între procentele de ocupare (bărbaţi şi femei în 

vârstă de 15-64 ani) în statele-membre ale UE – 2003 & 2008 

Experienţa din crizele anterioare arată că ocuparea bărbaţilor, în general, se redresează mai 
repede decât cea a femeilor.26 În ceea ce priveşte persoanele care intră în şomaj, riscul de eşuare a 
reintegrării pe piaţa muncii este mai mare pentru femei. Concentrarea asupra evoluţiei ratelor de 
şomaj în perioada de criză economică este importantă, însă poate ascunde alte tendinţe mai puţin 
vizibile, inclusiv creşterea ratei femeilor în rândul persoanelor şomere (femeile reprezintă mai mult de 
2/3 dintre cele 63 de milioane de persoane, în vârstă de 25-64 ani, care sunt inactive în UE) sau în 
rândul persoanele care sunt afectate de şomaj parţial (angajaţi cu fracţiune de normă care ar dori să 
lucreze mai multe ore), care nu sunt înregistrate ca şomeri/şomere. 

În ciuda legislaţiei comunitare pentru remuneraţia egală între femei şi bărbaţi, în conformitate cu 
Comisia Europeană, în toate sectoarele economice din UE, femeile continuă să câştige pentru fiecare 
ora de muncă, în medie, 15% mai puţin decât bărbaţii şi 25% în sectorul privat. Acest decalaj se reduce 

                                                 
24 Comisia Europeană (2009), Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comisia Europeană Economică şi 

Socială şi Comisia Regiunilor, Egalitatea între femei şi bărbaţi -2010, COM(2009)694 final, SEC(2009) 1706}, Bruxelles, 
18.12.2009. 

25 Comisia Europeana (2009), Raport...., ibid. 
26 Smith, M. (2009), Analysis Note: Gender equality and recession, EGGE. 
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într-un ritm mult mai lent decât diferenţa ratelor de ocupare a celor două sexe.27 În plus, femeile 
corespund, în medie, la 30% dintre antreprenori din UE, deoarece frecvent se confruntă cu obstacole 
mai mari decât bărbaţii, în ceea ce priveşte constituirea întreprinderilor, accesarea finanţărilor şi 
formarea.28 

Precaritatea accesului la servicii de îngrijire a persoanelor dependente (copii, persoane cu 
handicap, persoane în vârstă) împiedică femeile să participe pe piaţa muncii sau să lucreze cu normă 
întreagă. În anul 2008, femeile care au lucrat cu fracţiune de normă au atins o rată de 31,1%, în timp ce 
bărbaţii o rată de 7,9% (vezi Graficul 3). Referitor la rata de ocupare cu normă întreagă, decalajul între 
bărbaţi şi femei a scăzut, în mică măsură, în anul 2003, această rată crescând în nouă state-membre. 

Procentajul de 14,8% dintre femeile angajate, au contracte cu termen limitat, însemnând un punct 
procentual în plus, faţă de bărbaţi. Se evidenţiază că marea discrepanţă în utilizarea formelor flexibile 
de muncă se datorează, în mare măsură, lipsei de echilibru între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte 
utilizarea timpului.29 

 
Grafic 3 Munca cu fracţiune de normă (bărbaţi şi femei în vârstă de peste 15 ani) în statele 

membre ale UE - 2008 

Deoarece participarea femeilor pe piaţa muncii este strâns legată de poziţia lor în familie, se pare 
că există bariere importante în calea realizării concilierii vieţii de familie cu cea profesională, precum 
şi a repartizării responsabilităţilor de familie, în detrimentul femeilor. În conformitate cu Raportul 
Comisiei Europene pentru egalitatea de gen (2007), rata de ocupare a femeilor în vârstă de 20 până 49 
de ani, scade cu 15 puncte procentuale, în momentul în care au un copil, în timp ce rata pentru bărbaţi 
creşte cu 6 puncte procentuale.30 

                                                 
27 European Commission (2007), Tackling the pay gap between women and men, Communication from the Commission to the 

Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
28 Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comisia Europeana Economica şi Sociala şi Comisia Regiunilor 

(2006), Foia de parcurs …, pag. 4. 
29 Comisia Europeană (2007), Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comisia Europeană Economică şi 

Socială şi Comisia Regiunilor, Raport pentru egalitatea de gen-2007, Bruxelles, 7.2.2007, COM(2007)49 final, pag. 6. 

30 Comisia Europeană (2007), raport 
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Femeile care au copii lucrează mai puţin (~11,5% la rata de ocupare) decât femeile fără copii, în 
timp ce bărbaţii care au copii lucrează mai mult decât bărbaţii fără copii (+6,8 procente). Această 
influenţă a maternităţii / paternităţii asupra participării la ocupare, este legată de rolurile tradiţionale 
ale sexelor şi de lipsa de instituţii de îngrijire a copiilor în majoritatea statelor-membre. În ciuda 
creşterii oferirii serviciilor de îngrijire pentru copii, în ultimii ani, în conformitate cu obiectivele 
europene, în multe ţări procentele de satisfacere sunt scăzute, în special pentru copiii în vârstă de sub 
3 ani. Îngrijirea altor membri dependenţi, de asemenea, influenţează şansele femeilor şi ale bărbaţilor 
de a rămâne pe piaţa muncii, provocare care a fost agravată de îmbătrânirea populaţiei.31  

În anul 2005, peste 20 de milioane de europeni în vârstă de 15 până 64 de ani (12,8 milioane femei 
şi 7,6 milioane bărbaţi) aveau în responsabilitatea lor îngrijirea persoanelor adulte dependente. Această 
responsabilitate de îngrijire joacă un rol în rată scăzută de ocupare a femeilor în vârstă de 55 până 64 
de ani (36,8% în anul 2008, 18,2 puncte mai puţin decât procentul aferent bărbaţilor). De asemenea, 
lipsa de măsuri suficiente pentru echilibrarea muncii cu viaţa personală, poate afecta decizia femeilor 
şi a bărbaţilor de a nu avea copii sau de a avea mai puţini copii, fapt problematic privind îmbătrânirea 
populaţiei şi feedback-ul viitor al pieţei muncii, şi, prin urmare, dezvoltarea economică. În ţările în 
care există condiţii favorabile pentru îngrijirea copiilor, cu posibilitate de concediu pentru creşterea 
copilului şi reglementări ale programului flexibil de muncă, atât ratele de ocupare a femeilor cât şi 
ratele de natalitate sunt mai ridicate. 

Deşi, numărul de femei care participă la procesul decizional sau care deţin poziţii de luare a 
deciziilor în UE a crescut în ultimii ani, puterea continuă să se afle, în mod clar, în mâinile bărbaţilor, 
atât la nivel politic cât şi economic. În UE, în medie, numai unul dintre parlamentarii naţionali şi 
miniştri este femeie, cu toate că situaţia variază de la un stat-membru la altul. Unele progrese au fost 
înregistrate în urma alegerilor din anul 2009 în Parlamentul European, unde procentul femeilor a 
crescut de la 31% la 35%. În sectorul economic, cifrele sunt mai puţin pozitive şi, de exemplu, femeile 
reprezintă numai unul dintre membrii consiliului de administraţie a societăţilor europene blue-chips şi 
3% dintre preşedinţii consiliilor administrative.32 

În general, există un paradox fundamental care caracterizează promovarea egalităţii de gen şi a 
consolidării femeilor: în timp ce la nivel mondial există angajamente privind temele de egalitate de 
gen, la nivel naţional se înregistrează un progres limitat în aplicarea acestora.33 Dezvoltarea economică 
necesită luarea de măsuri, cum ar fi crearea locurilor de muncă, însă sub politica şi aspectul de gen. De 
exemplu, conceptul ocupării depline, trebuie explorat având în vedere munca neremunerată prestată 
de multe femei. În primul rând femeile cu salarii mici în ţările în curs de dezvoltare, frecvent, dezvoltă 
o “ocupare deplină” informală, bazată pe cererea excesivă pentru consumul de energie şi timp din 
partea lor, pentru a răspunde structurilor de familie, societate şi economie. Pe de altă parte femeile cu 
venit scăzut, în cele mai dezvoltate ţări, se confruntă cu responsabilităţi mari de îngrijire, care 
reprezintă o barieră în şansa lor de a ocupa un loc de muncă cu normă întreagă pe piaţa muncii, fapt 
care se observă în concentrarea ridicată a acestora în job-uri cu normă parţială.34  

                                                 
31 Comisia Europeană (2009), raport  
32 Ibid. 

33 Bakker, I. (2007), Financing for Gender Equality and the Empowerment of Women: Paradoxes and Possibilities, 
EGM/FFGE/2007/BP.1, United Nations, Division for the Advancement of Women, Expert Group Meeting on financing for gender 
equality and the empowerment of women, Oslo, Norway 4-7 September 2007.  

34 Elson, D. (2006), Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW, (UNIFEM 
2006), pp. 119-120. 
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D. Situaţia României 

 

În România, creşterea ocupării forţei de muncă şi egalitatea de remunerare a fost mai 
instituţionalizată, datorită centralizării economice, decât în alte economii industrializate sau în curs de 
dezvoltare35. În plus, ratele şomajului şi ratele şomajului pe bază de gen au fost şi, încă, sunt, mai mici 
decât în alte economii dezvoltate ale Uniunii Europene. În consecinţă, rata şomajului actual este destul 
de scăzut (4.93%), iar rata şomajului în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaţilor (rata 
şomajului 4,81% pentru femei şi 5,05% pentru bărbaţi), la 31 octombrie 2011. 

În privinţa judeţele din care fac parte centrele proiectului, datele ne indică, la 31 octombrie 2011, 
că Vaslui se situează, la nivel naţional, pe locul secund, cu o rată a şomajului de 9,14%, în timp ce 
judeţele Bistriţa-Năsăud (4,53%) şi Timiş (1,85%) se situează la cealaltă extremitate, cu rate ale 
şomajului printre cele mai reduse (vezi Tabelul 10 de la anexe). În privinţa şomajului feminin, el este 
sub cel masculin în judeţul Vaslui (7,16%, faţă de 11,13%) dar e mai ridicat decât cel masculin în 
judeţele Bistriţa-Năsăud (4,69%, faţă de 4,39%) şi Timiş (2,17%, faţă de 1,6%). Avem, aşadar, experienţe 
diferite relative la şomaj în cele trei centre ale proiectului 

Rata ocupării forţei de muncă-este de aproximativ 58% - sub media curentă a UE şi a obiectivului de 
la Lisabona, 70%. Prin urmare, doar 5 din 10 femei lucrează. Spre deosebire de alte ţări europene şi în 
ciuda bunei imagini a României, pe parcursul tranziţiei sale spre o piaţă liberală a muncii, se observă o 
creştere a diferenţei între sexe în ceea ce priveşte calitatea muncii femeilor. Având în vedere situaţia 
actuală, caracterizată de ratele scăzute de natalitate, reducerea forţei de muncă şi a populaţiei, 
precum şi îmbătrânirea populaţiei, femeile ar trebui să fie considerate ca o resursă umană 
semnificativă, care poate fi valorificată în mod corespunzător, în scopul realizării unei dezvoltări 
economice durabile.36 

În plus, salariile mici reprezintă o altă importantă problemă pentru forţa de muncă românească. Un 
sondaj37 arată că în România o companie cheltuieşte pentru un angajat, de zece ori mai puţini bani 
pentru salarii şi alte recompense financiare, decât în Europa Occidentală. Dificultatea unor persoane de 
a-şi găsi un loc de muncă sau un loc de muncă decent în corelaţie cu veniturile mici, reprezintă unele 
dintre cele mai importante disparităţi trans-sectoriale în condiţiile socio-economice care au contribuit 
la creşterea imigraţiei forţei de muncă. Această imigraţie externă, de asemenea, se referă la femeile, 
care încercând să iasă din cercul vicios al sărăciei şi să elimine marginalizarea socială, preferă să-şi 
părăsească ţara, motivele fiind diferenţierea de gen şi inegalitatea pe piaţa forţei de muncă. 

Un alt aspect al pieţei muncii este îmbătrânirea continuă a populaţiei, prevăzându-se că până în 
anul 2020, aproximativ 50% din populaţia ocupată va fi în vârstă de 40 peste de ani.38 O tendinţă mai 
recentă existentă pe piaţa forţei de muncă din România, este lipsa de persoane cu competenţe înalte şi 
acest lucru combinat cu lipsa de forţă de muncă în anumite domenii, conduce la o realitate alarmantă, 
deoarece 73% din angajatorii din România au declarat că au probleme în ocuparea posturilor 
disponibile.39  

                                                 
35 Momete, D.C. (2008), The Analysis…., idem 
36 Momete, D.C. (2008), The Analysis…, pp. 2517. 
37 PricewaterhouseCoopers, PayWell 2007- Salary and benefits survey, 2008. 
38 Vasile, V. (2004), Demographic changes and labor market în Romania, Romanian Academy. 
39 Manpower Inc (2008), Talent Shortage Survey 2008: Global results, April 2008. 
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La nivel mondial, femeile se confruntă cu mai multe dificultăţi decât bărbaţii privind accesarea 
pieţei muncii, în vederea identificării unui loc de muncă decent şi productiv. În general, raportul este 
de aproximativ 70 de femei (66,9) active din punct de vedere economic la o 100 de bărbaţi.40 Mai mult 
decât atât, femeile sunt mai susceptibile de a câştiga mai puţin decât bărbaţii pentru acelaşi tip de 
muncă, chiar şi în ocupaţii care, tradiţional, sunt de sex feminin. Situaţia înregistrată în economiile 
dezvoltate (inclusiv cele din UE) este relativ pozitivă, raportul fiind de 82 de femei economic active la o 
100 de bărbaţi.  

Ratele ocupării forţei de muncă la nivel mondial sunt, în general, mult mai scăzute pentru femei 
decât pentru bărbaţi, România reprezentând o excepţie pentru câţiva ani. Datele înregistrate în 
România în anul 2007, arată că rata de ocupare a femeilor este de aproximativ 53% (calculată pentru 
grupa de vârstă 15-64 de ani), mult mai mică decât cea înregistrată pentru bărbaţi, însemnând 65% şi, 
bineînţeles, mai scăzută decât obiectivul de la Lisabona. În anul 2007, diferenţele de gen în România 
(se calculează rata de ocupare pentru bărbaţi minus rata de ocupare pentru femei) au crescut la 12%, 
fiind sub media UE-27, care este de aproximativ 14%.41 Acest lucru poate fi corelat cu munca în familie, 
depusă de un procent semnificativ de femei (25% din populaţia feminină inactivă munceşte în 
gospodărie şi în familie).42  

În cadrul unui studiu realizat în România43cu privire la motivaţiile comportamentale ale 
discriminării de gen pe piaţa muncii, s-a demonstrat că o mare parte a bărbaţilor (54%) consideră că 
femeile ar trebui să îşi sacrifice locul de muncă în favoarea îngrijirii familiei, pe când doar 44% dintre 
femei ar accepta această situaţie. În plus, se semnalează că 81% dintre bărbaţi, precum şi 56% dintre 
femei, consideră că principalul aducător de venit în familie ar trebui să fie soţul, fapt care 
demonstrează existenţa unor puternice stereotipuri cu privire la rolurile de gen în familie şi muncă. 

În general, femeile din România se confruntă cu mai multe provocări decât bărbaţii, privind 
ocuparea forţei de muncă, datorită faptului că sunt expuse la mai multe inegalităţi.44 Femeile sunt mai 
susceptibile de a avea, în medie, mai puţini bani, pe parcursul vieţii active şi, în consecinţă, au pensii 
mai mici, crescând riscul de a se confrunta cu sărăcia la bătrâneţe. Pe întreg teritoriul UE, diferenţele 
de salarizare între bărbaţi şi femei au fost în medie de 15%, în timp ce în România de 13% (procente 
pentru anul 2005) 45 şi de circa 11% în 2011, conform unui studiu al Băncii Mondiale. Prin urmare, riscul 
de sărăcie este mai mare pentru femei decât pentru bărbaţi. În România, în anul 2005, procentajul 
femeilor de peste 65 de ani, expuse riscului sărăciei, a fost de 21%, în timp ce pentru bărbaţii din 
aceeaşi grupă de vârstă, această cifră atingea doar 12%.46  

Aceste date sunt şi mai dramatice atunci când variabila de gen se intersectează cu caracterul 
minoritar, vârsta (femeile mai în vârstă) sau cu handicapul (femei cu handicap). Un alt grup social 
vulnerabil sunt femeile care trăiesc în zonele rurale, deoarece acestea sunt în mare parte şomere, 
"asistând" membrii familiei, prin prestarea muncii în familie. În plus, se remarcă faptul că femeile 
singure cu minori în întreţinere sunt expuse riscului sărăciei mult mai mult decât restul femeilor.47 

                                                 
40 International Labor Office (ILO) (2008), Global Employment Trends for Women, Geneva, March 2008. 
41 European Commission (2008), Equality between women and men — 2008, Brussels 

42 The Ministry of Family and Equality of Chances (2007), Strategy for 2007-2009. Management module, Romania. 
43 Dobre, M.H. & Ailenei, D. (2010), Behavioral Motivations of Gender discrimination on the Labor Market în Romania, 

Theoretical and Applied Economic, Vol. XVII, No. 12 (553), pp.95-102 

44 European Commission (2006), Gender inequalities în the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups în 
thirty European countries, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 

45 European Commission (2008), The life of women and men în Europe. A statistical portrait, Brussels. 
46 European Commission (2008), The life…, ibid. 
47 Momete, D.C. (2008), The Analysis…, ibid., pp. 2520. 
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E. Valori, experienţă de muncă ale grupului-ţintă 

 

Particularizând aria de investigaţie la grupul ţintă al proiectului, datele culese prin anchetă 
conturează universul axiologic al acestuia, fundamentele care îl ghidează în viaţă în raport cu munca. 
Pornind de la elementele fundamentale ale atitudinii generale faţă de viitor, faţă de muncă, premise 
ale comportamentului pro-antreprenorial al grupurilor vulnerabile, am testat care sunt valorile asociate 
reuşitei în viaţă, care sunt, în opinia vulnerabililor, elementele ce le definesc structura axiologică. 

 
Grafic 4 „După părerea dvs. de ce ai nevoie pentru a reuşi în viaţă?”* 

Datele de mai sus ne indică un prim set de valori esenţiale reuşitei, format din muncă (55% 
menţiuni cumulate) şi educaţie, şcoală (42%) Reuşita în viaţă, în opinia vulnerabililor, implică în primul 
rând activarea resurselor proprii de muncă şi a celor formate prin educaţie. 

Un alt set de valori se situează în planul secund al ierarhiei, fiind alcătuit din valori precum 
norocul (31%) sau relaţiile (22%). Şansa, fără a fi plasată în prim-planul tabloului axiologic, este 
considerată a fi un factor important în a avea succes, fiind un adjuvant al performanţei individuale în 
plan social. Relaţiile, capitalul social, joacă şi el un rol semnificativ, în opinia respondenţilor, crescând 
probabilitatea de a reuşi în viaţă. 

Un set de valori de o însemnătate mai redusă este cel format din inteligenţă (26%) şi credinţă 
(22%). Plasarea credinţei spre capătul ierarhiei ar putea avea o explicaţie de natură auto-evaluativă 
(plasarea cauzelor propriei condiţii în sfera predestinării). 

Analiza la nivelul subcategoriilor definite de caracteristicile socio-demografice ale grupurilor 
vulnerabile ne indică pattern-uri distincte de structură axiologică. Astfel, munca este aleasă într-o mai 
mare măsură de către persoanele cu vârstă de peste 45 ani sau cele cu studii superioare, educaţia este 
menţionată mai degrabă de către persoanele de altă etnie (preponderent romă) sau de către femeile 
vulnerabile din familiile cu venituri lunare reduse, iar norocul este într-o mai mare măsură valorizat de 

                                                 
* N=112. Alegere din listă. 
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către persoanele din familii cu venituri lunare de 101-300 lei / membru sau de către persoanele de altă 
etnie şi cele de 46 ani şi peste. 

Putem observa, de asemenea, diferenţe structurale semnificative între cele trei locaţii în care am 
derulat ancheta. Astfel, în Bistriţa, respondenţii aleg într-o mai mare măsură munca drept valoare a 
reuşitei, în timp ce respondenţii din Murgeni aleg mai degrabă educaţia şi norocul. Persoanele 
vulnerabile din Timişoara aleg, în schimb, într-o mai mică măsură, educaţia (vezi Tabelul 2 din anexă). 

Studiul realizat în decembrie 2010, în cadrul proiectului „Crearea şi promovarea de instrumente 
de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” 
(proiect POSDRU/84/6.1/S/57308) indică date relativ similare, munca fiind considerată drept valoare 
centrală şi principală premisă a reuşitei în viaţă. Unul din grupurile investigate în cadrul studiului, 
femei de peste 45 ani în căutarea unui loc de muncă, indică faptul că aceste persoane aleg, în proporţie 
de 50% munca, drept valoare a succesului, urmată fiind de noroc (34%) şi de relaţii (33%). În acest caz, 
educaţia este plasată undeva în zona finală a ierarhiei, cu un scor cumulat de 24%. 

 
Grafic 5 „Cei mai mulţi dintre oamenii ca dumneavoastră…?”* 

Un alt indicator al plasării în câmpul social al vulnerabilităţii îl constituie auto-aprecierea nevoii 
de suport a vulnerabililor. Datele prezentate mai sus, în Graficul 2, ne indică un echilibru în aprecierea 
nevoii de ajutor: 49% dintre subiecţi declară că de obicei sau permanent au nevoie de ajutor pentru a 
se descurca iar 51% declară că, de obicei sau permanent, nu au nevoie de ajutor pentru a se descurca. 
Totuşi, numai 14% dintre respondenţi îşi afirmă totala independenţă (8%), respectiv dependenţă (6%). 

Nevoia de suport este mult mai bine determinată de categoriile socio-demografice din care fac 
parte subiecţii (vezi Tabelul 3 din anexă). Observăm că tendinţa spre declararea nevoii de suport 

‐ Creşte odată cu vârsta, 
‐ Scade odată cu educaţia şi nivelul de venit (care corelează, la rândul lor), 
‐ E mai ridicată în Murgeni şi mai scăzută în Timişoara. 

                                                 
* N=112. Alegere din listă. 
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Comparativ, în cazul studiului derulat în decembrie 2010, ponderea femeilor de 45 ani şi peste care 
menţionau mai degrabă nevoia de suport era de 62%, valoare foarte apropiată de cea obţinută în cazul 
studiului de faţă. 

În opinia femeilor vulnerabile, munca, educaţia şi norocul sunt cele trei jaloane care ghidează 
drumul spre succes. Proporţia variabilă a acestor trei elemente diferă în raport cu zonele / ariile 
culturale din care ele provin, ca atare trebuie considerată o uşoară calibrare a discursului adoptat în 
raport cu particularităţile culturale. Nevoia de suport e una reală, mai ales în situaţia deficitului de 
resurse fiziologice, educaţionale sau financiare. Şi acest aspect e un adjuvant al demersului de a ghida 
potenţialul persoanelor vulnerabile către iniţiative menite să le ofere independenţa materială şi să le 
extragă din categoria de asistaţi social. 

Experienţa de muncă acumulată constituie un capital cu multiple valenţe, fie ele de integrare 
socială, fie de acumulare de expertiză într-un anumit domeniu. Identificarea particularităţilor 
experienţei de muncă, prin prisma naturii locului de muncă (la stat, într-o firmă privată sau un ONG, în 
România sau în străinătate, în calitate de persoană cu atribuţii de conducere, etc.), aduce un plus de 
informaţie în configurarea caracteristicilor grupului femeilor vulnerabile. 

 
Grafic 6 „Dvs. lucraţi sau aţi lucrat vreodată…?”* 

Mai mult de jumătate (58%) dintre respondente au o experienţă de muncă într-o firmă privată şi 
19% în cadrul unui ONG. De asemenea, un sfert din ele au lucrat sau mai lucrează în străinătate. 
Ponderea persoanelor cu atribuţii de conducere este mai redusă, de 10%, dar ponderea celor care au 
experimentat munca „la negru”, fără contract de muncă, e ridicată, de aproape o treime (31%) (vezi 
Tabelul 4 din anexă). 

Dacă vârsta nu discriminează în mod semnificativ în privinţa tipologiei experienţei de muncă (cu o 
excepţie, munca în străinătate, decizie mai profundă, care necesită un set de resurse printre care 
tinereţea constituie un avantaj cert), educaţia determină traiectorii profesionale particulare (cei cu 
educaţie medie sau superioară au experimentat într-o mai mare proporţie un job în mediul privat sau în 

                                                 
* N=112. Răspuns multiplu 
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străinătate, în timp ce cei cu studii elementare sau vocaţionale au fost mai degrabă puşi în situaţia de a 
munci „la negru”). 

În corelaţie cu educaţia, nivelul de venit familial este mai degrabă o consecinţă a unui portofoliu 
profesional particular. Astfel, familiile cu venituri lunare medii sau mari se asociază cu o mai mare 
experienţă de muncă în mediul privat. 

Şi situaţia în cele trei centre investigate e una distinctă. Dacă femeile vulnerabile din Bistriţa şi 
Timişoara au o mai mare experienţă în mediul privat, cele din Timişoara au experimentat într-o mai 
mare măsură migraţia externă, iar cele din Murgeni s-au confruntat mai mult cu munca „la negru”. 

 

Actualul statut ocupaţional al femeilor vulnerabile ne o oferă o imagine de moment a situaţiei în 
care ele se află, ilustrată în Graficul 7. Aproape două treimi din acestea lucrează, dar numai o treime 
cu contract, alte 29% fiind angajate în diverse forme temporare („cu ziua”, pe cont propriu) sau fără 
forme legale („fără contract, la negru”). Circa 40% dintre persoanele investigate declară că nu 
lucrează, majoritatea dintre acestea având totuşi la un moment dat un loc de muncă pentru cel puţin 3 
luni. 

 
Grafic 7 „Care din următoarele situaţii vi se potriveşte în prezent, dvs.?”* 

O analiză a determinanţilor socio-demografici ai statusului ocupaţional actual al femeilor 
vulnerabile ne indică următoarele: 

‐ O rată mai mare a angajării fără contract de muncă (7%) în rândul femeilor de peste 45 ani, în 
raport cu celelalte. 

‐ O pondere mai mare a femeilor angajate cu contract de muncă, în cazul celor cu studii medii şi 
superioare (45%), faţă de cele cu studii elementare sau vocaţionale (21%). Pe de altă parte, 
femeile vulnerabile mai puţin educate sunt mai degrabă angajate „cu ziua” (34%) sau nu a avut 
deloc experienţa muncii (7%), în raport cu cele mediu şi superior educate (doar 5% lucrează „cu 
ziua” şi sub 1% nu au avut experienţă de muncă). 

                                                 
* N=112. Alegere din listă. 
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‐ O rată mai ridicată a celor care lucrează „cu ziua” în rândul vulnerabilelor de altă etnie decât 
cea română (44%) sau a celor care provin din familii cu venituri lunare de maxim 100 lei / 
membru (54%). 

Analiza la nivelul celor trei areale investigate (Bistriţa, Timişoara şi Murgeni) indică, de asemenea, 
diferenţe semnificative de status profesional: 

‐ în cazul femeilor vulnerabile din Bistriţa, observăm o pondere mai ridicată a celor care 
lucrează „la negru” (5%) sau a celor care sunt actualmente fără loc de muncă deşi au avut un 
loc de muncă (59%) şi o pondere mai scăzută a celor care lucrează „cu ziua”. 

‐ în cazul femeilor vulnerabile din Timişoara, observăm o pondere mai ridicată a celor care 
lucrează „la negru” (5%) sau a celor care sunt actualmente fără loc de muncă deşi au avut un 
loc de muncă (59%) şi o pondere mai scăzută a celor care lucrează „cu ziua” (8%). 

‐ în cazul femeilor vulnerabile din Murgeni, observăm o pondere mai ridicată a celor care 
lucrează „cu ziua” (58%) una mai scăzută a celor care sunt angajate cu contract de muncă (3%) 
sau sunt şomere (6%). 

Motivaţia lipsei locului de muncă , aşa cum o văd respondentele studiului, vizează mai degrabă 
aspecte obiective: lipsa locurilor de muncă, obligaţii familiale, în special datorate copiilor aflaţi în 
întreţinere, lipsa educaţiei şi a calificării. 

 
Grafic 8 „Care sunt principalele motive pentru care nu aveţi un loc de muncă?”* 

Ponderea motivaţiilor privind acte de discriminare sau alte situaţii posibil generatoare de 
discriminare în accesul pe piaţa muncii (sărăcia, sănătatea, vârsta) sunt mai puţin menţionate dar, 
cumulate, ele reprezintă aproape o treime din motivaţiile indicate de către femeile vulnerabile fără loc 
de muncă. 

La nivelul celor 3 locaţii incluse în studiu, datele indică diferenţe semnificative în privinţa 
motivaţiilor neîncadrării în muncă: 

‐ în Bistriţa, majoritatea (58%) femeilor vulnerabile care nu au loc de muncă invocă drept motiv 
pentru această situaţie obligaţiile familiale, 

                                                 
* N=49. Persoanele care nu au în prezent un loc de muncă. Întrebare deschisă cu răspunsuri codificate. Procente cumulate 

din două menţiuni (suma procentelor poate fi mai mare de 100%). 
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‐ în Timişoara, ponderea femeilor vulnerabile fără loc de muncă e una mai redusă, ca atare 
analiza motivaţiilor e una mai puţin relevantă, 

‐ în Murgeni, lipsa unui nivel adecvat de educaţie şi calificare dar şi lipsa locurilor de muncă sunt 
menţionate ca principale motivaţii pentru neîncadrarea în muncă. 

În cazul femeilor vulnerabile, putem identifica o varietate de situaţii în ceea ce priveşte experienţa 
de muncă, traiectoria profesională parcursă până în prezent. Dincolo de acest mozaic experienţial, 
există câteva trăsături dominante, care pot fi considerate elemente favorizante ale intenţiei de a 
demara o afacere: experienţa în mediul privat, experienţa de muncă în străinătate. Acestea constituie 
oportunităţi în cadrul cărora poate apărea familiarizarea cu etica şi pragmatica antreprenoriatului, cu 
codul şi principiile de bază ale mediului de afaceri. 

Există însă şi indicatori ai unor situaţii-limită, sărăcia, lipsa de calificare şi educaţie, obligaţiile 
familiale, care trebuie trataţi cu multă atenţie, pentru a nu genera pusee de entuziasm nedublate de 
resursele necesare susţinerii unei întreprinderi private şi pentru a evita apariţia unui antreprenoriat 
fondat pe lipsa de alternative. 

Nivelul calificărilor profesionale deţinute indică potenţialul individual sau de grup pentru a asigura 
capitalul de expertiză al unei întreprinderi private, în speţă al unei întreprinderi de economie socială. 
Datele culese indică o plajă destul de ridicată de meserii / calificări deţinute de către femeile 
vulnerabile:  

 
Grafic 9 „Ce fel de meserii ştiţi să faceţi, indiferent dacă aţi urmat sau nu o şcoală sau 

cursuri?”* 

Se remarcă totuşi două categorii de calificări dominante, cea asociată industriei textile şi care 
include croitoria sau confecţia de haine (34%) şi agricultura, care include cultivarea plantelor şi 
creşterea animalelor (32%). 

O altă clasă de calificări, cu o pondere de 16%-21% din totalul eşantionului, include calificări în 
domeniul comercial (vânzător, ospătar), în asistenţă socială (asistent social, îngrijire copii, bătrâni), 
în alimentaţie (bucătar, cofetar, patiser) sau menaj. Există o categorie de femei vulnerabile care deţin 

                                                 
* N=112. Întrebare deschisă cu răspunsuri codificate. Procente cumulate din trei menţiuni (suma procentelor poate fi mai 

mare de 100%). 
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calificări tehnice (operator chimist, prelucrător, vopsitor, operator calculator) sau intelectuale (medic, 
jurist, profesor, etc.).  

Cu o pondere mai redusă, calificarea în îngrijire corporală (cosmetică, coafură) se situează la 
finalul ierarhiei. Există, de asemenea, un segment cu o pondere de 13% dintre persoanele intervievate 
care nu deţine nicio calificare. 

Analiza portofoliului de calificări, la nivelul principalelor categorii socio-demografice, indică 
anumite particularităţi ale grupului femeilor vulnerabile (Tabelul 4). Identificăm o asociere a 
calificărilor în agricultură cu un nivel mai redus de educaţie, cu apartenenţa la o altă etnie decât cea 
majoritară, cu un nivel redus al veniturilor familiale. Pe de altă parte, calificarea în meserii aparţinând 
industriei textilelor se asociază cu vârsta medie şi înaintată (36 ani şi peste) şi cu un nivel redus al 
veniturilor familiale lunare (maxim 100 lei / membru) (vezi Tabelul 5 din anexă). 

În privinţa celor trei zone investigate, avem câte un mozaic distinct de calificări deţinute de 
femeile vulnerabile, fiecare oraş având particularităţile sale: 

 
Ilustraţia 1 Calificările principale ale femeilor vulnerabile, la nivelul celor trei zone investigate 

Dacă în Murgeni, o zona practic rurală, predomină calificarea de agricultor (91%), acompaniată 
semnificativ de cea de croitor, confecţioner (36%), în celelalte oraşe lucrurile stau mult mai echilibrat. 
În Bistriţa dominante sunt calificările de croitor, confecţioner, textilist (49%) sau cele de comerciant, 
vânzător, ospătar (33%) iar în Timişoara întâlnim cea mai mare pondere a persoanelor fără calificare 
(28%) dar şi cea mai mare pondere a persoanelor cu o calificare în ocupaţii intelectuale (48%). 

Dincolo de meseriile, calificările deţinute, am testat şi un set de activităţi relevante pentru 
potenţiale întreprinderi de economie socială, activităţi menite fie să definească profilul unei astfel de 
întreprinderi, fie să asigure sustenabilitatea unor astfel de demersuri. Auto-evaluarea acestor calificări 
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s-a realizat pe o scală cu trei trepte: cunoaştere bună a activităţii, cunoaştere medie şi non-cunoaştere 
a acestei activităţi. 

 
Grafic 10 „Vă pricepeţi să faceţi următoarele activităţi?” – activităţi principale* 

 

Graficul 10 ilustrează gradul de cunoaştere al activităţilor principale testate (cele care pot defini o 
întreprindere de economie socială). Se remarcă în primul rând activităţile de supraveghere şi îngrijire 
a copiilor (baby-sitting), cunoscute într-o măsură medie sau bună de peste trei sferturi din 
respondente. Horticultura, cultivarea legumelor şi a florilor, constituie de asemenea, o activitate 
cunoscută de majoritatea femeilor vulnerabile într-o măsură medie şi avansată, cu menţiunea că 
ponderea celor care o cunosc într-o măsură medie (48%) e mai mare decât cea acelor care o cunosc 
într-o măsură avansată (29%). 

Un alt set de activităţi se situează în planul secund al cunoaşterii lor de către femeile vulnerabile, 
fiind vorba de activităţi agricole, de cultivare, culegere şi prelucrare a legumelor, fructelor de 
pădure, plantelor medicinale. Tot în această situaţie se încadrează şi croitoria, cunoscută într-o 
măsură satisfăcătoare sau avansată de aproape jumătate dintre respondenţi. 

Ultimul set de activităţi reprezintă activităţi de nişă, fiind practicate de un număr redus de femei 
vulnerabile. În această categorie se încadrează manufacturarea produselor de artizanat, pielăria sau 
activităţi de suport pentru orientarea montană sau traseele turistice. 

Există, aşadar, o ierarhizare destul de clară a gradului de cunoaştere a unor meserii, activităţi care 
pot deveni domenii de demarare a unor întreprinderi de economie socială. Analiza acestui grad de 
cunoaştere la nivelul principalelor categorii socio-demografice ne va oferi profilul celei mai bune 
performere a acestor activităţi. Pentru a prezenta datele de o manieră sintetică, am cumulat cele două 
categorii de cunoaştere a activităţilor, cunoaşterea satisfăcătoare şi cea bună. Datele ne indică 
diferenţe semnificative în privinţa gradului de cunoaştere a activităţilor testate la nivelul celor trei 
centre ale proiectului (vezi Tabelul 6 din anexă). 
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În privinţa supravegherii sau a îngrijirii copiilor, profilul persoanei care cunoaşte cel mai bine 
această practică este cel al persoanei tinere (18-35 ani), cu studii medii sau superioare, din familii cu 
venituri medii-ridicate, de etnie română. Profilul aferent persoanei care poate practica horticultura 
este unul complementar, al unei persoane de peste 36 ani, cu un nivel de educaţie mai redus, 
provenind din familii cu venituri reduse sau medii, de altă etnie decât cea română. 

La nivelul celor trei localităţi investigate, femeile vulnerabile din Bistriţa sunt cele care cunosc 
într-o măsură ridicată toate cele trei activităţi, cele din Timişoara se situează la un nivel uşor peste 
medie în toate cele trei cazuri, iar femeile din Murgeni excelează în zona horticulturii. 

 
Grafic 11 „Vă pricepeţi să faceţi următoarele activităţi?” – activităţi de suport* 

 

Un set de alte activităţi testate ar putea avea mai degrabă un rol de suport pentru demararea şi 
susţinerea unei activităţi antreprenoriale. Cunoştinţele de contabilitate primară, secretariat, utilizarea 
calculatorului sau a Internet-ului constituie premisele unei organizări eficiente a activităţi şi ale unei 
interconectări rapide la mediul de afaceri, potenţialele pieţe de desfacere şi actualitatea din domeniu. 

Graficul 11 oferă imaginea unui public mai puţin familiarizat cu activităţile de contabilitate şi 
secretariat, numai ceva mai puţin de o treime dintre respondente având cunoştinţe în domeniu. În 
privinţa calculatorului şi a Internet-ului, lucrurile stau puţin mai bine: circa jumătate dintre 
respondente (43%-46%) au cunoştinţe de utilizare a PC-ului şi a Internet-ului. 

Din perspectivă socio-demografică, profilul persoanei celei mai informate în privinţa acestor 
activităţi de suport este cel al unei persoane tinere (18-35 ani), cu studii medii sau superioare, 
provenind din familii cu venituri mai ridicate, localizată în Timişoara. 

Cunoaşterea unei limbi străine poate contribui semnificativ la îmbunătăţirea dimensiunii 
comunicaţionale a unei potenţiale afaceri. 
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Grafic 12 „Cunoaşteţi următoarele limbi?”* 

Dintre limbile testate, cea mai cunoscută este limba engleză (o treime dintre respondente au 
cunoştinţe de limba engleză). Limbile romani, italiană şi spaniolă sunt cunoscute de 16%-18%, iar limba 
maghiară de 7%. Persoanele tinere (18-36 ani), cele cu educaţie medie sau superioară, provenind din 
familii cu venituri mai ridicate, din Timişoara sunt cele care cunosc într-o mai mare măsură limbile 
engleză, italiană, spaniolă. În privinţa limbii romani, femeile vulnerabile din Murgeni sunt cele care o 
cunosc într-o mai mare măsură. 

 

Datele indică un potenţial experienţial cert pentru demararea unor întreprinderi de economie 
socială. Plaja de calificări şi activităţi pe care femeile vulnerabile le pot desfăşura este una destul de 
extinsă, existând nuclee de competenţă pentru aproape toate activităţile de interes. Dar tot acest 
demers trebuie derulat prin prisma particularităţilor locale şi a celor individuale, pentru identificarea 
nişelor de oportunitate şi maximizarea şanselor de succes. 

 

Includerea femeilor vulnerabile într-un program de formare profesională pleacă de la analiza 
experienţei acestora în această privinţă şi a intenţiilor şi aspiraţiilor asociate demersului de formare 
profesională. Numai ceva mai mult de jumătate dintre femeile vulnerabile au urmat o şcoală sau un 
curs de formare profesională care să le ateste o calificare. Şi interesul pentru a urma astfel de cursuri e 
unul nuanţat, datele indicând o pondere de 55% interes ridicat (Graficul 14). 
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Grafic 13 „Aveţi vreo calificare pentru o meserie, obţinută prin absolvirea unei şcoli sau a unui 

curs de formare profesională?”* 

 
Grafic 14 „Cât de interesată sunteţi pentru a urma un curs de calificare sau formare 

profesională?”* 

Cine sunt cele care au urmat un curs de calificare şi cele care ar fi interesate să urmeze în viitor un 
astfel de curs? 

Datele din tabelul 7 din anexă o uşoară asociere a vârstei cu gradul de absolvire a unei şcoli sau 
curs de calificare. Firesc, cei cu studii medii sau superioare au absolvit într-o pondere mai mare aceste 
cursuri. De asemenea, gradul de absolvire a cursurilor corelează pozitiv cu nivelul veniturilor familiale. 
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Interesul pentru astfel de cursuri e mai ridicat în rândul femeilor vulnerabile de vârstă tânără sau 
medie (18-45 ani) şi în rândul persoanelor cu venituri medii (vezi tabelul 7 din anexă). 

La nivelul celor trei oraşe investigate, datele ne indică: 
‐ În cazul Bistriţei, un grad de calificare peste medie şi cel mai ridicat interes de a urma aceste 

cursuri, 
‐ În cazul Timişoarei, cel mai ridicat grad de calificare dar cel mai scăzut interes pentru a urma 

un curs de calificare, 
‐ În cazul Murgeniului, cel mai scăzut grad de calificare şi un interes mediu pentru un curs de 

formare profesională. 

Care sunt cursurile pe care femeile vulnerabile intenţionează să le urmeze? Datele ne indică o 
varietate de cursuri pe care femeile vulnerabile ar dori să le urmeze. Cele mai căutate cursuri sunt 
cele agro-zootehnice, vizând cultivarea legumelor, creşterea animalelor, ceva mai mult de un sfert 
dintre respondente menţionând un astfel de curs.  

În plan secund, cu ponderi de peste 10%, se situează cursuri privind industria alimentaţiei 
(bucătărie, cofetărie, patiserie), a croitoriei, confecţiilor şi cursurile de asistenţa socială (creşterea şi 
îngrijirea copiilor, îngrijirea vârstnicilor). 

În plan terţiar, apar mai multe domenii pentru care ar exista un interes de formare profesională, 
foarte multe dintre ele reprezentând activităţi de suport pentru demararea unei afaceri: informatică, 
contabilitate, secretariat, antreprenoriat. 

Există şi o cerere pentru cursuri mai complexe, cum ar fi cele de consiliere şi mediere, proiecte 
europene sau medicină şi terapii alternative. 

 
Grafic 15 „Pentru ce meserii sau domenii aţi fi interesată să urmaţi un curs de calificare sau 

formare profesională?”* 

                                                 
* N=112. Întrebare deschisă cu răspunsuri codificate. Procente cumulate din trei menţiuni (suma procentelor poate fi mai 

mare de 100%). 
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Identificarea unui pattern local ar constitui un element de plecare în particularizarea unor 
eventuale curricule destinate formării profesionale a femeilor vulnerabile. Astfel, la nivelul celor trei 
arii investigate, putem identifica o mai mare apetenţă pentru anumite cursuri de formare: 

‐ Bistriţa: cursuri de bucătar, cofetar, patiser (33%), computere, informatică (23%), agricultor, 
crescător de animale (18%) sau asistenţă socială, îngrijire copii, vârstnici (18%), 

‐ Timişoara: cursuri de croitor, confecţioner, textilist (28%), bucătar, cofetar, patiser (18%), 
consiliere, mediere, psihologie (13%), cosmeticiană, coafeză (10%), 

‐ Murgeni: cursuri de agricultor, crescător de animale (61%), asistenţă socială, îngrijire copii, 
vârstnici (18%), contabilitate (18%) sau croitor, confecţioner, textilist (15%). 

În privinţa ponderii persoanelor care nu sunt interesate de cursuri, în Bistriţa ea e de 10%, în 
Murgeni de 30% şi în Timişoara de 38%. 

La nivelul grupului constituit din femei vulnerabile, există în mod cert o nevoie de calificare, de 
formare profesională, care, în multe situaţii, ar reprezenta o premieră pentru aceste persoane. În 
schimb, interesul pentru cursuri e unul modulat de factori locali (şi mai puţin de cei socio-demografici), 
cel mai probabil din cauza percepţiei diferite a finalităţii unui astfel de curs. Demersul de formare 
profesională trebuie să ia în calcul aceste particularităţi şi să le acompanieze cu specificul pieţei muncii 
locale sau al unor potenţiale pieţe pentru întreprinderile de economie socială. 

 

F. Expectanţe, atitudini şi comportamente asociate căutării unui loc de muncă 

 

Expectanţele persoanelor investigate cu privire la viitorul lor profesional ne pot oferi imaginea 
traiectoriei viitoare pe care acestea vor să o urmeze. Alegerile făcute pot oferi o informaţie extrem de 
utilă în perspectiva unui ghidaj către un posibil demers de demarare a unei afaceri în domeniul 
economiei sociale. 

Majoritatea persoanelor intervievate şi-ar dori să lucreze ca angajate. Cu toate astea, ponderea 
celor care şi-ar dori un rol de patron, antreprenor este 20%, o pondere destul de ridicată. În privinţa 
dimensiunii companiei în care ar lucra, datele indică un echilibru relativ, în care ceva mai mult de 
jumătate dintre respondente optează pentru o companie mică şi 40% optează pentru una mare. Şi 
alegerea companie privată vs. companie de stat pare tranşată, în opinia femeilor vulnerabile, 
majoritate optând pentru mediul privat. 

Analiza profilului locului de muncă dorit în raport cu caracteristicile socio-demografice ne indică 
diferenţe de opţiune între diversele categorii. Am introdus în tabelul 7 doar variantele de interes 
(opţiunea pentru antreprenoriat, companiile mici şi entităţile private) şi o variabilă ce cumulează 
aceste trei criterii. La nivel aspiraţional, dorinţa de a fi antreprenor este mai puternică în rândul 
femeilor vulnerabile tinere (18-35 ani), cu un nivel de educaţie mediu sau superior şi provenind din 
familii cu venituri familiale medii-scăzute. Persoanele din Bistriţa aleg într-o mai mare măsură să 
devină patroni decât cele din Murgeni (vezi Tabelul 8 din anexă). 

Aleg firmele mici mai degrabă persoanele de peste 45 ani, cele provenind din familii cu venituri 
familiale medii-scăzute (101-300 lei / membru), localizate în Bistriţa. Opţiunea pentru mediul privat e 
cea mai puţin discriminată de variabilele socio-demografice. Totuşi, persoanele de maxim 45 ani şi cele 
de altă etnie decât cea română aleg într-o mai mare măsură mediul privat. 
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Per ansamblu, categoriile care cumulează într-o mai mare proporţie toate cele trei criteriile sunt 
cele formate din populaţia tânără (18-35 ani), cele cu studii medii sau superioare, cele provenind din 
familii cu venituri medii-scăzute şi cele localizate în Bistriţa. 

Există un segment semnificativ (10%) de femei aparţinând grupurilor vulnerabile care au o 
structură aspiraţională asociată viitorului loc de muncă apropiată de ţinta, finalitatea proiectului, 
înfiinţarea unor întreprinderi de economie socială. Acest segment poate constitui nucleul care să 
genereze şi să asigure managementul acestor întreprinderi de economie socială. 

Căutarea unui (nou) loc de muncă presupune o anumită gradualitate, pornind de la o orientare 
difuză până la formularea intenţiei şi adoptarea unui comportament adecvat acesteia. 

 
Grafic 16 „În ultimele 12 luni, aţi făcut vreunul din următoarele lucruri?”* 

Datele indică o pondere ridicată a persoanelor care au în agenda proprie sondarea pieţei muncii 
pentru identificarea de oportunităţi. Astfel, 42% dintre femeile vulnerabile au apelat la reţelele de 
semnificativi pentru a le găsi un loc de muncă şi 38% au urmărit în presă anunţuri privind oferta de 
locuri de muncă. 

Ponderea persoanelor care au întreprins ceva mai evident pentru obţinerea un loc de muncă este 
mai redusă. Astfel, 21% au trimis o cerere unui angajator, 18% au participat la interviuri sau au 
răspuns unor cereri de angajare, iar 16% au dat un anunţ de cerere de locuri de muncă. 

Accesarea unor organisme abilitate să intermedieze obţinerea unor locuri de muncă e o procedură 
la care apelează mai puţine persoane. Numai 15% dintre femeile vulnerabile au apelat la o firmă de 
recrutare şi 10% s-au înregistrat la AJOFM. 

Am apelat la un procedeu de reducere a datelor, utilizând analiza factorială, pentru a oferi un 
singur indicator care să măsoare comportamentul asociat căutării unui loc de muncă. Valoarea 
indicatorului e cuprinsă între 0 şi 1, unde 0 înseamnă lipsa oricărei activităţi asociate căutării unui loc 

                                                 
* N=112. 
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de muncă, iar 1 înseamnă demararea tuturor celor 8 activităţi. Observăm că există un grad variabil de 
determinare a comportamentul de căutare a unui loc de muncă. Astfel, persoanele tinere, cele cu 
studii medii sau superioare, de etnie română, rezidente în Timişoara manifestă un comportament mai 
intens de căutare a unui loc de muncă. La cealaltă extremă se situează persoanele de altă etnie, cu 
venituri familiale reduse, rezidente în Murgeni (vezi Tabelul 9 din anexă). 

Chiar dacă nu constituie o orientare generală a grupului femeilor vulnerabile, căutarea unui loc de 
muncă reprezintă o preocupare pentru multe dintre ele. Începută mai timid, prin accesarea reţelelor 
sociale sau scanarea pieţei muncii, această preocupare poate constitui rapid un punct central pe 
agenda personală a persoanelor intervievate. 

 

G. Viziunea specialiştilor în economie socială 

 

În continuare prezentăm rezultatele obţinute în urma celei de-a treia componente a studiului, 
cercetarea în rândul practicienilor în economia socială şi domeniile conexe din regiunile de dezvoltare 
Nord-Est, Nord-Vest şi Vest. Scopul acestei investigaţii sociologice este:  

‐ de a identifica cele mai adecvate modele de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor din 
grupurile defavorizate vizate de proiectul de faţă, 

‐ de a identifica oportunităţile pentru crearea de noi locuri de muncă sustenabile pentru 
grupurile vulnerabile cu risc de excluziune, 

‐ de a cunoaşte opiniile lucrătorilor şi ale specialiştilor în economia socială cu privire la 
beneficiile sociale oferite de modelele de întreprinderi de economie socială, 

‐ de a identifica piedicile şi dificultăţile cu care se confruntă structurile de economie socială 
aflate pe piaţă. 

Un prim punct investigat a vizat un set de aspecte privind integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa 
forţei de muncă, mai exact identificarea grupurilor vulnerabile care întâmpină cele mai mari dificultăţi 
în integrarea pe piaţa forţei de muncă constituie. 

 
Grafic 17 „În opinia dvs., ce grupuri vulnerabile consideraţi că au dificultăţi în a-şi găsi în 

prezent un loc de muncă?”* 

                                                 
* N=80. Întrebare deschisă cu răspunsuri codificate. Procente cumulate din trei menţiuni (suma procentelor poate fi mai 

mare de 100%). 
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Putem observa că, în percepţia practicienilor în economia socială, există câteva categorii de 
persoane vulnerabile care în prezent întâmpină dificultăţi în a-şi un loc de muncă: 

‐ O primă categorie este cea a persoanelor cu vârstă medie-ridicată, a persoanelor cu dizabilităţi 
şi a celor de etnie romă. Circa 40% dintre respondenţi menţionează cel puţin câte una dintre 
aceste categorii. 

‐ O a doua categorie este formată din vârstnici, absolvenţii de studii medii şi femei, cu o pondere 
a procentelor de 25%-29%. 

‐ O a treia categorie, formată din tineri, tineri ieşiţi din sistemul de protecţie al copilului, 
şomerii, cei fără loc de muncă, cei fără calificare dar şi cei cu studii superioare. În aceste 
cazuri ponderea procentelor variază între 11% şi 19%. 

‐ O a patra categorie, formată din persoanele din mediul rural, foştii deţinuţi sau persoanele 
supracalificate, cu o pondere a menţiunilor de 5%. 

 

Datele sunt consonante cu cele obţinute în studiul derulat în cadrul proiectului ”Crearea şi 
promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a 
grupurilor defavorizate” (proiect POSDRU/84/6.1/S/57308). Şi în cadrul acestui studiu a reieşit că 
unele din cele mai vulnerabile categorii în privinţa accesului pe piaţa muncii sunt romii, femeile sau 
persoanele vârstnice: 

”Categoria cea mai vulnerabilă o reprezintă populaţia de etnie romă, grav afectată de sărăcie. 
Această situaţie este generată de dificultăţile întâmpinate în găsirea unui loc de muncă şi este 
potenţată de lipsa studiilor. Etnicii romi sunt, de asemenea, categoria cea mai vulnerabilă la 
discriminare pe piaţa muncii, deoarece în cazul lor apartenenţa la etnie se reflectă în semne ale 
aspectului exterior (culoarea pielii, vestimentaţie). Discriminarea apare şi în relaţia cu instituţiile 
statului, fiind semnalate cazuri de discriminare chiar în înscrisurile oficiale, prin folosirea etichetei 
“ţigan” în consemnarea etniei.”* 

Desigur, dincolo de explicitul aspectului exterior, în cazul etniei rome există un întreg bagaj 
stereotipal cu o puternică conotaţie negativă care devine o piedică serioasă în accesul romilor la un loc 
de muncă. 

Tot în cadrul aceluiaşi studiu, una din concluziile desprinse e aceea că incidenţa mare a şomajului 
în rândul categoriilor vulnerabile se află în legătură strânsă cu raportul dintre nivelul salariilor şi cel al 
diferitele forme de ajutor social (venit minim garantat, alocaţii pentru creşterea copilului, etc.), ceea 
ce face uneori puţin atractiv un loc de muncă. Pe de altă parte, dificultăţile de accesare a unui loc de 
muncă în cazul categoriilor vulnerabile sunt amplificate de disfuncţionalităţile instituţionale care nu 
conferă un cadru decent şi normal vulnerabililor (atitudine necorespunzătoare, informaţii greşite, 
birocraţie). 

În privinţa femeilor, în special a celor de peste 45 ani, fără un loc de muncă, sunt identificate o 
serie de provocări şi riscuri: 

‐ atractivitate scăzută şi implicit motivaţie redusă a acestei categorii de a participa la 
activităţile din proiect, dată de lipsa de continuitate a contractului de muncă 

‐ fatalitate, atitudine uşor rigidă, mentalitate tradiţionalistă (de exemplu, convingerea că după 
o anumită vârstă nu mai este posibilă găsirea unui loc de muncă, neacceptarea situaţiei de a 
avea un superior ierarhic de vârstă mai tânără) 

                                                 
* Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor 

defavorizate. Raport de cercetare cantitativă şi calitativă, componenta A3, martie 2011. Pag. 45-47. 
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‐ reticenţa şi lipsa de motivare în a urma un curs de calificare sau reconversie profesională, 
chiar şi atunci când se oferă gratuit, pe argumentul că “oricum nu foloseşte la angajare dacă 
nu este dublat de o experienţă practică în domeniu” 

‐ atitudinea discriminatorie a angajatorilor, reticenţi în a le accepta pe post 
‐ alternativa migraţiei pentru muncă în străinătate a acestei categorii sociale (de unde concluzia 

că aceste femei nu sunt lipsite de motivaţia de a munci, în schimb piaţa muncii în România 
oferă beneficii şi recompense în muncă mai puţin motivante, comparativ cu piaţa muncii din 
străinătate). 

Identificarea problemelor care se constituie în piedici în demersul de obţinere a unui loc de muncă 
este prezentată în graficul următor: 

 
Grafic 18 „Următoarele aspecte constituie probleme din cauza cărora grupurile vulnerabile îşi 

găsesc cu dificultate un loc de muncă?”* 

În opinia majorităţii practicienilor în economie socială (peste 80% dintre intervievaţi), principalele 
aspecte care fac ca membrii grupurilor vulnerabile să îşi găsească cu dificultate un loc de muncă sunt 
lipsa ofertei adecvate pe piaţa locurilor de muncă, dar şi discriminarea în funcţie de vârstă în aceste 
cazuri. 

Un al doilea set de probleme sunt cele privind lipsa de educaţie, lipsa unei calificări, lipsa de 
experienţă relevantă în muncă, dar şi ajutor insuficient din partea statului. Un alt treilea set de 
probleme dar nu atestate ca atare printr-o opinie majoritară, ar fi cel constituit de lipsa unei calificări 
în profesii agricole, discriminarea pe criterii etnice sau de sex sau prezenţa persoanelor în îngrijire. 

Practicienii în economia socială menţionează, dincolo de problemele testate şi altele noi, cum ar fi 
discriminarea etnică pozitivă sau atitudinea discreţionară a angajatorului. 

Dincolo de tabloul principalelor probleme care îi împiedică pe vulnerabili să acceadă la un loc de 
muncă, este important de evaluat şi spectrul activităţilor eficiente care îi pot ajuta pe vulnerabili să se 
integreze profesional. Aşadar, ce activităţi ar fi eficiente pentru ca grupurile vulnerabile să îşi găsească 
un loc de muncă. 

                                                 
* N=80. 
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Grafic 19 „După părerea dvs., următoarele activităţi sunt eficiente pentru ca grupurile 

vulnerabile să îşi găsească un loc de muncă?”* 

Aşa cum se poate observa din Graficul 19, cea mai eficientă activitate e considerată a fi 
identificarea de surse de finanţare pentru crearea de afaceri, jumătate dintre cei intervievaţi 
apreciind-o ca fiind eficientă în foarte mare măsură. 

Ea este urmată de programe de stimulare a antreprenoriatului şi de cursurile de calificare / 
recalificare, apreciate ca fiind eficiente în mare sau foarte mare măsură de peste trei sferturi dintre 
respondenţi. Cele mai puţin eficiente activităţi sunt campaniile de conştientizare sau cele de instruire 
în utilizarea computerului şi a Internet-ului. Cu toate acestea, şi aceste activităţi sunt considerate 
eficiente în mare şi foarte mare măsură de peste jumătate dintre subiecţi. 

Datele indică o ierarhie similară cu cea identificată în studiul derulat în cadrul proiectului 
“Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de 
muncă a grupurilor defavorizate” (proiect POSDRU/84/6.1/S/57308)**. Ierarhia principalelor acţiuni 
menite să îi ajute pe vulnerabili să îşi găsească un loc de muncă este similară şi se axează pe demersuri 
de încurajare şi sprijinire a antreprenoriatului în rândul acestor categorii. 

Raportul dezechilibrat dintre cererea şi oferta de locuri de muncă de pe piaţă dar şi factori de 
discriminare, în special discriminare în raport cu vârsta, constituie principalele probleme care se 
constituie în piedici în calea grupurilor vulnerabile pentru a accede la un loc de muncă. Dincolo de 
acestea, lipsa de educaţie, calificare şi experienţă conturează o realitate dificil de îmbunătăţit. 

Principalele direcţii de acţiune, în viziunea practicienilor, vizează demararea de programe de 
încurajare şi stimulare a antreprenoriatului în rândul acestei categorii, de susţinere a cursurilor de 
calificare şi recalificare. 

                                                 
* N=80.. Întrebare deschisă cu răspunsuri codificate. Procente cumulate din trei menţiuni (suma procentelor poate fi mai 

mare de 100%). 
** Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor 

defavorizate. Raport de cercetare cantitativă şi calitativă, componenta A3, martie 2011. Pag. 34-37. 
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Cap II. Antreprenoriatul feminin şi egalitatea de 
gen pe piaţa muncii  

 

A. Antreprenoriatul feminin în UE 

 

Politicile egalităţii de şanse, bazându-se pe dispoziţia din Tratatul de la Roma privind remuneraţia 
egală pentru muncă, au jucat un rol principal în promovarea participării egale a femeilor pe piaţa 
muncii şi, în general, la dezvoltarea economică, deoarece participarea şi activarea lor pe piaţa muncii 
implică o valorificare mai bună a resurselor umane. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că 
evoluţia observată, deşi importantă, pare a fi insuficientă pentru eliminarea discriminărilor de gen în 
ocuparea forţei de muncă. Decalajul remuneraţiilor între bărbaţi şi femei pentru munca de valoare 
egală şi inegalitatea de şanse privind evoluţia profesională reprezintă numai două dintre fenomenele 
care reflectă discriminările care afectează traseul şi evoluţia profesională a femeilor48, alături alţi 
indicatori precum rata de ocupare a femeilor pe piaţa muncii sau cea a şomajului.49  

În cadrul efortului total al Uniunii Europene pentru creşterea competitivităţii economiei, 
activitatea antreprenorială se află într-o poziţie centrală, din moment ce reprezintă calea unică pentru 
dezvoltarea echilibrată şi durabilă. Crearea noilor întreprinderi sporeşte posibilitatea celor care vor 
supravieţui să se dezvolte şi, în cele din urmă, să contribuie la dezvoltarea economică. Bineînţeles, 
antreprenoriatul deţine un rol principal şi în creşterea ratei de ocupare, UE proiectând programe care 
oferă stimulente (de ex., subvenţii) pentru consolidarea auto-ocupării, în vederea promovării inovării şi 
a creării noilor locuri de muncă.50 

În ultimul deceniu, au fost elaborate destule studii de explorare a antreprenoriatului feminin, cele 
mai multe dintre acestea fiind axate pe formularea concluziilor, pentru a face cunoscute 
caracteristicile specifice ale acestuia şi factorii care îl afectează, precum şi pentru a prezenta nevoia 
de aplicare a politicilor de dezvoltare pentru consolidarea acestuia. Prin urmare, în timp ce 
întreprinderile moderne sunt abordate ca un pilon principal al economiei, până de curând, 
antreprenoriatul nu a fost explorat şi din perspectiva dimensiunii de gen. De obicei, nu s-a acordat 
atenţie la modul în care factorul “gender” se asociază cu o dificultate sau ca o facilitate în abordarea 
provocărilor pieţei sau dacă afectează metodele de producţie selectate şi strategiile utilizate. 

Antreprenoriatul feminin prezintă diferenţe faţă de cel al bărbaţilor. Una din cauzele acestor 
diferenţe e aceea a influenţei experienţelor personale la nivelul antreprenoriatului, al manierelor de 
manifestare a spiritului antreprenorial. Rolurile sociale şi poziţiile bărbaţilor şi femeilor diversifică şi 
particularizează experienţele personale şi prin urmare, modul în care abordează, se răsfrâng în mod 
diferit asupra manierei în care utilizează şi valorifică oportunităţile antreprenoriale.51 Din concluziile 
principale care decurg din studii privind antreprenoriatul feminin, se observă ca întreprinderile 

                                                 
48 Vezi: KETHI (2003), Remuneratie egala. Atentie la lacuna.Studii-Cercetari, Atena. 
49 Stratigaki M., Alitzoglou E., Koutsivitou A., Liapi M. & Sereti N. (2002), Actiuni positive pentru egalitatea de sanse ale 

bărbaţilor şi femeilor în IMM-uri şi întreprinderi mari, KETHI, Atena, pag. 6-7. 
50 Papadimitropoulos Ch. (2005), Studiu pentru sprijinul auto-ocupării în cazul femeilor, însoţită de scenarii reale, 

Programul ODISSEIA, KETHI, pag. 6-9.  
51 Papadimitropoulos Ch. (2005), ibid., pag. 9-10, 28. 
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feminine au o durată şi o dimensiune mai mică decât cele ale bărbaţilor şi se concentrează pe domenii 
tradiţionale de activitate economică.52  

Având în vedere condiţiile şi parametrii menţionaţi anterior, cercetările referitoare la activitatea 
antreprenorială ajung la concluzia că «prezenţa femeilor care se implică în activităţi antreprenoriale, 
fie ca angajatoare, fie ca auto-ocupate este mult mai scăzută decât cea a bărbaţilor … în ciuda 
progresului semnificativ, observat în ultimii ani»53. Cu alte cuvinte, se observă o diferenţă dintre sexe 
(gender gap)54 în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţii antreprenoriale şi motivele importante pentru 
aceasta diferenţă intensă, se identifică în rolurile sociale ale celor două sexe, care oferă posibilităţi 
diferite privind accesul la cunoaştere, însă şi la dezvoltarea economică. Concret, mai puţin de 30% 
dintre IMM-urile din Europa, sunt conduse de femei şi femeile sunt responsabile numai de 1/3 dintre 
întreprinderile nou înfiinţate.55  

Aria scăzută a spiritului antreprenorial feminin devine mai vizibilă în cazurile întreprinderilor mari, 
deoarece femeile sunt mai active în domeniul înfiinţării întreprinderilor mici (atât în dimensiune cât şi 
în vârstă) cu puţin personal şi profituri mici.56 Mai mult decât atât, având în vedere că femeile continuă 
să fie împovărate cu marea parte a obligaţiilor de familie, dispun de timp limitat pentru ocuparea lor 
profesională şi astfel, frecvent, optează pentru munca cu fracţiune de normă sau auto-ocupare la 
domiciliu, deoarece efortul pentru echilibrarea vieţii profesionale şi a celei de familie reprezintă 
factorul limitator pentru iniţierea unei activităţi antreprenoriale integrate care, în mod clar, este mai 
exigentă. Stimulentele femeilor pentru iniţierea activităţii antreprenoriale, constituie un factor 
suplimentar de diferenţiere în comparaţie cu cele ale bărbaţilor. În special, pentru cea mai mare parte 
a femeilor antreprenori, «nevoia» a reprezentat motivaţia principală (antreprenoriatul „de nevoie”), 
deoarece înfiinţarea unei întreprinderi este soluţia alternativa, preferată de cele mai multe femei 
aflate în căutarea unui loc de muncă. 

In contextul celor de mai sus, decurge că antreprenoriatul feminin şi masculin, variază 
considerabil, în ceea ce priveşte caracteristicile acestora (stimulente, tip şi dimensiune a 
întreprinderilor, etc.). Cu toate acestea, un mare interes prezintă identificarea motivelor care conduc 
la această diferenţiere, multe dintre aceste motive fiind provenite din evoluţiile culturale şi percepţiile 
sociale (stereotipuri pentru rolul de gen). Desigur, trebuie remarcat faptul că antreprenoriatul feminin 
este influenţat, în mod direct, atât de poziţia femeilor cât şi de rolul antreprenoriatului în cadrul 
societăţii. Explorând, însă, antreprenoriatul feminin din Grecia, adică dintr-o ţară în care un procent de 
16% (însemnând aproximativ 1,1 milioane de persoane)57 este asociat cu un tip de activitate 
antreprenorială, studiul factorilor menţionaţi mai sus, care ridică perspectiva de gen, este cel mai 
important. 

Consolidarea şi promovarea antreprenoriatului feminin constituie obiectivul principal pentru 
realizarea unei politici economice, într-adevăr, de dezvoltare. Deci, în acest context, la nivel european 
şi naţional se dezvoltă iniţiative şi acţiuni pozitive, în vederea promovării participării echilibrate a 
bărbaţilor şi femeilor la evoluţia profesională şi asumarea poziţiilor de responsabilitate, precum şi a 

                                                 
52 Skordili (2005), ibid., pag. 96. 

53 Ntermanakis E. N. (2004β), Lacuna antreprenorială între bărbaţii şi femeile din Grecia, Fişă Statistică 2, KETHI pag.1. 
54 “Diferenţa în orice sector, între bărbaţi şi femei, privind nivelul de participare, acces la mijloacele disponibile, drepturi, 

remuneraţii sau beneficii”, la: Comisia Europeană (1998), 100 de cuvinte pentru egalitate: Glosar de definiţii legate de egalitatea 
bărbaţilor şi femeilor, Serviciul de Edituri Oficiale ale Comunităţilor Europene, Luxembourg pag. 15.  

55 Centrul Unitar de Formare profesionala Jud. Kykladon, pag. 11-12. 
56 Nina-Pazarzi E. & Μ. Giannakourou (2003), Antreprenoriatul feminine în Grecia, Studiul Univ. Peiraios, pag 8,  
57 Ioannidis & Tsakanikas (2007), pag. Ι. 
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furnizării de servicii cu scop de facilitare a femeilor şi bărbaţilor pentru echilibrarea vieţii de familie şi 
a celei profesionale. Prin implementarea acţiunilor pozitive, însă şi prin promovarea egalităţii de gen, 
în general, se observă un impuls al antreprenoriatului feminin, însă, în niciun caz, participarea femeilor 
la activitatea antreprenorială nu poate fi considerată ca fiind egală cu activitatea antreprenorială a 
bărbaţilor. 

Studiul rolului social al sexelor, în general, însă şi al restricţiilor de gen, care se observă, în 
special, în diferite sectoare de activitate umană, au condus la evidenţierea obstacolelor – factorilor de 
obstacol pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin. Barierele vizibile sau – de obicei – invizibile 
(invisible barriers)58 provin din percepţiile stereotipe pentru capacitatea de dezvoltare a activităţii 
antreprenoriale de către femei. În special, segregarea profesiilor în «masculine» şi «feminine», precum 
şi percepţia privind incompatibilitatea antreprenoriatului cu obligaţiile de familie, însă şi «imaginea 
feminina» a femeii, continuă să reprezinte fenomene caracteristice care evidenţiază conservatorismul 
societăţilor în multe nivele ale vieţii de zi cu zi.59 Percepţiile care vor femeile mai capabile în lucrările 
de birou şi bărbaţii în poziţii de conducere şi luare de decizii, nu au dispărut.60 Prin urmare, „blocajul” 
femeilor în roluri stereotipe, reproduse din generaţie în generaţie, reprezintă factorul principal de 
descurajare a acestora privind dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale - bariere specifice.61  

Principalul factor restrictiv pentru dezvoltarea antreprenoriatului de către femei, sunt obligaţiile 
de familie care limitează posibilităţile de cercetare continuă, reţelizare, formare şi, în general, de 
activităţi care pot ajuta la dezvoltarea şi îmbunătăţirea întreprinderii.62 În plus, lipsa de modele de 
roluri (role models) în spaţiul de afaceri este un factor de barieră pentru dezvoltarea activităţii 
antreprenoriale de către femei. Fenomenul de auto-ocupare şi antreprenoriat este realimentat, la un 
moment dat, de cultura antreprenorială şi eficienţa care rezultă din modelele antreprenoriale 
tradiţionale. Un obstacol la fel de important pentru dezvoltarea activităţii antreprenoriale de către 
femei, pare a fi gradul de încredere în sine, deoarece influenţează în mod semnificativ opţiunile lor 
profesionale. Antreprenoriatul este strâns legat de încrederea în sine, deoarece decizia de a crea şi 
administra o întreprindere, de obicei, este caracterizată printr-o incertitudine cu privire la gradul de 
reuşită sau de eşec în viitor.63 

De asemenea, o problemă-barieră esenţială pentru iniţierea şi dezvoltarea activităţii 
antreprenoriale este lipsa de capital, atât economic cât şi social sau informaţional, de cunoştinţe. În 
special, în ceea ce priveşte capitalul economic, femeilor le este dificil să-l concentreze, deoarece pe 
de o parte responsabilităţile de familie obligă femeia sa lucreze în sectoare care oferă salarii scăzute şi 
pe de alta parte deoarece evită marile obligaţii de împrumuturi.64 Însă, chiar şi atunci când femeile 
reuşesc sa concentreze capitalul, de obicei, valoarea acestuia (capital scăzut) oferă doar posibilitatea 
de a derula activităţi cu perspective reduse de dezvoltare. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că 

                                                 
58 «Atitudini şi percepţii infiltrate în acestea, reguli şi valori care împiedică întărirea şi participarea deplina a femeilor în 

societate », Comisia Europeana (1998), ibid., pag. 15. 

59 Anthopoulou Th. (2005), Atitudini culturale şi percepţii stereotipe pentru antreprenoriatul femeilor la: Stratigaki M. 
(redact.), Antreprenoriatul femeilor, Aspecte de proprietate şi management, Gutenberg, Atena, pag. 145-164 şi respectiv 146. 

60 Ibid. 

61 Vezi: Nazou D., Femeile şi munca în Grecia: Prezentarea şi comentarea bibliografiei cu accent pe Ştiinţele Sociale, 
Studiul Univ. Egeu,  

62 Ibid., pag. 17-18. 
63 Papadimitropoulos Ch. (2005), ibid., pag. 19. 

64 Regkouzas A. (2004), Discursul pentru antreprenoriatul feminin, Minuta Conferinţei: Antreprenoriatul feminin ca factor de 
dezvoltare economica şi ocupare (B.E.TH. Thessaloniki, 24 noiembrie 2004), pag. 8. 
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«femeile sunt mai dispuse decât bărbaţii să-şi asume riscuri de afaceri, atunci când trebuie să 
promoveze un produs nou sau să introducă o inovaţie».65  

În cadrul studiului realizat în anul 2007 cu tema «Rolul antreprenoriatului în viaţa femeilor» de 
către Centrul Internaţional de Educaţie a Adulţilor şi Centrul de Informare pentru Drepturile Femeilor 
[Phocéen Centre d'Information du Droit des Femmes Phocéen (CDIF)] a evidenţiat că dificultăţile cu 
care se confruntă femeile de afaceri se refera la lipsa de experienţă în planificarea economică (o rată 
de 27.55%) şi în influenţa lor asupra personalului (o rată de 24.48%). Referitor la discriminările la care 
sunt expuse femeile de afaceri, în principal, se observă în sectorul de industrie şi construcţii, 
transporturi şi telecomunicaţii, hoteluri şi restaurante, în timp ce un număr mai mic de cazuri 
discriminatorii, apar în sectorul de agricultură. 

Dificultăţile întâmpinate de femei la iniţierea întreprinderii sunt legate de lipsa de formare 
relevantă (o rată de 29.59%), luarea creditelor (o rată de 27.55%), lipsa de experienţă în planificarea 
financiară (20.42 %), lipsa de garanţii (21.42%) precum şi lipsa de mentoring şi consiliere (1.02%). 
Motivaţia pentru iniţierea unei întreprinderi este identificată în nevoia de venit suplimentar (o rată de 
35.71%), în nevoia de independenţă mai mare, (o rată de 28.57%), în soluţia alternativă privind şomajul 
(22.44%), în exemplele pozitive de antreprenoriat (7.14%), în specializarea în domeniul respectiv 
(5.10%) şi, în cele din urmă, în menţinerea tradiţiei de familie (o o rată de 1.04%). 

 
Tabel 1 Activitatea antreprnorială în raport cu faza de dezvoltare economică. Sursă: GEM-Global 

Report 2010 
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În cele din urmă, lipsa de capital de cunoştinţe, în special e informaţii de specialitate, reprezintă 
bariera principală în calea dezvoltării antreprenoriatului feminin. Bineînţeles, un rol esenţial în 
dobândirea capitalului de cunoştinţe pare să joace şi gradul de familiarizare cu utilizarea noilor 
tehnologii66, fiind un aspect care este analizat în mod continuu în multe cercetări şi studii, din care 
rezultă superioritatea evidentă a bărbaţilor. 

O deosebită importanţă atribuită, în ultimele decenii, în general, rolului femeilor de afaceri şi al 
întreprinderilor feminine, din moment ce constituie factorul principal de promovare a dezvoltării 
economice a condus la creşterea participării femeilor la activităţi antreprenoriale la nivel mondial. În 
mod orientativ, în America, numărul femeilor de afaceri a crescut cu 78% din 1987-1994 şi în Europa în 
deceniul anterior procentul de antreprenoriat feminin a fost în jur de 20-30%67. Conform raportului 
Mondial al GEM68 pentru antreprenoriatul feminin, femeile reprezintă 1/3 din totalul persoanelor 
implicate în activităţi antreprenoriale. 

Totuşi, în ciuda tendinţelor de creştere observate în antreprenoriatul feminin, este vizibilă o 
diferenţiere puternică între procentele de antreprenoriat al bărbaţilor şi femeilor, diferenţiere care, 
într-adevăr, este proporţională cu valoarea veniturilor din fiecare ţară. 

 
Grafic 20 Participarea femeilor la cele mai recente activităţi de tip antreprenorial. Sursă: GEM-

Global Report 2010 

Concret, în acelaşi context trebuie evidenţiat faptul că grupul de ţări cu venit ridicat pentru 
bărbaţii antreprenori este aproximativ de două ori mai mare decât cel al femeilor-antreprenor. În plus, 

                                                 
66 Vezi printre altele: Association for Progressive Communications (APC) (2007), Μultimedia Τraining Κit Gender 

Sensitization Handout. Huyer, S. (1997) 
67 Nina-Pazarzi &. Giannakourou (2003), ibid., pag. 1. 

68 Allen, I.E., Langowitz, N. & Minniti, M. (2006), Report on Women and Entrepreneurship, GEM.  
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în nicio ţară femeile nu sunt mai active la iniţierea unei întreprinderi, cu mici excepţii - Ghana, unde 
procentul lor este mai ridicat decât cel al bărbaţilor (vezi Grafic 16). Cu toate acestea, în toate ţările 
examinate de către GEM, distanţa dintre cele două sexe în dezvoltarea activităţii antreprenoriale este 
mult mai mare în antreprenoriatul consacrat, fapt care arată că participarea femeilor în spaţiul 
antreprenorial, creşte în mod semnificativ. 

În ceea ce priveşte motivaţiile de iniţiere a activităţii antreprenoriale, din acelaşi raport reiese că 
majoritatea femeilor, la nivel internaţional, dezvoltă antreprenoriat de nevoie, adică nu generează 
afaceri datorită unei oportunităţi reale. Vârsta femeilor antreprenori variază de la o ţară la alta. În 
ţările cu venituri scăzute/medii, femeile de afaceri aflate în etape iniţiale sunt în vârstă de 25-34 de 
ani şi femeile de afaceri a căror activitate antreprenorială este deja consacrată, sunt de în vârstă de 
35-44 de ani. Pe de altă parte, în ţările cu venit înalt, vârsta femeilor de afaceri a căror activitate se 
află într-o etapă iniţială sunt în vârstă de aproximativ 25-44 de ani, în timp ce femeile de afaceri cu 
vechime sunt în vârstă de 35-54 de ani.  

Nivelul educaţional al femeilor care dezvoltă o activitate antreprenorială este mai ridicat în ţările 
cu venit înalt. De asemenea, faptul că femeile de afaceri consacrate, au un nivel educaţional mai înalt 
în comparaţie cu femeile de afaceri aflate într-o etapă antreprenorială iniţială, subliniază importanţa 
educaţiei pentru evoluţia de succes a afacerii. În cele din urmă, referitor la caracteristicile personale 
ale femeilor de afaceri, Raportul Mondial al GEM69 menţionează că ultimele au tendinţa de a fi mai 
puţin optimiste şi încrezătoare în sine, temându-se de eşec mult mai mult decât bărbaţii antreprenori. 
Acest fapt reprezintă un fenomen care, eventual, se corelează cu prejudecăţile sociale predominante 
(vezi Grafic 3). 

 
Grafic 21 Teama de eşec în începerea unei afaceri. Sursă: GEM-Global Report 2010 

                                                 
69 Allen, Langowitz & Minniti (2006), ibid.  
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În consecinţă, evidenţiem că tendinţele şi caracteristicile antreprenoriatului, şi, în special, ale 
antreprenoriatului feminin, în combinaţie cu barierele şi dificultăţile cu care se confruntă femeile care 
dezvoltă o activitate antreprenorială, precum acestea au fost prezentate, au constituit obiectul de 
studiu pentru proiectarea politicilor europene şi naţionale. Reprezentarea scăzută a femeilor în spaţiul 
de afaceri, are ca rezultat privarea de beneficii pe care le-ar putea avea din administrarea unei 
întreprinderi şi, concomitent, înseamnă o mare pierdere de profit pentru economia fiecărei ţări şi a 
Europei, în general.70  

Un pas important pentru dezvoltarea în continuare a antreprenoriatului feminin, reprezintă 
implementarea programelor de consolidare care vor avea în vedere nevoile specifice şi condiţiile 
existente la nivel local, asigurând accesul tuturor femeilor la antreprenoriat. Bunele practici71 propuse 
şi iniţiativele de dezvoltare implementate, precum rezultă din cercetări, contribuie, de-a lungul 
timpului, la consolidarea antreprenoriatului feminin. Cu toate acestea, prezintă interes şi evaluarea 
acestora de către beneficiare, în vederea explorării unor eventuale deficienţe şi nevoi suplimentare 
care nu au fost încă identificate.  

 

B. Situaţia României 

 

România a devenit stat membru al Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2007, după eforturi considerabile 
axate pe dezvoltarea şi evoluţia economică, trecerea de la o economia etatizată la una de piaţă, în 
timp ce relativ recent, a început să se dezvolte sectorul de servicii. Această restructurare a economiei 
este însoţită de o creştere a numărului de persoane care se ocupă în sectorul terţiar, în detrimentul 
celui primar. Cu toate acestea, în ciuda tendinţelor pozitive observate pe piaţa muncii, situaţia 
femeilor în societatea română este încă influenţată de stereotipurile care consolidează inegalităţile de 
gen în ocupare.72 

Cadrul instituţional privind abordarea inegalităţii de gen în România include dezvoltarea de politici, 
programe şi activităţi la nivel central, regional şi local. În ultimii ani, în urma aderării ţării la UE şi a 
eforturilor pentru armonizarea cu directivele, politicile şi tendinţele europene, se observă acţiuni de 
sprijinire a spiritului antreprenorial şi, în special, măsuri de promovare a antreprenoriatului feminin. În 
acest context, una dintre cele mai importante schimbări este dezvoltarea IMM-urilor, transformarea 
acestora într-un factor dinamic şi prezenţa tot mai activă a femeilor în funcţii de conducere în cadrul 
acestora. 

Una dintre cele mai importante reglementări în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
este adoptarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, care a fost 
republicata cu modificări suplimentare în Monitorul Oficial al României nr. 150/1- 3-2007. Această lege 
reglementează masurile de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în scopul eliminării 
discriminării de gen, directă şi indirectă, din toate sferele vieţii publice. Mai mult, legea prevede 
concepte cum ar fi: discriminarea directă şi indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală, remunerare egală 
pentru muncă de valoare egală şi discriminarea multiplă. În plus, interzice discriminarea bazată pe gen 

                                                 
70 Vezi: Department of Trade and Industry (2005), Small Business Service. Promoting female entrepreneurship, UK. 

71 Vezi: European Commission (2002), Good Practices în the Promotion of Female Entrepreneurship Examples from Europe 
and other OECD Countries, Austrian Institute for Small Business Research (IfGH) Vienna. 

72 Momete, D.C. (2008), The Analysis of the Employment Inequality by Gender în Romania, Annals of the Oradea University, 
Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. VII (XVII), pp. 2517-2522. 
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la locul de muncă, în educaţie, sănătate, cultură, precum şi în participarea la luarea deciziilor, etc. 
Trebuie remarcat faptul că o dispoziţie importantă a acestei legi se referă la constituirea Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), ca organism de independent de 
promovare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei, având rol de monitorizare a 
aplicării prevederilor directivelor comunitare. Rezultanta principală a acestei legi este integrarea 
principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în toate politicile sociale naţionale.  

În plus, documentul guvernamental principal cu privire la egalitatea de şanse politice este Strategia 
Naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 2006-2009 (HG nr. 319/2006), implementată 
de către Organizaţia Naţională. Această strategie include, printre altele, intervenţii în diverse domenii, 
cum ar fi: viaţa economică, viaţa socială, participarea la luarea deciziilor, combaterea perpetuării 
stereotipurilor şi a rolurilor de gen. 

În 2007, "Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi" a constituit un pas hotărâtor 
implementat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi, în strânsă 
colaborare cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale, ONG-uri şi parteneri sociali. În acest 
context, s-au dezvoltat douăsprezece (12) activităţi specifice, printre altele, următoarele: Conferinţa 
naţională de deschidere, masa rotundă cu reprezentanţii mass-media, campania pentru elevi şi eleve, 
la nivel naţional, seminarii privind discriminarea multiplă pe piaţa muncii, cercetarea etnografică 
privind discriminarea în România, studiul privind discriminarea multiplă pe piaţa muncii, masa rotundă 
privind rolul liderilor religioşi pentru promovarea toleranţei şi respectului, săptămâna de diversitate, 
premiul de diversitate şi campania de informare privind mijloacele de transport public.  

Conform Eurobarometrului privind discriminarea pentru anul 2008 referitor la promovarea "Anului 
European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi" (2007), România a fost poziţionată pe al şaptelea loc între 
statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, din 1 noiembrie 2008, ANES a implementat un proiect 
cu o durata de trei ani "Reţeaua de centre pilot pentru femei – ESTHIA” cu finanţare FSE (buget de 
5.000.000 €), având ca obiectiv principal dezvoltarea unei reţele de sprijin pentru femei (consiliere, 
consiliere juridică, consiliere ocuparea forţei de muncă, servicii de promovare a independenţei pentru 
toate femeile, cu accent pe femeile care aparţin grupurilor sociale vulnerabile şi expuse riscului de 
marginalizare socială, etc.). Grupul ţintă este estimat la aproximativ 5.300 de persoane, dintre care 
2.000 elevi-eleve de gimnaziu, 300 de elevi eleve, 300 de femei lucrătoare, 300 de femei şomere, 100 
de femei cu handicap şi 60 de angajatori. Proiectul se axează pe crearea a trei centre pilot în trei 
regiuni diferite din România şi trei unităţi mobile pentru femei. 

Mai mult decât atât, de pe 1 noiembrie 2008, ANES implementează proiectul cu durata de trei ani 
“Femei şi bărbaţi – aceleaşi şanse pe piaţa muncii" cu finanţare FSE (buget de 1.500.000 €), obiectivele 
principale ale acestui proiect fiind: a) promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
pe piaţa forţei de muncă şi b) creşterea sensibilizării cu privire la teme legate de egalitatea de gen în 
administraţia locală şi centrală, societatea civilă şi publicul larg. Grupul ţintă cuprinde 25.600 
beneficiari (reprezentanţi ai administraţiei publice, angajaţi, 12.000 angajate la nivel naţional şi 12.000 
de elevi). 

Strategia Naţională Pentru Egalitatea de Şanse între femei si bărbaţi pentru perioada 2010-2012 
prevede, în raportul cu principiul fundamental potrivit cărui egalitatea între femei şi bărbaţi este un 
drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene şi a României şi o condiţie necesară pentru 
realizarea obiectivelor europene şi naţionale de creştere economică, ocupare a forţei de muncă şi a 
coeziunii sociale, ca principal obiectiv “îmbunătăţirea cadrului de implementare a politicilor de 
egalitate de gen la nivelul tuturor politicilor şi programelor naţionale în vederea atingerii de facto a 
egalităţii între femei şi bărbaţi la toate nivelurile vieţii economice, sociale, politice şi culturale”. 
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Obiectivele specifice sunt:  
‐ introducerea perspectivei de gen în educaţia formală şi informală;  
‐ combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ;  
‐ reducerea diferenţelor de gen în salarizare;  
‐ încurajarea concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională;  
‐ promovarea perspectivei de gen în viaţa socială;  
‐ sensibilizarea mass-mediei cu privire la principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; 
‐ încurajarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de luare a 

deciziei; 
‐ implementarea şi monitorizarea indicatorilor dezvoltaţi potrivit Platformei de acţiune de la 

Beijing; 
‐ raportarea anuală a stadiului de implementare a acţiunilor cuprinse în Planul general de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi pentru perioada 2010-2012 de toate instituţiile cu responsabilităţi în domeniu; 

Strategia pentru perioada 2010-2012 îşi propune să răspundă prin măsuri şi activităţi concrete 
situaţiilor problematice care au fost identificate de-a lungul timpului pe anumite direcţii de intervenţie 
specifice, precum: educaţia, piaţa muncii, viaţa socială, roluri şi stereotipuri de gen, participarea la 
procesul de luare a deciziilor. Activităţile prevăzute in Planul General de Acţiuni au ca grup ţintă 
femeile aflate în situaţie sau risc de marginalizare, reprezentaţii organizaţiilor sindicale si ai 
organizaţiilor patronale, angajaţi si angajatori, elevi si student, educatori, profesori şi reprezentanţi 
mass-media.  

De asemenea, în conformitate cu Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013 se 
prevăd măsuri în domeniul egalităţii de gen, cum ar fi: a) facilitarea accesului femeilor în sectoarele 
economice care sunt mai puţin accesibile acestora, b) facilitarea accesului egal pe piaţa muncii, c) 
consiliere, d) promovarea unor metode moderne de lucru (noi tehnologii), etc., e) reducerea 
decalajului de salarizare şi a altor diferenţe între femei şi bărbaţi, f) dezvoltarea de activităţi de 
conciliere a vieţii private /de familie cu viaţa profesională & dezvoltarea de servicii pentru îngrijirea 
copiilor şi g) eliminarea hărţuirii sexuale la locul de muncă. 

În România, guvernul sprijină spiritului antreprenorial al femeilor, mai ales prin Programul Naţional 
multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor 
manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, care vizează facilitarea mobilităţii femeilor pe 
piaţa muncii şi dezvoltarea competenţelor lor antreprenoriale. Obiectivul principal al acestui program 
este sprijinirea femeilor de afaceri, în vederea promovării activităţilor lor în mediul antreprenorial 
românesc, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele 
profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. Având în vedere că până în anul 2005, în 
România nu a existat niciun sprijin financiar pentru promovarea şi consolidarea femeilor de afaceri, 
Agenţia Naţională pentru IMM-uri, a proiectat şi lansat implementarea acestui program, având ca punct 
de plecare necesitatea dezvoltării spiritului antreprenorial al femeilor, cu precădere al femeilor din 
mediul rural. 

Concomitent, Agenţia Naţională pentru IMM-uri a implementat primul program de promovare a 
spiritului antreprenorial al directoarelor în IMM-uri. Programul a vizat consolidarea femeilor 
antreprenori în cadrul comunităţii antreprenoriale, dezvoltarea abilităţilor lor şi a spiritului 
antreprenorial, utilizarea eficientă a capitalului uman, îmbunătăţirea performanţelor financiare ale 
întreprinderilor feminine existente, prin formarea angajaţilor lor. Alte obiective ale programului au fost 
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accesul egal la economia bazată pe cunoaştere, schimbul de experienţă între femei antreprenori şi 
crearea de parteneriate. 

În ceea ce priveşte antreprenoriatul feminin, conform unui sondaj73 realizat în scopul explorării 
relaţiei dintre succesul afacerii şi a domeniului de activitate, rezultatele au arătat că un procent mult 
mai mare de bărbaţi antreprenori (în comparaţie cu cel al femeilor) au înfiinţat întreprinderi în sectorul 
construcţiilor (precum se întâmplă în majoritatea statelor membre în ceea ce priveşte industria), în 
timp ce femeile de afaceri au ales, în special, comerţul şi prestarea de servicii. În ceea ce priveşte 
nivelul educaţional al antreprenorilor, trebuie remarcat faptul mulţi bărbaţi/femei de afaceri cu 
experienţă au optat să înfiinţeze o întreprindere în sectoarele de industrie sau de construcţii, în timp 
ce cei cu mai puţină experienţă, s-au concentrat pe alte domenii. 

O altă constatare din acelaşi sondaj, se referă la corelarea dintre succesul în afaceri şi anumite 
caracteristici ale omului de afaceri. În toate ţările, cu excepţia Luxemburgului, cei mai mulţi 
antreprenori nu au avut nicio experienţă anterioară de conducere, management. Procentul cel mai 
ridicat privind experienţa în afaceri se observă în Luxemburg şi Portugalia, în timp ce cel mai mare 
procent de antreprenori fără experienţă se înregistrează în noile state membre: Bulgaria şi România.  

Explicaţia pentru nivelul relativ scăzut de dezvoltare a antreprenoriatului în România se identifică, 
în principal, în limitările, barierele şi lacunele cu care se confruntă întreprinderile mici în ceea ce 
priveşte resursele, sensibilitatea / vulnerabilitatea lor la schimbările din mediul de afaceri şi 
incertitudinea privind factorii de creştere şi mecanismele care favorizează dezvoltarea afacerilor.74 

În România, la 31 octombrie 2011, existau 593,609 companii active, capitala concentrând cel mai 
mare număr de firme (138.156 firme). În judeţele incluse în cadrul proiectului avem un număr 
diferenţiat de situaţii: dacă în Timiş există 25.969 companii, în Bistriţa există 6.696 firme iar în Vaslui 
5.280 companii, conform www.listafirme.ro. 

În plus, în România se observă că persoanele cu vârsta sub 30 de ani prezintă o rată mai mică de 
10% în privinţa start-up-ului unor activităţi antreprenoriale. De asemenea, procentul de activităţi 
antreprenoriale înainte de lansarea întreprinderii tinde sa crească odată cu vârsta, cea mai mare rată 
înregistrându-se pentru persoanele cu vârstă de peste 40 de ani. Pentru noii întreprinzători (însemnând 
persoanele care au început recent o afacere), observăm că rata cea mai mare privind înfiinţarea 
întreprinderilor apare la persoanele cu vârste între 26 şi 30 de ani (31%), precum şi între 31 şi 35 de ani 
(32%).75   

În ceea ce priveşte prezenţa antreprenorilor în mediul de familie (influenţă standardelor/rolurilor-
modelelor), a demonstrat că prezenţa antreprenorilor în familie afectează exercitarea activităţii 
antreprenoriale, deoarece numai 28% dintre aceştia încep o afacere. În ceea ce priveşte noii 
întreprinzători (persoanele care au iniţiat recent o afacere), prezenţa antreprenorilor în familie se 
identifică într-un procent de 20%. În plus, pe parcursul analizei diferenţelor standardelor – rolurilor - 
modelelor, apărute pe bază de gender observăm că, în toate cazurile, cel mai dominant model de 
antreprenor este de gen masculin.76  

                                                 
73EUROSTAT, (2008), Key figures on European business with a special feature on the factors of business success, p. 116-130. 

74 Bugnar N. & Bodog S. (2009), Entrepreneurship and female entrepreneurship, 

75 Lafuente, E., Driga, O. (2009), 2nd Report on Entrepreneurial Activities în Romania: Executive Summary for the Year 
2008, Centre for Entrepreneurship & Business Research. CEBR working paper series WP 01/2009. 

76 Lafuente, E., Driga, O. (2009),  
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În România, întreprinderile feminine, privind întreprinderile mici şi mijlocii, joacă un rol 
important, deoarece reprezintă 34% din totalul întreprinderilor, şi sunt identificate, mai ales, în 
sectorul serviciilor şi al comerţului cu amănuntul. Întreprinderile feminine sunt formate din asociaţii cu 
iniţiative foarte eficiente, şi, în general, se indică faptul că femeile sunt subreprezentate în funcţiile de 
conducere. 

Unul dintre studiile de teren, multidimensional77 privind antreprenoriatul feminin din România, a 
fost elaborat de Centrul pentru Economie şi Cercetări în Afaceri (CEBR). Concluziile acestui studiu au 
relevat o serie de factori care afectează activitatea femeilor de afaceri:  

Antreprenorii de sex feminin, ambiţioase, au o vârstă medie de 35 de ani şi experienţă de muncă 
de aproximativ 8 ani. Cele mai multe dintre acestea (62%) au beneficiat de educaţie sau de formare în 
management şi management de afaceri. Noile şi potenţialele femei de afaceri declară că principalul 
stimulent pentru dezvoltarea unei afaceri este dobândirea unor venituri mai mari, proprietarele de 
întreprinderi mici, indicând, respectiv, faptul că principala motivaţie este identificarea oportunităţilor 
de afaceri pe care au dorit să le exploateze. 

Corelarea între statutul social al femeilor antreprenori şi sentimentul de respect pentru acestea, 
de asemenea, reprezintă un factor care influenţează decizia privind dezvoltarea unei activităţi 
antreprenoriale. Existenţa unui model/standard pozitiv de afaceri (role model) consolidează activitatea 
femeilor de afaceri în România. 38% dintre femeile care nu au iniţiat încă o afacere, însă intenţionează 
să iniţieze, declară că au prieteni / prietene care au iniţiat o afacere. În comparaţie cu bărbaţii 
antreprenori, femeile continuă să dispună de mai puţine exemple antreprenoriale. Acest fapt confirmă 
rezultatele care reies din alte studii empirice la nivel internaţional şi care susţin idea că femeile, 
datorită excluziunii de la viaţa economică şi socială, dispun de mai puţine exemple / modele 
antreprenoriale. 

Femeile de afaceri tind să înfiinţeze întreprinderi mai mici decât bărbaţii antreprenori. 
Considerând ca un criteriu, pentru dimensiunea întreprinderii, numărul iniţial de angajaţi, acesta este 
de 3 persoane în cazul întreprinderilor feminine şi de 4 persoane în cazul activităţilor antreprenoriale 
dezvoltate de bărbaţi. Cu toate acestea, întreprinderile feminine din România tind să crească mai 
rapid, cu rată de creştere de 39% în comparaţie cu cea a întreprinderilor înfiinţate de bărbaţi, al căror 
procent de creştere este de 31%.  

Femeia de afaceri în România se implică în afaceri internaţionale la fel de mult ca şi antreprenorii 
bărbaţi. Circa 13% din produsele sau serviciile întreprinderilor dezvoltate de către femei sunt dedicate 
exporturilor, procent similar cu cel din cazul bărbaţilor. 

În studiul realizat de GEM (Global Entrepreneurship Monitor)78 au fost observate următoarele 
aspecte privind calitatea antreprenoriatului: a) lipsa de furnizare a educaţiei şi serviciilor de formare în 
domeniul antreprenorial înainte de deceniul anului 90 (în timpul socialismului), b) mediul de afaceri 
dificil în perioada de tranziţie, în deceniul ‘90, şi c) din anul 2000, se observă o perioadă de dezvoltare, 
deoarece acceptarea locurilor de muncă oferite de întreprinderile mari, este percepută de către 
populaţie, ca fiind expusă unui risc mai ridicat. 

Din rezultatele studiilor/sondajelor de mai sus, noile femei lideri de întreprinderi, femei de afaceri 
sau manageri, s-a dovedit că erau nevoite să se confrunte cu cerinţe şi dificultăţi specifice, nefiind pe 

                                                 
77 Driga, O. & Lafuente, E. (2007), Women Entrepreneurship în Israel and the personal characteristics variables socio-

cultural, Centre for Economics and Business Research /CEBR.  
78 Elaine Allen, E., Elam A., Langowitz, N. & Dean, M. (2008), idem 
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deplin reprezentate de asociaţiile profesionale existente sau de camerele de comerţ. Din acest motiv, 
aceste femei au creat asociaţii antreprenoriale locale de femei, în vederea sprijinului şi a asigurării lor 
profesionale. Aceste asociaţii, iniţial, aveau forma de “elite club” şi au atras oameni de afaceri de 
succes care şi-au împărtăşit opiniile, experienţele şi interesele. De-a lungul timpului, multe dintre 
aceste asociaţii si-au extins activităţile în vederea abordării aspectelor sociale şi a temelor axate pe 
comunitate şi egalitatea de gen.  

În luna ianuarie 2004, un grup de nouă asociaţii ale femeilor de afaceri din România s-au coalizat 
pentru a fonda cea mai mare şi mai unită coaliţie a antreprenoarelor. Cu sprijinul financiar din partea 
CIPE din România şi a Institutului “Fondul Naţional pentru Democraţie” (National Endowment for 
Democracy), a fost fondată în mod oficial „Coaliţia Asociaţiilor Femeilor de Afaceri” (CAFA). CAFA79 a 
reprezentat şi continuă să reprezinte o oportunitate deosebit de importantă pentru asociaţiile 
antreprenoriale feminine, pentru a lucra împreună şi pentru a dobândi o voce mai puternică în dialogul 
cu autorităţile publice. 

Iniţial, CAFA a fost fondată ca o coaliţie informală şi conducerea şi administrarea acesteia, inclusiv 
comunicarea şi coordonarea activităţilor, a fost atribuită unui secretariat. Cu acordul comun al tuturor 
membrilor care participau la acest efort, a fost stabilită ca prioritate nevoia de consolidare atât a 
asociaţiilor-membre în mod individual, cât şi a coaliţiei în total. Peste 150 de femei au beneficiat de 
programe de instruire şi s-a stabilit organizarea anuală a Conferinţei Femeilor de Afaceri, cu 
participarea, în continuă creştere, a autorităţilor publice locale şi naţionale, având ca rezultat 
consolidarea, însă şi vizibilitatea membrilor coaliţiei. 

CAFA organizează dezbateri publice la care participă reprezentanţii asociaţiilor antreprenoriale şi 
oficialităţilor guvernamentale. Scopul acestor dezbateri constă în exprimarea problemelor femeilor de 
afaceri cu privire la impactele datorate schimbărilor şi modificărilor cadrului instituţional, existând un 
dialog deschis cu autorităţile publice pentru furnizarea informaţiilor cu privire la antreprenoriatul 
feminin, proiectarea politicilor şi a modificările cadrului instituţional. Ministerul Finanţelor Publice a 
invitat CAFA la consultări privind procedura acordării deducerilor din venitul anual global. De 
asemenea, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România a invitat CAFA să colaboreze cu 
Departamentul pentru Şanse Egale, în timp ce Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi 
Cooperative doreşte sa colaboreze cu CAFA în dezvoltarea unor programe de sprijin al 
antreprenoriatului feminin. 

 

C. Resurse necesare şi resurse deţinute pentru demararea unei afaceri 

 

Explorarea arealului investigat, cel inclus în proiect, ne indică imaginea viitorului antreprenor din 
rândul grupului ţintă, resursele anticipate şi deţinute, intenţia de a începe o afacere, obstacolele sau 
adjuvanţii care stau în calea acestei intenţii. Dincolo de capitalul financiar necesar începerii unei 
afaceri, o condiţie sine-qua-non, celelalte resurse pe care femeile vulnerabile le consideră de 
importanţă, conturează practic ierarhia primelor necesităţi care le trebuie oferite pentru debutul 
antreprenorial. 

                                                 
79 www.cafa.com  
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Grafic 22 „Dacă aţi dori să începeţi o afacere, în afară de bani, de ce aţi mai avea nevoie?”* 

Respondentele studiului nostru consideră că, dincolo de resursele financiare, principalul lucru de 
care au nevoie pentru a începe o afacere este „sprijinul, ajutorul”. Aproape 30% dintre ele aleg 
această variantă. Pe locul secund se situează un set de aspecte cu ponderi relativ egale: caracteristici 
personale (inteligenţă, idei, voinţă, încredere), caracteristici relaţionale (relaţii, echipă), noroc şi un 
sediu unde să îşi desfăşoare activitatea. Într-un plan periferic sunt menţionate nevoia de educaţie, de 
cursuri, puterea de muncă, timpul, dotările, logistica şi experienţa. 

Aşa cum se poate observa, premisa reuşitei în afaceri, în opinia femeilor vulnerabile, e considerată 
a fi un mix de calităţi personale, raţionale sau motivaţionale şi relaţionale grefate pe nevoia de 
ajutor şi sprijin. Analizând modul în care se asociază aceste trei dimensiuni, putem observa că: 

‐ 28% dintre respondenţi menţionează ajutorul, sprijinul, 34% invocă norocul şi relaţiile şi 33% 
menţionează calităţile personale 

‐ Toate cele trei sunt aproximativ exclusive: numai 10% dintre cei care consideră că au nevoie de 
calităţi personale indică şi norocul, numai 13% dintre cei care indică norocul, menţionează şi 
ajutorul, circa 29% dintre cei care invocă sprijinul menţionează şi calităţile personale. 

La nivelul principalelor categorii socio-demografice, datele ne indică situaţia din Tabelul 11 din 
anexe. Se poate observa cum vârsta discriminează asupra modului de percepţie al resurselor necesare 
demarării unei afaceri: dacă femeile tinere mizează în special pe calităţi personale, cele de vârstă 
medie menţionează mai degrabă relaţiile şi norocul. De asemene, educaţia elementară se asociază cu 
nevoie de sprijin, în timp ce educaţia medie şi superioară mizează într-o mai mare măsură pe calităţile 
individuale. 

La nivelul celor 3 oraşe incluse în studiu, putem observa că dacă respondentele din Bistriţa adoptă 
o atitudine mediană, cele din Timişoara menţionează într-o mai mare măsură calităţile personale şi 
relaţiile sau norocul, iar cele din Murgeni invocă sprijinul. Dincolo de menţiunile spontane, am testat şi 
un set de categorii de resurse necesare sau utile demarării unei afaceri: 

                                                 
* N=112. Întrebare deschisă cu răspunsuri codificate. Procente cumulate din două menţiuni (suma procentelor poate fi mai 

mare de 100%). 
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Grafic 23 „Dvs.…?”* 

Există un segment semnificativ (15%-21%) de respondente care cunosc oportunităţi locale de 
afaceri şi deţin şi know-how-ul necesar începerii unei afaceri. În schimb, ponderea celor care deţin 
resurse financiare sau logistice pentru demararea unei afaceri e mică, sub 5%. Aproape jumătate 
dintre respondente cunosc personal un antreprenor care a început o afacere în ultimii doi ani. 
Ponderea celor care fac parte dintr-un partid politic e redusă, de 5%.  

Ceva mai mult de jumătate dintre respondente ar putea renunţa la începerea unei afaceri de 
teama unui eşec, dar tot aproape jumătate dintre ele ar putea fi susţinute de către familie în 
demersul antreprenorial. 

O analiză a principalelor două componente, cunoştinţele deţinute despre oportunităţi de afacere şi 
ceea ce presupune începerea unei afaceri, precum şi resursele necesare demarării unei afaceri, banii şi 
spaţiul aferente, la nivelul principalelor categorii socio-demografice este prezentată în Tabelul 12 din 
anexe. Am obţinut doi indicatori, cunoştinţe şi resurse, utilizând analiza factorială, valorile indicatorilor 
fiind cuprinse între 0 şi 1, unde 0 înseamnă lipsa cunoştinţelor, a resurselor iar 1 înseamnă prezenţa lor. 

Putem observa că o primă categorie care deţine atât cunoştinţe cât şi resurse într-o pondere ceva 
mai mare e cea a femeilor tinere (18-35 ani). De asemenea cunoştinţe ridicate despre antreprenoriat 
mai deţin persoanele educate dar şi cele rezidente în Timişoara (spre deosebire de cele din Murgeni, 
care deţin un know-how redus în această privinţă). În privinţa resurselor, desigur, venitul familiale este 
un indicator important, deşi constatăm că nu discriminează foarte tare. De altfel, nu constatăm 
diferenţe foarte mari între categoriile socio-demografice în privinţa resurselor necesare demarării unei 
afaceri. 

Având în vedere faptul că avem un grup-ţintă, format din persoane aflate în dificultate, tonusul lor 
psihic e un indicator puternic al dispoziţiei spre a schimba ceva decisiv în viaţă, pentru a începe un curs 
de formare profesională sau a demara o afacere. În plus, un set de atribute psihologice se asociază cu 
capacitatea de a conduce, de a asigura managementul unui grup sau al unei afaceri. În Graficul 24 e 

                                                 
* N=112. 
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surprins profilul psiho-social al grupului investigat, construit în raport cu un set de indicatori (fără a 
avea pretenţia că oferim o diagnoză exhaustivă a structurii psiho-sociale a femeilor vulnerabile). 

 
Grafic 24 „Am să vă citesc o serie de trăsături pe care o persoană le poate avea sau nu. Pentru 

fiecare dintre acestea vă rog să îmi spuneţi dacă vi se potriveşte sau nu.”* 

La nivel auto-apreciativ şi declarativ, principalele caracteristici ale grupului investigat sunt 
sociabilitatea (plăcerea de a lucra cu alţi oameni) şi dorinţa şi capacitatea de a învăţa lucruri noi. 
Avem de-a face cu persoane organizate (trei sferturi dintre ele îşi planifică ce au de făcut) şi care sunt 
capabile să ia decizii în situaţii dificile.  

Cu toate astea, pentru multe dintre persoanele investigate este dificil să treacă singure prin situaţii 
presante, având nevoie de un suport. Circa jumătate dintre respondente sunt copleşite uneori de 
necazuri şi tratează mai degrabă într-o notă pesimistă realitatea. În privinţa capacităţii de a conduce o 
echipă, numai 40% dintre femeile vulnerabile se consideră capabile de asta şi numai 59% declară că se 
pricep la negocieri. 

Pentru a prezenta sintetic aceste date şi a le analiza la nivelul principalelor categorii socio-
demografice, am procedat la reducerea datelor, cu ajutorul analizei factoriale. Astfel, am identificat 3 
factori: 

‐ un factor asociat capacităţii de management (optimism, capacitatea de a rezolva singură 
situaţii presante, capacitatea de a conduce o echipă) 

‐ un factor asociat sociabilităţii, nevoii de a fi în grup şi de a avea ajutorul celorlalţi (plăcerea de 
a lucra cu alţi oameni, nevoia de ajutor, interesul şi capacitatea de a învăţa) 

‐ un factor asociat capacităţii de organizare (planificare, capacitatea de a lua decizii în situaţii 
presante) 

Toţi aceşti factori sunt reprezentaţi de indicatori cu valori cuprinse între 0 şi 1, unde 0 înseamnă 
lipsa respectivelor capacităţi iar 1 înseamnă prezenţa lor, şi sunt prezentaţi în Tabelul 13 din anexă. 
Datele din tabel ne indică vârsta, nivelul de educaţie şi cel de venit ca principali factori discriminanţi în 
privinţa scorurilor obţinute pentru cei trei factori (în special pentru factorii de management şi 

                                                 
* N=112. 
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organizare). Persoanele tinere, cu educaţie medie şi superioară, provenind din familii cu venituri medii-
ridicate, deţin scoruri mai ridicate în privinţa indicatorilor psiho-sociali asociaţi capacităţii de a 
conduce şi de a (se) organiza. 

În privinţa celor trei oraşe care au făcut obiectul studiului nostru, putem observa că femeile 
vulnerabile din Bistriţa deţin scoruri ridicate în cazul tuturor celor trei factori iar cele din Timişoara au 
scoruri mai ridicate în cazul factorilor de management şi sociabilitate, în timp ce femeile vulnerabile 
din Murgeni au scoruri reduse în cazul tuturor factorilor. 

Per ansamblu, grupul femeilor vulnerabile deţine resurse rezonabile de know-how necesar 
demarării unei afaceri dar nu deţine resursele financiare, logistice pentru acest demers. În plus, teama 
de eşec şi incapacitatea de a gestiona pozitiv realitatea imediată constituie piedici care pot duce la 
blocaje psihologice sau la imposibilitatea de a lua decizii.  

În paralel cu cursurile de formare profesională sau cele privind managementul afacerilor, aceste 
persoane trebuie consiliate pentru a-şi depăşi anumite temeri şi pentru a-şi forma repere solide de 
suport psiho-social în grupurile de semnificativi: familie, prieteni, colegi. De asemenea, e necesară o 
abordare diferenţiată la nivelul celor trei localităţi şi prin prisma acestei stări de fapt, datele indicând 
diferenţe semnificative în special în privinţa Murgeni-ului. 

 

D. Intenţii antreprenoriale 

 

Intenţia explicită de a demara o afacere constituie practic unul dintre indicatorii cheie ai studiului 
grupului-ţintă. Datele indică o incidenţă a intenţiei antreprenoriale de 20%, valoare relativ similară 
celor înregistrate în studiul anterior, Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în 
scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate, proiect 
POSDRU/84/6.1/S/57308, în rândul persoanelor vulnerabile*. 

 
Grafic 25 „Aveţi intenţia să începeţi o afacere proprie în următorii doi ani?” ** 

                                                 
* Intenţia antreprenorială era de 18% în rândul femeilor de peste 45 ani. 
** N=112. 
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Intenţia de a începe o afacere în următorii 

2 ani 

Categoria de 
vârstă 

18-35 ani 28% 

36-45 ani 16% 

46 ani şi peste 11% 

Categoria de 
educaţie 

maxim studii vocaţionale 16% 

studii medii sau superioare 23% 

Etnia 
român 19% 

alta etnie 22% 

Categoria de venit 

maxim 100 lei / membru 13% 

101-300 lei / membru 36% 

peste 300 lei / membru 19% 

Localitatea 

Bistriţa 38% 
Timişoara 8% 

Murgeni 12% 
Tabel 2 Intenţia de a începe o afacere în raport cu caracteristicile socio-demografice 

Datele din Tabelul 2 ne indică profilul persoanei celei mai susceptibile de a începe o afacere în 
următorii doi ani. Vârsta (intenţia antreprenorială e mai ridicată în cazul persoanelor tinere), educaţia 
(persoanele mai educate intenţionează într-o mai mare măsură să demareze o afacere) şi venitul 
(persoanele cu venituri familiale medii-scăzute intenţionează într-o mai mare măsură să înceapă o 
afacere) sunt determinanţi ai intenţiei antreprenoriale. 

În privinţa celor trei locaţii, observăm diferenţe semnificative între Bistriţa, unde ceva mai mult de 
o treime dintre respondente declară că ar începe o afacere, şi Timişoara sau Murgeni, unde intenţia 
antreprenorială e de circa 10%. 

Modul în care persoanele cu intenţii antreprenoriale intenţionează să demareze afacerea ne indică 
disponibilitatea de a ghida aceste persoane spre o formă de antreprenoriat social:  

 
Grafic 26 „Intenţionaţi să o deschideţi de una singură sau împreună cu alţii?”* 

                                                 
* N=22. Persoane care intenţionează să înceapă o afacere în următorii 2 ani. 
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Grafic 27 „V-aţi hotărât deja în ce domeniu vreţi să deschideţi firma?”* 

Doar un segment redus de femei vulnerabile intenţionează să demareze o afacere singure (Graficul 
26), toate celelalte căutând un sprijin în special în rândul familiei. Practic peste 70% dintre ele vor să îi 
implice pe membrii familiei în viitoarea afacere. Şi ceilalţi semnificativi (prieteni, cunoscuţi) sunt 
implicaţi în viitoarea afacere, aproape jumătate dintre persoanele care vor să îşi deschidă o afacere 
intenţionând să îi implice. 

Dincolo de intenţie, peste trei sferturi dintre respondente declară că sunt decise în privinţa 
domeniului în care îşi vor deschide afacerea (Graficul 27), indicator al determinării acestora în această 
privinţă. Aceste domenii sunt următoarele: 

Domenii pentru afacere 

Achiziţii fructe de pădure Construcţii Îngrijire copii 

Agricultură (2 menţiuni) Croitorie  Legumicultură 

Alimentar Estetica Magazin de haine 

Brutărie Frizerie-coafor  Medical 

Comerţ (2 menţiuni) Internet Turism alimentar 
Tabel 3 Domenii pentru afacere 

Există o plajă diversificată de domenii în care femeile vulnerabile vor să debuteze în 
antreprenoriat. Se remarcă, totuşi, apetenţa către domeniile:  

‐ agricol (4 menţiuni), 
‐ alimentar (3 menţiuni), 
‐ comercial (3 menţiuni). 

Disponibilitatea de a participaţi la cursuri şi activităţi oferite gratuit pentru încurajarea creării de 
mici afaceri e una destul de ridicată, mai mult de jumătate dintre respondente declarând că ar 
participa la astfel de acţiuni. 

                                                 
* N=22. Persoane care intenţionează să înceapă o afacere în următorii 2 ani. 
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Grafic 28 „Sunteţi dispus să participaţi la cursuri şi activităţi care vă vor fi oferite gratuit pentru 

încurajarea creării de mici afaceri?”* 

Din Tabelul 14 din anexe reiese că faptul că persoanele de vârstă medie (36-45 ani), cele cu 
venituri familiale de 101-300 lei / membru şi cele din Bistriţa şi Murgeni îşi doresc într-o mai mare 
măsură să participe la astfel de cursuri. 

În rândul femeilor vulnerabile din zonele investigate există un segment semnificativ de persoane 
care intenţionează să îşi deschidă o afacere în viitorul apropiat. Fapt pozitiv şi care vorbeşte de o auto-
evaluare onestă a resurselor deţinute, aceste persoane făcând parte în special din categoriile tinere, 
educate, cu venituri medii. 

Gradul de determinare al acestora, necesar iniţierii unei afaceri, e unul ridicat, fiind indicat de 
faptul că peste trei sferturi dintre aceste femei sunt decise şi în privinţa domeniului de activitate, 
dominantele în acest caz fiind domeniile agricol, alimentar şi comercial. Există disparităţi locale, care 
fac ca anumite zone (Bistriţa) să prezinte o rată de intenţie antreprenorială mai mare decât celelalte. 

                                                 
* N=22. Persoane care intenţionează să înceapă o afacere în următorii 2 ani. 
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Cap III. Economia socială, de la concept la (bună) 
practică 

 

A. Context şi definire 

 

Criza economică şi financiară globală, urmată de disponibilizările masive au impus evaluarea 
eficienţei măsurilor active de promovare a inserţiei profesionale. Strategia „Europa 2020 pentru o 
creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii" a devenit expresia eforturilor europene comune 
pentru asigurarea locurilor de muncă şi pentru reducerea şomajului. 

Economia socială s-a impus ca una dintre soluţiile cele mai vehiculate datorită capacităţii sale de a 
crea şi asigura locuri de muncă, de a absorbi în special ceea ce alte forme de antreprenoriat nu reuşeau 
să acopere. De-a lungul timpului, economia socială şi-a consolidat poziţia de formă alternativă de 
dezvoltare economică bazată pe un set de valori şi principii socio-economice diferite atât de economia 
de piaţă, cât şi de statul bunăstării. Ea oferă un mod echitabil de dezvoltare a afacerilor, bazat pe 
principiile transparenţei, responsabilităţii sociale şi care încurajează participarea democratică la luarea 
deciziilor. Criza a creat, aşadar, un context în care au apărut „oportunităţi" pentru a căror exploatare 
economia socială oferă soluţii alternative. 

Conceptul de economie socială e unul relativ nou. În 1980, reprezentanţii sectoarelor cooperatist, 
mutual şi asociativ au adoptat Carta Economiei Sociale. Carta Economiei Sociale include principalele 
valori şi modul de organizare, evidenţiind principiile ce stau la baza acestui sector: 

• solidaritate, 

• responsabilitate, 

• libertate, 

• şanse egale pentru toţi membrii organizaţiei şi 

• respect reciproc (toţi asociaţii fiind şi proprietari). 

Un al doilea document, Carta principiilor economiei sociale, a fost propus în 2002 de reţeaua 
cunoscută astăzi ca Social Economy Europe, în cadrul Conferinţei Europene Permanente a 
Cooperativelor, Societăţilor Mutuale, Asociaţiilor şi Fundaţiilor, incluzând o formă mai explicită a 
principiilor care stau la baza economiei social: 

• prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale şi nu capitalului; 

• structuri private; 

• asociere voluntară şi deschisă; 

• control democratic al membrilor; 

• îmbinarea intereselor membrilor/ utilizatorilor şi /sau a interesului general; 

• apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii; 

• gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice; 
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• majoritatea excedentelor să fie folosite pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă şi prestarea unor servicii de interes pentru membri sau de interes general (Déclaration 
finale commune des organisations européennes de l'Économie Sociale", CEP-CMAF) 

Conform Cartei principiilor economiei sociale, acesta cuprinde două sub-sectoare: cel comercial 
(de afaceri) şi cel necomercial, iar obiectivele sunt: ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea serviciilor 
sociale şi consolidarea coeziunii sociale. Economia socială. propunând atât politici sociale de incluziune 
socială şi de inserţie pe piaţa forţei, cât şi politici de dezvoltare locală şi creare de locuri de muncă, se 
încadrează în orientările majore ale politicii publice.* 

Una dintre cele mai bine articulate definiţii ale economiei sociale este considerată cea a Consiliului 
Valon de Economie Socială din Belgia (1990) conform căreia economia socială „se compune din 
activităţile economice desfăşurate de societăţi, mai ales cooperative, asociaţii mutuale şi alte asociaţii 
în care etica este în concordanţă cu următoarele principii: scopul final este mai degrabă în serviciul 
membrilor sau al colectivităţii decât al profitului, autonomia gestiunii, procesul de decizie 
democratică, prioritatea acordată, în procesul de distribuţie a veniturilor, persoanelor şi muncii faţă de 
capital”*.  

La nivel european nu s-a adoptat o definiţie oficială a economie sociale ea fiind definită de cele 
mai multe ori fie prin expresiile specifice, fie prin principiile promovate. În schimb, principala 
provocare este depăşirea „invizibilităţii sale instituţionale"**.  

Ca mod de organizare, economia socială cuprinde  
‐ cooperativele,  
‐ societăţile mutuale şi asociaţiile, 
‐ fundaţiile non-guvernamentale, 

reliefând specificul misiunii acestor organizaţii, scopul de a activa în special în folosul membrilor 
săi sau grupurilor decât de a genera profit. Conform Cartei Principiilor Economiei Sociale (2001), 
economia socială mai include şi organizaţiile nonprofit voluntare, furnizoare de servicii necomerciale 
pentru gospodării.  

Economia socială, neconsiderând persoanele defavorizate beneficiari pasivi ai filantropiei sociale, 
ci actori activi ai propriului viitor promovează un antreprenoriat fundamentat pe solidaritate reciprocă, 
pe baza unui sistem de valori în care primatul fiinţei umane în raport cu capitalul şi dreptul la expresie 
şi decizie democratică prevalează.  

Economia socială, prin varietatea formelor sale, oferă soluţii pentru rezolvarea problemelor 
economice şi sociale, furnizând o ofertă de activităţi şi servicii pe o nişă neacoperită adecvat de 
celelalte entităţi publice sau private. În 2005, în cele 25 state membre UE, economia socială reprezenta 
echivalentul a 4% din PIB şi includea circa 11 milioane persoane, adică 6,7% din totalul forţei de muncă 
angajate la acel moment***. 

Promovarea incluziunii socială a grupurilor aflate în dificultate prin crearea de locuri de muncă 
pentru acestea şi creşterea oportunităţilor de angajare este o consecinţă a obiectivului specific al 
întreprinderilor sociale, alături de al doilea rol major, acela de oferire de servicii personalizate, 
asigurând celor vulnerabili o piaţă a muncii normale. 

                                                 
* „The Social Economy în the European Union", CIRIEC, 2007, pag. 8 
* http://www.encyclopedie-enligne.eom/e/ec/economie_sociale.html 
** Economia socială în UE", rezumatul raportului întocmit pentru CESE de CIRIEC, 2007, pag. 27 
*** http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy 
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B. Economia socială în Europa 

 

Odată cu legiferarea libertăţii de asociere şi importanţa crescută a grupurilor nou formate, a 
apărut şi necesitatea orientării producţie de bunuri dinspre nevoi private înspre necesităţi de grup. 
Odată create premisele, economia socială s-a născut în secolul al XIX-lea iar dezvoltarea ei ulterioară e 
strâns legată de revoluţia industrială prin apariţia unor nişe neacoperite de sectorul privat sau cel de 
stat. Căutarea de alternative ideii de naţionalizare a mijloacelor de producţie a dus la apariţia unei alte 
modalităţi de a produce bunuri şi servicii de o manieră colectivă, creându-se cooperativele, 
organizaţiile mutualele şi apoi asociaţiile. Expresia „economie socială" desemnează „ansamblul de 
structuri care pun la comun ceea ce au şi care sunt active şi complementare sistemului de protecţie 
socială, asigurărilor, băncilor, acţiunilor sociale şi educaţiei etc.”* 

Dacă până în a doua jumătate a secolului XX evoluţia economie sociale a fost una lentă şi 
progresivă, după cel de-al doilea război mondial evoluţia economiei sociale e una fluctuantă, cu 
perioade de progres major, urmate de un declin şi trecerea într-un plan secund. Criza postbelică poate 
fi considerată una a lipsei de identitate conceptuală mişcările cooperatiste, dezvoltând diferite 
activităţi sub aceeaşi denumire generică, fapt ce a condus la disoluţia modelului bazat pe asociere.  

Cu toate acestea, economia socială a supravieţuit celor trei decenii de creştere economică de după 
cel de-al doilea război mondial, iar criza anilor 1970 a readus-o în actualitate prin soluţiile adecvate pe 
care le propunea nevoii de a crea şi de a menţine locurile de muncă. Economia socială a răspuns unor 
cereri neîndeplinite de statul bunăstării şi de actorii clasici ai pieţei. În anii 1970, economia socială a 
revenit din nou în centrul atenţiei. 

Începând cu anii 1990, UE, prin politicile sale, a recunoscut şi promovat treptate rolul şi importanţa 
economiei sociale. Ţări precum Franţa, Belgia, Italia. Portugalia, Regatul Unit sau Spania au promovat 
legi, reglementări, un cadrul legislativ dezvoltării diverselor forme de economie socială.  

Treptat, fenomenul s-a extins şi, firesc, a suscitat dezbateri privind eficienţa sa. În prezent, la 
nivel european, nu există un consens general asupra eficienţei economiei sociale sau chiar şi a 
denumirii („al treilea sector", „economie solidară", „sectorul nonprofit"). Dacă există rapoarte care 
menţionează economia socială ca instrument de creştere a gradului de ocupare în special a persoanelor 
defavorizate (Strategia de la Lisabona), Directiva 2006/123/ CE privind serviciile pe piaţa internă poate 
fi privită ca un risc pentru formele de organizare specifice economiei sociale. 

 

În Europa Centrală şi de Est se disting mai multe etape de dezvoltare a economiei sociale:  
‐ perioada antecomunistă, zorii economiei sociale, care a însemnat practici şi strategii de 

supravieţuire ale populaţiei dezavantajate şi au contribuit la incluziunea socială în zonele 
sărace, 

‐ perioada comunistă, care, prin economii planificate centralizat şi prin marginalizarea sectorului 
micilor întreprinzători, a erodat dezvoltarea economiei sociale, orice iniţiativă de acest fel 
fiind supusă unui control politici sever 

‐ perioada post comunistă, care a presupus două etape. O primă etapă a coincis cu perioada de 
tranziţie şi a însemnat mai mult o clarificare conceptuală, într-o plină epocă a supra-
liberalismului modelul „cooperativist" discreditându-se puternic în percepţia publică şi ducând 
la dispariţia cooperativelor. 

                                                 
* Raport de cercetare privind economia social în România din perspectivă europeană comparată. Bucureşti, 2011 
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O a doua perioadă, a anilor 2000, vine cu „o aşa numită re-socializare a formelor de economie 
socială prin reconsiderarea parteneriatului public-privat şi a dezvoltării abordării locale” *.  

Integrarea europeană şi tranziţia către cadrul legislativ al UE, direcţiile europene comune de 
promovare a incluziunii sociale, au dus la adoptarea unor reglementări cu impact asupra economiei 
sociale creându-se un mediu favorabil dezvoltării acesteia.  

Putem deja anticipa o a treia perioadă în dezvoltarea economie social, una a celui de-al doilea 
primului deceniu al noului mileniu, această perioadă fiind determinată de crizele economice şi 
financiare ce au condus la diminuare considerabilă a economiilor dezvoltate şi implicit a locurilor de 
muncă. Răspunsul economiei sociale în această perioadă poate fi unul decisiv în statuarea acestei 
practici în rândul celor mai eficiente mecanisme de creare de bunăstare pentru categoriile vulnerabile. 

 

Economia socială şi Piaţa muncii în Europa  

Economia sociala, recent, a reprezentat tema principală a Agendei Politice a UE, Raportul privind 
Economia Socială fiind adoptat de Parlamentul European în februarie 2009.80 În plus, Strategia 
Europeană 2020 propusă de Comisia europeană prezintă viziunea economiei sociale pe piaţa europeană 
pentru secolul XXI, care reprezintă foia de parcurs pentru UE şi statele membre în următorii 10 ani, se 
bazează pe trei priorităţi care se interpătrund şi se stimulează reciproc: a) Dezvoltare inteligentă: 
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare, b) Dezvoltare durabilă: promovarea unei 
valorizări mai eficiente a resurselor, o economie mai verde şi mai competitivă, şi c) Dezvoltare fără 
excluziuni: stimularea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care va asigura 
coeziunea socială şi teritorială.81 

Întreprinderile de economie socială au înregistrat un număr de două milioane, reprezentând 10% 
din totalul întreprinderilor europene şi implică peste 11 milioane de personal remunerat, reprezentând 
6% din totalul forţei de muncă angajate. Concret, 70% din angajaţi lucrează în asociaţii nonprofit, 26% 
în cooperative şi numai 3% în societăţi de solidaritate. În plus, majoritatea instituţiilor şi 
întreprinderilor economiei sociale sunt întreprinderi foarte mici sau IMM-uri.82  

Uniunea Europeana a adoptat un cadru general de economie socială, conform căruia, ultima 
menţionată vizează implementarea acţiunilor cu obiective sociale şi caritabile, autonomia 
administrativă şi voluntariatul, grupurile ţintă fiind populaţia locală sau un grup al comunităţii. Statele 
membre ale UE, pe baza poziţiei lor geopolitice, au adoptat anumite modele de economie socială, care 
pot fi clasificate în patru categorii. Primul este modelul anglo-saxon bazat pe conceptul organizaţiilor 
nonprofit; modelul scandinav care îşi propune acoperirea nevoilor colective în sectorul serviciilor 
sociale şi promovează solidaritatea socială şi egalitatea de gen; modelul continental care se 
concentrează pe ajutorul social prin intermediul sistemelor publice şi în cele din urma, modelul 
mediteranean care se concentrează pe acţiunea asociaţiilor şi a cooperativelor axată pe protejarea 
intereselor membrilor acestora şi are ca prioritate, reducerea ratei de şomaj. 

La nivel european, economia sociala serveşte, de fapt, nevoile persoanelor care nu se pot integra, 
altfel, pe piaţa muncii, întrucât statul şi sectorul privat de profit nu le acoperă. Economia socială în 

                                                 
* Raport de cercetare privind economia social în România din perspectivă europeană comparată. Bucureşti, 2011 
80 Social Economy Europe (2010), Answer to the European Commission’s consultation on the future «EU 2020 » Strategy. 

81 ECORYS (2010). Programmes to Promote Environmental Skills: Final Report. ECORYS Nederland BV: Rotterdam. 
82 Arpinte, D. Cace, S., Theotokatos, H. & Koumalatsou, E. (2010). The Social Economy în Europe. CALITATEA VIEŢII, XXI, No. 

1–2, 2010, p. 137–160. 
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Europa prezintă tendinţe de creştere şi participarea întreprinderilor sociale la ocuparea totală diferă în 
funcţie de ţară.83 Economia socială este percepută, din ce în ce mai mult, ca un domeniu important, 
recunoscându-se faptul că entităţile economiei sociale, nu reprezintă numai factori economici 
importanţi, însă contribuie şi la participarea activă a cetăţenilor în viaţa economică şi socială.84  

Întreprinderile şi organizaţiile de economie socială constituie factori economici şi sociali, 
caracterizaţi de modul diferit al activităţii care vizează interesul comun, performanţele economice şi 
procesele democratice în care obiectivele individuale şi sociale au prioritate faţă de capital şi 
autonomia administrativă. Nu există un grad de uniformitate a politicilor publice referitoare la 
economia socială şi ocupare, aplicate în Europa. Aceste politici au fost dezvoltate în mod inegal de 
ţările UE şi au un conţinut diferit, din cauza cadrului specific naţional şi regional însă şi a condiţiilor 
economice, istorice, sociale, culturale, politice şi instituţionale în cadrul cărora au fost dezvoltate.85 

La nivel economic, economia socială se confruntă cu o altă provocare semnificativă, de vreme ce 
regulamentele care guvernează economiile naţionale nu o recunosc drept un sector instituţional 
diferenţiat, făcând astfel dificilă existenţa statisticilor precise şi credibile despre activitatea 
organizaţiilor de economie socială. La nivel internaţional, criteriile eterogene luate în consideraţie în 
elaborarea statisticilor, includ analize comparative şi consolidează abordările axate evidenţierea 
contribuţiei economiei sociale la realizarea obiectivelor economice şi politice relevante. Manualul 
Comisiei Europene pentru formarea Conturilor Satelit ale Economiei sociale reprezintă un pas important 
spre recunoaşterea instituţională a unei părţi a economiei sociale în sistemele naţionale de conturi.86 

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că “entităţile” economiei sociale sunt percepute ca 
întreprinderi, şi, prin urmare constituie obiectul convenţiei Comisiei Europene în cadrul politicii de 
promovare a antreprenoriatului. Recent, UE a aprobat termenul de “Întreprinderi de Economie Sociala” 
(IES) pentru o mai bună evidenţiere a interesului acesteia privind noile surse de antreprenoriat şi 
ocupare a forţei de muncă.87 

 

3.6. Economia socială şi Femeile: Cooperative agricole 

Economia socială poate avea o influenţă pozitivă asupra participării şi integrării femeilor pe piaţa 
muncii. Întreprinderile sociale şi, în special, cooperativele, se caracterizează prin modul participativ de 
funcţionare, repartizarea responsabilităţilor şi flexibilitate. Aceste date contribuie la integrarea 
femeilor în viaţa profesională deoarece îndeplinesc unele dintre condiţiile fundamentale pentru 
participarea femeilor pe piaţa forţei de muncă, independenţa economică, luarea deciziilor, 
posibilitatea de conciliere a vieţii profesionale cu cea de familie şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
Dobândirea competenţelor într-o întreprindere socială, poate, de asemenea, reprezenta un pas în 
carierea femeii, care, în continuare, poate fi valorificat şi pentru implicarea sa în alte sectoare. O 

                                                 
83 DEOB & DIAPOLIS (2004). Cercetare pentru identificarea nevoilor şi proiectarea noilor servicii în economia sociala, 

parteneriat de dezvoltare Cetăţeni activi, Iniţiativa Comunitara EQUAL Proiect: Drumuri deschise pentru dezvoltarea economiei 
sociale. 

84 Sakellaropoulos Th. & Oikonomou Ch. (2007). Studii targetate de dezvoltare a antreprenoriatului social, Centru de 
Cercetări Sociale şi Economice. Universitatea Panteio de Ştiinţe Sociale şi Politice. 

85 Chaves, R. (2008). Public Policies and Social Economy în Spain and Europe. CIRIEC-ESPAÑA, Special issue , No. 62, p. 35-
60. 

86 Arpinte & al, (2010), idem 
87 Westall, A. (2007). Policy and future sources of EU funding for the social economy. 
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întreprindere socială poate servi ca un instrument relevant pentru asigurarea posibilităţii de dobândire, 
menţinere şi sporire a valorii lucrătorilor pe piaţa muncii.88 

Întreprinderile sociale joacă un rol important, deoarece pot răspunde, atât practicilor, cât şi 
nevoilor imediate sau strategice ale femeilor. Fie că este vorba exclusiv de întreprinderi feminine, fie 
de întreprinderi sociale înfiinţate de femei şi bărbaţi, oferă un instrument eficient de organizare pentru 
femeile membre şi femeile angajate, în scopul creşterii nivelului lor de trai89. 

Cooperativele feminine reprezintă cea mai obişnuită formă de întreprindere socială. Fiind 
promovate de către UE. «Contribuţia cooperativelor privind obiectivele comunitare constituie 
componenta fundamentală pentru realizarea Strategiei de la Lisabona, deoarece reprezintă un 
exemplu excelent de formă partenerială care poate servi, în mod simultan, obiectivelor 
antreprenoriale şi sociale, printr-un mod de consolidare reciprocă»90. 

În rezumat, cooperativele pot oferi femeilor, oportunităţi de participare la activităţile economice, 
precum şi de influenţare a acestora. În principal, se referă la cooperative agricole cu caracter 
comercial, strâns legate de dezvoltarea activităţii de producţie la nivel local, a economiei domestice şi 
a meşteşugăriilor, oferind locuri de muncă pentru femeile din zonele rurale, unde şansele de angajare 
sunt limitate. 

 

C. Economia socială în România 

 

Daca în perioada comunistă în România aveam de-a face cu o masivă industrializare a oraşelor, 
perioada postrevoluţionară determină schimbări socio-economice şi dezindustrializarea. În acest 
context, trecerea la economia de piaţa şi dispariţia multor fabrici a atras după sine masive 
disponibilizări şi scăderea locurilor de muncă, ceea ce a condus, implicit, la creşterea şomajului. 
Întrucât nu au existat măsuri de protecţie socială adecvate situaţiei sociale imediate, grupurile 
vulnerabile au fost expuse la sărăcie. 

Pentru a îmbunătăţi situaţia grupurilor defavorizate prin creşterea nivelului de ocupare, România 
şi-a propus o serie de strategii de incluziune socială, una dintre acestea fiind dezvoltarea economiei 
sociale, inclusă în Raportul Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială (2008 - 
2010), ce are ca şi obiectivul prioritar 2 Creşterea gradului de ocupare a persoanelor defavorizate. 

 

Scurtă istorie a economiei sociale în România 

Cele mai vechi forme de economie socială au apărut în România în prima jumătate a sec. al XIX-
lea, în timp ce primele reglementări au fost făcute de către Codul de Comerţ (1887), privitor la 
funcţionarea cooperativelor, ce a fost în vigoare până în 1903. 

”După 1989 a intrat în vigoare Decretul-lege 67/1990 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi de credit, înlocuit de Legea 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea 

                                                 
88 Scott, G. (2010). Promoting Better Work and Social Enterprise for Women. Report of Action Learning Set and 

Transnational Exchange Workshop held în Santiago de Compostela, May, 2010. Women, enterprise, employment and local 
economic development (WEED) Network.  

89 Scott, G. (2010). Promoting…, ibid. 
90 Comisia Europeana (2004). Referitor la Promovarea Societăţilor Cooperative în Europa, CCE. Bruxelles 23-2-2004 

COM(2004) 18 final. 
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cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit. S-a constatat o scădere a numărului societăţilor 
cooperatiste, în special meşteşugăreşti. Modificările juridice de după 1989 au menţionat explicit UPA 
(Legea 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate, cu modificările şi completările 
ulterioare), au reglementat microfinanţarea (1992) şi au oferit un cadru propice de funcţionare pentru 
ONG-uri.”* 

 

Noţiunea de economie socială şi cadrul legislativ aferent 

Noţiunea de economie socială apare pentru prima dată în legislaţia românească în HG 829/2002 
privind aprobarea Planului naţional anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale, economia socială 
fiind menţionată ca unul dintre principiile ce vizează construirea unei societăţi incluzive. Conform 
acestei reglementări, economia socială poate cuprinde fie activităţi economice cu obiective de tip 
social, fie programe de amenajări de infrastructură şi teritoriale, inclusiv de mediu. 

În 2008, economia socială devine domeniu eligibil pentru finanţările din Fondul Structural 
European, fiind un domeniu major de intervenţie al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, al cărui Document Cadru de Implementare este aprobat prin Ordinul comun al 
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor 254/1169/2008. 
Începând cu septembrie 2008, în Raportul Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea 
Socială (RNS PSIS) sunt descrise o serie de măsuri asumate de autorităţile competente în vederea 
dezvoltării eficiente a sectorului economiei sociale. 

 

Forme de organizare a economiei sociale în România  

3.1. ASPECTE GENERALE 

Formele de organizare ale economie sociale în România se regăsesc sub următoarele tipuri de 
persoane juridice : 

a) societăţi cooperative de gradul 1 reglementate prin Legea 1/2005: societăţi cooperative 
meşteşugăreşti; societăţi cooperative de valorificare; societăţi cooperative de consum; societăţi 
cooperative agricole; dispun şi de legislaţie specială, fiind reglementate de Legea 566/2004 a 
cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; societăţi cooperative pescăreşti; 
societăţi cooperative forestiere; societăţi cooperative de transporturi; societăţi cooperative de 
locuinţe; societăţi cooperative de alte forme; 

b) cooperative de credit; 

c) organizaţii nonprofit care desfăşoară activităţi economice, indiferent de domeniul de activitate, 
în cadrul lor sau prin societăţi comerciale; 

d) organizaţii nonprofit organizate sub forma CAR ale pensionarilor sau ale salariaţilor; 

Pot exista însă şi structuri de reprezentare cum ar fi uniunile, federaţiile, societăţile cooperative 
de gradul 2, în condiţiile în care diverse forme de economie socială se vor asocia. Întreprinderile sociale 
nu au în că o definiţie recunoscută legal în România. 

3.2. ACTORI INSTITUŢIONALI RELEVANŢI 

                                                 
* Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată, 2011, p. 39 
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Cei mai importanţi actori instituţionali, relevanţi pentru economie socială, sunt: reprezentanţi ai 
administraţiei publice centrale, instituţii private şi instituţii publice de interes naţional.  

Reprezentanţii administraţiei publice centrale cu rol semnificativ în dezvoltarea economiei sociale 
sunt, din perspectiva caracterului social al ES, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), 
iar perspectiva caracterului economic al acesteia, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri , Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei. * 

Instituţiile private cu rol de susţinere şi promovare a economiei sociale sunt Camera de Comerţ şi 
Industrie a României, patronatele şi sindicatele. Printre instituţiile publice de interes naţional relevante 
pentru economia socială enumerăm: Banca Naţională a României (BNR)(cu rol de reglementare şi 
supraveghere a unor forme de economie socială) şi Consiliul Economic şi Social (CES), ce are rolul de a 
realiza dialogul social dintre patronat, sindicate şi Guvern. 

3.3. FORME ALE ECONOMIEI SOCIALE 

Formele de organizare ale economiei sociale pot fi specifice şi generale, însă noi ne vom referi, cu 
precădere, la cele specifice.  

Printre formele de organizare specifice se numără: societăţile cooperative de gradul 1, 
cooperativele de credit, organizaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi organizaţiile 
nonprofit organizate sub forma CAR.  

În cele ce urmează ne vom referi detaliat la fiecare dintre ele. 
 Societăţile cooperative de gradul 1 

Reprezintă forma de organizare specifică domeniului cooperaţiei. Legea 1/ 2005, care le 
reglementează, defineşte cooperativa drept ”asociaţia autonomă de persoane fizice şi /sau juridice, 
după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, cu scopul promovării 
intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi 
controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatist” (art. 7, alin. 1 şi 
2 Legea 1/2005, privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei ); 

 Cooperativele de credit  

Cooperativele de credit sunt „instituţii de credit constituite ca asociaţii autonome de persoane 
fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi 
cultural, a căror activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor 
cooperatori" (art. 334, lit. a OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului , cu 
modificările şi completările ulterioare); 

 Organizaţii nonprofit care desfăşoară activităţi economice 

Acestea sunt de 2 tipuri: asociaţiile şi fundaţiile şi sunt definite ca şi ”persoane juridice de drept 
privat al căror scop principal este nepatrimonial, dar care pot desfăşura în subsidiar şi activităţi 
economice, direct sau prin înfiinţarea de societăţi comerciale” (art. 47 şi 48 OUG 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare ); 

 Organizaţii nonprofit organizate sub forma CAR 

Şi acestea sunt de 2 tipuri: Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor şi Casele de ajutor reciproc 
ale salariaţilor, fiind unele dintre cele mai reprezentative forme specifice economiei sociale. 

                                                 
* Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată, 2011, p. 45 
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CARP funcţionează în baza OUG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii 540/ 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Scopul 
CARP este acela de a-i sprijini pe membrii săi prin acordarea de împrumuturi cu dobândă şi prin 
desfăşurarea de activităţi cu caracter social, turistic , cultural, etc. 

CARS funcţionează în baza OUG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii 122/ 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc pentru 
salariaţi şi al uniunilor acestora, republicată. Scopul lor este acela de a-i sprijini financiar pe membrii 
săi prin acordarea de împrumuturi cu dobândă.  

Printre formele de organizare generale se numără unităţile protejate autorizate. ”Calitatea de UPA 
reprezintă o ipostază în care putem regăsi formele de organizare specifice economiei sociale care 
angajează persoane cu dizabilităţi, în condiţiile prevăzute în Legea 448/ 2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare” *. 

3.4. FORME SPECIFICE ALE ECONOMIEI SOCIALE ÎN ROMÂNIA 

Conform datelor, cele mai des întâlnite forme de organizare specifică economiei sociale sunt CAR-
urile (2.179), urmate de societăţile cooperative (2.128, din care 1.061 societăţi cooperative de consum, 
885 societăţi cooperative meşteşugăreşti, 170 societăţi cooperative agricole şi 12 societăţi cooperative 
de locuire şi valorificare), UPA (419) şi băncile cooperatiste de credit (51) **.  

Principalele domenii şi grupe de produse ale societăţilor cooperative meşteşugăreşti afiliate la 
UCECOM sunt: produsele textile, încălţăminte, marochinărie şi alte articole din piele, mobilă şi alte 
produse din lemn, produse din metal şi alte materiale şi servicii pentru populaţie şi agenţi economici. 
Numărul total de angajaţi ai societăţilor cooperative meşteşugăreşti a scăzut: în 2006 lucrau 25.987 din 
care 23.013 membri cooperatori, în timp ce în 2007 lucrau 22.318, din care 19.872 membri 
cooperatori*. 

Următoarele date sunt extrase din Raportul de cercetare privind economia socială în România din 
perspectivă europeană comparată, 2011.  

În Suceava şi în Timiş se află cele mai multe societăţi cooperative de consum existente într-un 
judeţ (48). Ele sunt urmate de Harghita şi la egalitate Bihor, Mureş şi Vâlcea. În judeţul Vaslui se 
întâlnesc cele mai puţine societăţi de acest fel . 

În privinţa numărului de societăţi cooperative meşteşugăreşti, cele mai multe sunt înregistrate în 
Regiunea Nord Est, în speţă judeţul Bacău (123), urmat de regiunea Sud-Est, judeţul Constanţa (69), 
Bucureşti (56) şi judeţul laşi (51). Cele mai puţine societăţi cooperative meşteşugăreşti sunt în Ilfov. 

Cele mai numeroase societăţi cooperative agricole se întâlnesc în regiunea Sud-Est, judeţul 
Constanţa (19), iar cele mai multe bănci cooperative există în Botoşani (6). 

Cele mai multe UPA se află în Bucureşti (57), apoi Timiş (27) şi Cluj (24).  

Ca şi cazuri speciale, amintim judeţul Giurgiu, ce are doar o societate cooperativă agricolă, nici o 
societate cooperativă de valorificare, de locuire, nici o UPA şi nici o bancă cooperativă de credit, în 
timp ce judeţul Vaslui înregistrează cel mai mic număr de societăţi cooperative de consum, UPA şi nici 
o societate cooperativă agricolă, de valorificare sau de consum. 

                                                 
* Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată, 2011, p. 50 
** Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată, 2011, p. 61 
* ”Raportul anual al sectorului IMM din România", 2008, p. 188 
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În ceea ce priveşte ONG-urile din România, 15% dintre acestea realizează venituri din activităţi de 
economie socială, în timp ce 40% nu exclud posibilitatea derulării unor activităţi economice sau 
financiare în sectoare precum: creditarea, dezvoltarea rurală, agricultura şi silvicultura.** 

3.5. MECANISME DE SPRIJINIRE Şl ÎNCURAJARE 

Pentru a fi sustenabilă, economia socială are nevoie de atragerea şi utilizarea eficientă a resurselor 
financiare. Printre cele mai cunoscute mecanisme amintim 

1. Mecanisme cu caracter fiscal, precum: 

• scutire de la plata impozitului pe profit (scutire de plata impozitului agricol în primii 5 ani de la 
constituirea cooperativelor agricole; scutire de plata impozitului pe profit cu condiţia reinvestirii a cel 
puţin 75% pentru achiziţii de imobilizări corporale active pentru dezvoltare / diversificare a 
activităţii;scutire de la plata impozitului pe profit aferent activităţilor economice de până la 15.000 
€/an fiscal cu condiţia ca valoarea scutirii să nu reprezinte mai mult de 10% din veniturile totale scutite 
de la plata impozitului pe profit - pentru organizaţiile nonprofit care realizează activităţi economice 
directe sau prin intermediul unei societăţi comerciale). 

• scutire de la plata impozitului aferent profitului reinvestit: se aplică în forme comune, fără 
„discriminare pozitivă" pentru agenţii economici din ES 

• reducerea tarifelor: Consiliile judeţene şi locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
vor sprijini funcţionarea CARP prin închirierea spaţiilor necesare, în funcţie de posibilităţi, pentru 
desfăşurarea activităţilor acestora şi prin diminuarea cu 75% a tarifelor de închiriere; 

• scutire la plată pentru diferite taxe (taxe vamale; taxe de autorizare la înfiinţare şi 
reautorizare pentru UPA; impozit pe clădiri, teren utilizate în scopuri sociale de către organizaţiile 
nonprofit, pe baza hotărârii consiliilor locale; taxe pentru mijloace de transport, pentru obţinere de 
certificate, avize, autorizaţii precum şi alte taxe locale dacă se dovedeşte că activităţile desfăşurate de 
organizaţiile respective sunt aferente unor activităţi sociale; scutire de TVA pentru operaţiunile şi 
produsele lor pentru şi de la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi care lucrează la domiciliu în cazul 
UPA). 

• scutire de orice impozite şi taxe: actele şi operaţiunile CARS, făcute în legătură cu obiectul de 
activitate al acestora; 

• regim special de scutire pentru IMM-uri a căror cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, 
este inferioară plafonului de 35.000 €; 

 

• scutire de la plata contribuţiilor sociale pentru perioada de şomaj tehnic în scopul menţinerii 
personalului de specialitate, indispensabil pentru reluarea activităţii. 

2. Mecanisme cu caracter non-fiscal 

• sprijin de reprezentare sau acordare de garanţii pentru accesarea liniilor de finanţare pentru 

activităţi sociale (garantarea de stat a unui regim nediscriminatoriu pentru societăţile cooperative 
înfiinţate în baza Legii 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; susţinerea financiară din 

                                                 
** Mihaela Lambru, Ancuţa Vameşu şi Mircea Kivu (coordonatori), „România 2010 - sectorul neguvernamental - sectorul 

neguvernamental: profil, tendinţe, provocări", Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 2010, pp. 52, 55). 
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fonduri proprii sau acces la utilizarea de spaţii pentru activităţi sociale acordate UPA, organizaţiilor 
nonprofit de către autoritatea locală); 

• intermedierea accesului la fonduri pentru dezvoltare de activităţi prin consiliere de specialitate 
şi monitorizare la implementare; 

• asigurarea de sprijin logistic pentru implementare de proiecte finanţate din fonduri gestionate 
prin administraţia centrală şi locală de tipul facilităţilor acordate IMM care accesează fondurile 
structurale; 

• susţinerea co-finanţărilor pentru implementare proiecte: fonduri de garantare, fonduri de 
investiţii şi capital de risc, credite cu dobândă preferenţială; 

• consiliere, evaluare şi orientare profesională pentru persoanele vulnerabile şi a priori sprijin 
pentru ocupare;  

• acordarea de consiliere şi/ sau asistenţă la implementare proiectelor cu scop social, în perioada 
post-aderare, de către organisme internaţionale; 

• acces gratuit la spaţii construite pentru sedii, la terenuri în scopul ridicării de construcţii 
necesare desfăşurării activităţii asociaţiilor şi fundaţiilor; 

• alte drepturi sau facilităţi acordate potrivit legii, pe categorii de organizaţii ale ES, adaptate 
modului de organizare şi posibilităţii efective de a gestiona eficient fonduri atrase direct sau prin 
facilitatori (autorităţile locale pot introduce clauze de impact social în procedurile pentru licitaţiile 
publice (achiziţii publice responsabile social) sau pot aplica excepţii la achiziţii de tipul contractelor 
rezervate, la care pot participa şi unităţi ale economiei sociale (de ex. atelierele protejate); 
posibilitatea introducerii de criterii sociale în procedura de selecţie) 

Aspecte privind eficienţa economiei sociale 

Eficienţa economiei sociale este demonstrată de modul în care îşi atinge obiectivele, de modul în 
care satisface nevoile clor pentru care s-au alocat resursele utilizate, dacă a generat un efect pozitiv în 
rândul celor căreia îi e destinată. Cu alte cuvinte, dacă „a generat un efect curativ sau de prevenţie 
(limitarea, reducerea riscului de vulnerabilitate sau/şi de excluziune socială)” *. 

Economia socială , în condiţiile lipsei unor presiuni din partea acţionarilor pentru interese private, 
dispune de o mai mare libertate pe pieţele financiare. Cu toate acestea, funcţionarea în virtutea unei 
logici a profitului este una esenţială, de ea depinzând viitorul oricărei întreprinderi sociale. 

Există un set de condiţii fundamentale, care pot eficienţa din punct de vedere economic şi social a 
întreprinderilor de economie socială, prin asigurarea unui mediu de afaceri: 

• reglementat printr-un cadru legislativ stabil, coerent şi care să favorizeze dezvoltarea acestui 
sector; 

• susţinut de politici naţionale şi locale de suport care să permită valorificarea atributelor 
specifice ES, prin 

• care să ofere dezvoltarea unui sistem evaluare a rezultatelor şi de determinare a impactului 
asupra grupurilor ţintă şi, indirect, asupra mediului economic şi social, asupra pieţelor locale şi 
macroeconomice. 

                                                 
* Raport de cercetare privind economia social în România din perspectivă europeană comparată. Bucureşti, 2011 
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Promovarea unui sistem de finanţare adaptat cerinţelor particulare ale economiei sociale, 
performant sub aspectul accesibilităţii şi flexibil sub aspectul plierii pe specificul economiei sociale, 
precum şi încurajarea parteneriatului dintre mediul privat şi cel public constituie condiţii generale de 
eficienţă şi eficientizare a economiei sociale. 

Eficienţa finanţării economiei sociale se defineşte cantitativ, cuantificabil, prin indicatori de 
performanţă şi de eficienţă. Dincolo de scopul social explicit al economiei sociale, nu trebuie omis 
caracterul economic, de competitor pe o piaţă şi responsabilităţile ce decurg de aici: asigurarea unei 
creşteri economice stabile şi sustenabile, distribuţia mai echitabilă a veniturilor, calibrarea serviciilor 
specifice, ajustarea dezechilibrelor pieţei muncii, promovarea unei etici a anteprenoriatului şi 
promovarea democraţiei economice. 

Caracteristicile cadrului general de măsurare a eficienţei sunt următoarele*: 

• eficienţa economică: dimensiunea profitului utilizat în scopuri sociale; resursele 
financiare atrase pentru finanţarea acţiunilor sociale; valoarea adăugată creată şi contribuţia la 
PIB, câştigurile salariale ale persoanelor dezavantajate ocupate; locurile de muncă create şi 
creşterea ocupării în rândul categoriilor vulnerabile, 

• eficienţa socială: numărul beneficiarilor activităţilor economie sociale, numărul 
persoanelor defavorizate ocupate, reducerea sărăciei, scăderea numărului persoanelor asistate 
prin acţiuni de incluziune socială. 

Conform aceluiaşi raport, sistemul de indicatori utilizaţi la nivel UE pentru definirea economiei 
sociale are în vedere: 

• dezvoltarea instituţională: numărul de organizaţii, companii, pe cele două sub-sectoare 
definite anterior; organisme guvernamentale cu competenţă în domeniul ES; dinamica creării 
sau desfiinţării; durata de existenţă (1 an, 3 ani, peste 5 ani) 

• dimensiunea ocupării: numărul de persoane ocupate în economia socială (total 
persoane, echivalent normă întreagă, extinderea activităţilor cu timp parţial, număr membri ai 
organizaţiilor, numărul voluntarilor, inclusiv analiză structurală pe criterii semnificative pentru 
domeniile şi respectiv activităţile economiei sociale, etc.); 

• sfera muncii remunerate: numărul persoanelor ocupate şi remunerate în cooperative, 
societăţi mutuale şi asociaţii; ponderea celor remuneraţi în total ocupare; numărul şi ponderea 
salariaţilor din organizaţiile economiei sociale, etc.; 

• sfera muncii voluntare: numărul şi ponderea voluntarilor (total persoane şi echivalent 
normă întreagă) în populaţia economic activă, ponderea voluntarilor în populaţia adultă; 

• sistemul de finanţare, respectiv sustenabilitatea operaţională a organizaţiilor ES; surse 
şi tipuri de finanţare, mărimea şi structura finanţării, durata şi dinamica surselor de finanţare, 
rata de rambursabilitate a sumelor împrumutate, costul finanţării (total şi pe categorii, surse de 
finanţare), rata de eficienţă a fondurilor consumate pe total şi pe categorii de surse de 
finanţare sau finanţatori etc. 

 

Competitivitatea economiei sociale se măsoară pe două coordonate globale similare sub-domeniilor 
de piaţă şi, respectiv, de non-piaţă: 

                                                 
* Raport de cercetare privind economia social în România din perspectivă europeană comparată. Bucureşti, 2011 
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a) competitivitatea de piaţă este definită multidimensional şi include: 

• promovarea incubatoarelor de afaceri pentru iniţierea, dezvoltarea de noi iniţiative 
economice şi sociale, adaptate condiţiilor locale, cu valorificarea resurselor naturale existente, 
inclusiv a resursei umane; 

• incluziunea socială prin ocupare remunerată (în asociaţii, fundaţii, întreprinderi sociale 
etc.), ceea ce reduce riscul sărăciei, determină independenţa personală şi stimulează 
participarea la viaţa socială, accesarea oportunităţilor de utilizare a serviciilor şi facilităţilor 
pentru dezvoltare socială; 

• incluziunea financiară prin intermediul sistemului de microcreditare permite reducerea 
riscului sărăciei şi ulterior auto-susţinerea unor mici afaceri generatoare de confort social şi 
standard de viaţă, reducerea marginalizării, minimizarea disparităţilor şi evitarea polarizării 
sociale; 

• revitalizarea locală prin activităţile economiei sociale care permit antrenarea 
potenţialului endogen: formele de organizare ale economiei sociale pot reprezenta plasa-suport 
pentru relansarea economică, la costuri relativ mai reduse, reconsiderarea avantajelor 
competitive, reducerea dezechilibrelor locale. 

b) competitivitatea în afara pieţei, care se defineşte prin dezvoltarea de pachete de servicii 
destinate direct mediului social - îngrijirea bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau copiilor, servicii 
de sănătate şi culturale, asistenţă asigurată refugiaţilor sau altor grupuri dezavantajate. 

Eficienţa finanţării economiei sociale se măsoară: 

• prin indicatori de eficienţă economică a potenţialului şi a rezultatelor, alocare a 
resurselor financiare, costuri pe categorii de activităţi; 

• prin indicatori de măsurare a impactului activităţi lor asupra cererii de servicii sociale: 
reducerea cererii; reducerea duratei de asistare; raportul cazuri rezolvate, cazuri ce solicită 
servicii permanente; indicele costului asistării pe categorii de activităţi; necesarul optim de 
finanţare pe categorii de nevoi; 

• prin parametri specifici eficienţei economico-financiare pentru componenta de 
finanţare din profit, din activităţi comerciale; 

• prin indicatori calitativi parametrici sau non-parametrici care definesc beneficiul social 
brut şi net al consumului de resurse: capacitatea de finanţare (raport între finanţări curente şi 
nevoia de finanţare); ponderea măsurilor active finanţate în total nevoi sau cerere. 

 



 

77 
 

 

 

 

Cap IV. Antreprenoriatul social în România– stare de 
fapt 

 

A. Organizare şi suport instituţional 

 
În România statisticile indică următoarea distribuţie a categoriilor de persoane juridice specifice 

economiei sociale: 
a) Organizaţiile Non-Guvernamentale (ONG): ONG-urile, pentru a fi caracterizate întreprinderi 

sociale, trebuie să se implice în activităţi sociale nonprofit. Dintre 5.000 -7.000 de ONG-uri 
active, numai 1/5 dintre acestea prestează servicii sociale. Aproximativ 6% dintre acestea se 
implică în dezvoltarea economică şi socială şi 2% implementează acţiuni caritabile şi de 
voluntariat. În activităţile lor se includ servicii de formare, acţiuni de incluziune şi servicii 
individuale (sprijin pentru persoanele defavorizate, servicii pentru persoanele în vârstă, 
ajutor la domiciliu,etc.). 

b) Unităţi cooperative: Obiectivul acestor unităţi este incluziunea socială şi economică a 
persoanelor cu handicap, prin plasarea lor la locuri de muncă de calitate şi oferirea asistenţei 
medicale. Se estimează că aproximativ 3.000 de persoane cu handicap lucrează în cadrul 
acestor unităţi cooperative. 

c) Unităţi protejate autorizate: Obiectivul acestor unităţi este dezvoltarea serviciilor de sprijin, 
precum şi integrarea ocupaţională în unităţile protejate, ateliere şi locuri de muncă. Se 
estimează că până la sfârşitul anului 2005 au existat 41 de unităţi protejate, asigurând locuri 
de muncă pentru 932 persoane cu handicap, precum şi 11 centre de incluziune-reabilitare cu 
potenţial total de 1.468 persoane protejate. 

În scopul realizării evidenţei furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor acordate, precum şi a 
oricărei persoane juridice nonprofit au fost create două registre: a) un Registru pentru persoanele 
juridice non-profit, al cărui operator este Ministerul de Justiţie şi b) un Registru electronic unic (e-
Registru) în care se înregistrează atât întreprinderile sociale cât şi furnizorii de servicii sociale, creat 
prin Decretul 280/2006 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Prin Legea 129/1998 a 
fost creată Casa de Ajutor Social, un ONG cu personalitate juridică, reglementat de guvern, referitor la 
crearea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.  

Fondul Român de Dezvoltare Socială este o organizaţie de interes public, înfiinţată prin Legea 
nr.129/1998. Creat ca un mecanism de combatere a sărăciei, FRDS a fost conceput pentru a derula 
programe guvernamentale care sa susţină procesul de combatere a sărăciei prin dezvoltare comunitara. 
Misiunea Fondului este contribuţia la reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale, prin mobilizarea şi 
responsabilizarea comunităţilor defavorizate. Aceste organisme trebuie să fie înregistrate în Registru ca 
entităţi noi şi să aparţină uneia dintre formele juridice recunoscute de lege.  

Fondul finanţează programele: a) întreprinderi mici pentru grupuri sau comunităţi defavorizate, 
b) înfiinţarea de mici afaceri, c) îmbunătăţirea micii infrastructuri pentru consolidarea dezvoltării 
comunităţilor rurale şi izolate, şi d) dezvoltarea/înfiinţarea de servicii sociale pentru persoanele cu 
handicap sau persoanele defavorizate. Grupurile ţintă vizate sunt : comunităţile rurale izolate, 
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comunităţile de romi aflate în situaţie de sărăcie extremă, respectiv grupurile dezavantajate din mediul 
rural şi urban. 

FRDS acordă asistenţă tehnică acestor comunităţi, atât pe perioada de pregătire a proiectelor, 
cât şi pe parcursul implementării acestora prin intermediul experţilor săi. Dintre 3.749 de programe 
depuse pentru finanţare, 1.085 au fost considerate eligibile, dintre care 734 au fost pentru proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii, 194 pentru activităţi de profit, 141 pentru servicii sociale comunitare şi 16 
pentru programe de continuare (follow-up). 

Prin Legea nr. 102/1999, art. 37 se înfiinţează Unităţile Protejate Autorizate având ca obiectiv, 
integrarea persoanelor cu handicap pe piaţa muncii, precum şi crearea serviciilor de sprijin pentru 
aceste persoane. Prin art. 37 este instituţionalizată atât înfiinţarea centrelor de îngrijire socială cât şi 
furnizarea serviciilor de îngrijire socială specială pentru persoanele cu handicap. Reprezintă unităţi de 
profit sau non-profit, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi 30% dintre 
angajaţii acesteia sunt persoane cu handicap. Aceste întreprinderi, sunt înfiinţate de persoane fizice 
sau juridice şi pot lua orice formă juridică,permisă de lege. Sprijinul lor financiar provine de la 
autorităţile publice locale, inspectoratele locale de stat pentru persoanele cu handicap şi de la ONG-
urile axate pe protecţia acestui grup social. 

 
Instituţiile şi asociaţiile nonprofit care urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interesul general, 

sau în interesul unor colectivităţi locale pot sunt persoane juridice de drept privat, în condiţiile 
Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000. Una sau mai multe persoane fizice pot crea o fundaţie (membri 
fondatori), în timp ce pentru instituirea unei Asociaţii, sunt necesare cel puţin trei persoane fizice sau 
juridice (membri sau parteneri). Două sau mai multe asociaţii şi instituţii pot constitui o Federaţie. Cel 
puţin zece membri ai comunităţii pot constitui Grupul productiv şi Asociaţia Comunitară. Întreprinderile 
sociale implică, în mod obişnuit, personal remunerat, iar angajaţii reprezintă, concomitent, grupul ţintă 
căruia i se adresează furnizarea serviciilor de sprijin social a întreprinderii.  

 
Asociaţiile fundaţii şi federaţiile de orientare socială, desfăşoară activităţi economice, fie direct 

(cu condiţia că astfel de activităţi sunt strâns legate de scopul lor principal), fie indirect, prin 
intermediul unor societăţi comerciale pe care le înfiinţează. Veniturile sunt obţinute din activităţile 
economice directe, din dividendele societăţilor comerciale pe care le creează, din contribuţiile 
membrilor lor, în cazul în care întreprinderea socială are membri, precum şi din donaţii. 

Până în anul 2001 veniturile principale ale ONG-urilor proveneau fie din finanţări externe (un 
procent de 90%), fie din subvenţii acordate de stat şi de administraţia publică locală. Din anul 2001 
situaţia este diferită, deoarece veniturile lor provin atât de la administraţia centrală şi administraţia 
publică locală, cât şi de la fondurile naţionale. 

În cele din urmă, măsuri importante pentru consolidarea întreprinderilor sociale din România 
sunt: a) subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii, organizaţii publice/private însă şi persoane fizice care 
sunt caracterizate de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ca furnizori de servicii 
sociale pentru persoanele care aparţin la grupurile social vulnerabile şi care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială şi b) furnizarea de subvenţii referitoare la luarea măsurilor de formare 
specială, în temeiul Legii nr. 34/1998.  

În cele din urmă, instituirea Comisiei Consultative pentru Asociaţii şi Fundaţii în anul 2006 a 
condus la cooperarea instituţionalizată a statului oficial cu întreprinderile sociale şi stimularea unui 
dialog încurajator, care pune în evidenţă rolul şi importanţa economiei sociale, precum şi contribuţia 
sectorului public şi a celui non-profit, în încercarea de identificare a formelor alternative de economie.  
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B. Întreprinderile sociale - oportunităţi şi obstacole 

 

Importanţa specialiştilor în economie socială şi domenii conexe este vitală în contextul momentului 
incipient în care află antreprenoriatul social în România. Informaţiile lacunare şi lipsa de experienţă 
dau o greutate ridicată opiniei specialiştilor. O primă întrebare adresată practicienilor economiei 
sociale a vizat activităţile considerate ca fiind cele mai importante pentru înfiinţarea unei întreprinderi 
sociale. Datele culese de la respondenţii anchetei noastre ne indică un set de aspecte premergătoare 
demarării unei întreprinderi de economie socială: 

a. Din partea celor care intenţionează să demareze o astfel de întreprindere: 
‐ Redactarea unor rapoarte, proiecte. Fie că se vizează demararea unei întreprinderi sociale, fie 

că se vizează obţinerea de fonduri, necesitatea elaborării unui proiect e considerată o 
activitate premergătoare. 

‐ Identificarea unei surse de finanţare. Sunt menţionate în special sursele de finanţare 
nerambursabile, accesate prin proiecte finanţate din fonduri europene. 

‐ Elaborarea unor studii de impact, care să testeze ideile şi obiectivele proiectului, potenţiala 
piaţă de desfacere a produselor sau serviciilor, posibilităţile de a asigura sustenabilitatea şi 
replicabilitatea afacerii. 

b. Din partea celor care sprijină, asigură suportul pentru aceste întreprinderi: 
‐ Demararea de cursuri de calificare, recalificare. Pregătirea profesională, chiar dacă e 

certificată formal, necesită permanente îmbunătăţiri, reciclări şi actualizări în raport cu 
ultimele noutăţi din domeniu. Cu atât mai mult, dacă avem de-a face cu un prim contact 
profesional cu domeniul respectiv, necesitatea unor astfel de cursuri este evidentă. 

‐ Oferirea de know-how, soluţii şi scenarii de evoluţie a afacerii, pentru a creşte capacitatea de 
reacţie şi analiză a feedback-ului din partea celor care vor asigura managementul 
întreprinderilor sociale. 

‐ Campanii de informare şi conştientizare, nu numai pentru a face cunoscută o anumită 
întreprindere socială, ci şi pentru a promova un mod de a integra dimensiunea socială într-un 
demers antreprenorial 

c. Din partea statului, a autorităţilor publice locale: 
‐ Suport legislativ şi fiscal. Scutirea temporară sau definitivă de la plata unor taxe sau impozite 

poate asigura un demaraj substanţial întreprinderilor sociale. 
‐ Parteneriat. O parte din serviciile oferite de întreprinderile sociale pot fi accesate prin 

intermediul autorităţilor publice, ca atare ele pot fi contractate direct de la o sursă locală, în 
condiţii avantajoase (angajarea de forţă de muncă locală, plata unor taxe şi impozite către 
autorităţile locale). 

Datele calitative culese în studiul realizat în martie 2011* mai relevă anumite activităţi necesar a fi 
derulate înainte de a începe o afacere: 

‐ derularea unui program de self management, care să înveţe viitorii angajaţi să respecte 
condiţii minime de igienă, să îşi organizeze activităţile zilnice după un program constant, care 
să implice rutine în comportamentele de somn, hrănire, etc., să respecte norme de 

                                                 
* Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor 

defavorizate. Raport de cercetare cantitativă şi calitativă, componenta A3, martie 2011. Pag. 50. 
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comportament precum punctualitatea, cu alte cuvinte, să adopte un stil de viaţă care să fie 
compatibil cu integrarea în muncă prin angajare şi care să asigure un randament minim în 
munca desfăşurată. Recomandarea este cu atât mai importantă pentru acele grupuri care 
prezintă carenţe educaţionale, rezultate fie dintr-un nivel scăzut al studiilor, fie din 
instituţionalizare. 

‐ adoptarea unei strategii de motivare atât a angajatorilor, cât şi a angajaţilor provenind din 
grupurile ţintă. Strategia de motivare a angajaţilor trebuie să anticipeze şi să întâmpine 
eventuala lipsă de receptivitate a unora dintre beneficiarii din proiect, pentru care angajarea 
pe o perioadă limitată, tocmai din cauza lipsei de continuitate, ar putea să fie foarte puţin 
atractivă: este vorba despre femeile şomere de peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de 
muncă, respectiv părinţii unici. Ajutorul de şomaj şi munca la negru aduc câştiguri mai 
atractive decât remuneraţia pentru o muncă desfăşurată pe termen scurt şi nu foarte bine 
plătită, iar dacă acestui aspect i se adaugă problema supravegherii copiilor pe durata şederii la 
locul de muncă a părintelui, angajarea pe termen scurt devine complet neatractivă în cazul 
acestor două categorii. Pe lângă recompensa pentru munca propriu-zis, este nevoie ca 
beneficiarii să primească suport pentru acoperirea celorlalte nevoi cu care se confruntă. De 
pildă, într-o familie monoparentală cu 5 copii, dintre care unul cu handicap, este necesar să se 
ţină cont de toate tipurile de nevoi cu care se confruntă familia: părinte unic, copil cu 
handicap. Ajutorul pentru o singură problemă nu este suficient. Pentru ca părintele unic să fie 
atras în muncă el trebuie ajutat pe toate dimensiunile, munca să fie integrată în condiţiile de 
viaţă ale acestei persoane. 

‐ strategii de motivare şi de menţinere pe post pentru categoria tinerilor 
postinstituţionalizaţi. Aceştia trebuie convinşi mai întâi să accepte angajarea, deoarece 
motivaţia lor în acest sens este foarte slabă. Tinerii instituţionalizaţi nu au cultivat simţul 
responsabilităţii, nu învaţă în instituţii să valorizeze munca şi să fie responsabili. Apoi, tinerii 
care acceptă posturile trebuie instruiţi în vederea respectării unui program, a unor norme de 
comportament şi a unor responsabilităţi zilnice pe care le presupune angajarea. Angajatorii nu 
dispun de personal specializat care să se ocupe de problemele particulare de integrare în 
muncă pe care le pun aceşti tineri şi nici nu vor fi dispuşi să aloce resurse în acest sens. De 
aceea, răspunderea integrării tinerilor în firmă va reveni echipei de proiect, care va trebui să 
constituie în acest scop echipe de psihologi şi asistenţi sociali. Pentru angajator colaborarea 
este tentantă în condiţiile în care prin proiect se asigură consilierea permanentă a 
beneficiarilor care se angajează, inclusiv răspunderea pentru calitatea muncii prestate (o 
persoană din partea echipei de proiect, care supervizează şi răspunde pentru toate acestea).  

 

Un alt aspect de importanţă crucială în demararea unei întreprinderi de economie socială constă în 
identificare şi evaluarea resurselor necesare. Am cerut practicienilor în economie socială să identifice 
care sunt, în afara banilor, principalele resurse de care e nevoie pentru a înfiinţa o întreprindere 
socială. În opinia acestora, cea mai importantă resursă este cea umană, calitatea profesională a celor 
implicaţi şi care, în cazul întreprinderilor sociale, trebuie dublată şi de o calitate umană, empatică 
similară. 

Resursa de experienţă şi cunoştinţe despre antreprenoriat e o a doua resursă ca importanţă. 
Fără elementare informaţii despre ceea ce presupune demararea unei afaceri, e dificil de anticipat un 
succes al acesteia. 

Alte tipuri de resurse precum 
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‐ Resursele logistice, spaţiul, echipamentele, 
‐ Resursele motivaţionale, voinţa, determinarea de a reuşi, 
‐ Sprijinul, în special sprijinul din partea statului, 
‐ Resursele relaţionale şi informaţiile obţinute cu ajutorul lor, 
‐ Piaţa de desfacere, 

au o contribuţie importantă la reuşita unei întreprinderi sociale. 

Dincolo de resursele care sunt necesare, este necesară şi evaluarea riscurilor şi a celor mai dificile 
probleme / obstacole / piedici care ar putea sa apară în demersul de înfiinţare a unei întreprinderi 
sociale. 

Sunt identificate două obstacole majore în calea demarării unei afaceri sociale: 
‐ Birocraţia excesivă. De la formularistica stufoasă la atitudinea funcţionarilor publici, relaţia cu 

autorităţile, atât în faza de iniţiere a proiectului cât şi ulterior e una dificilă, marcată de un 
cadrul legislativ rigid. 

‐ Lipsa banilor, a resursei financiare. Fără capacitatea de susţinere financiară a afacerii, 
şansele de reuşită scad considerabil. 

Alături de aceste aspecte sunt identificaţi şi alţi factori relevanţi: 
‐ Cadrul legislativ şi cel fiscal, 
‐ Neîncrederea oamenilor în reuşită, 
‐ Lipsa informaţiei, a cunoaşterii în general a problemelor de management al afacerii, 
‐ Lipsa de sprijin din partea statului. 

 

Identificarea domeniilor în care să se poată dezvolta afaceri sociale constituie un al aspect 
important în investigarea practicienilor economiei sociale şi a experienţei acumulate de către aceştia. 
Principalele domenii în care o întreprindere de economie socială ar reuşi sunt, în opinia practicienilor, 
cel al agriculturii şi al serviciilor. Ele sunt urmate de producţia de artizanat şi obiecte manufacturate 
sau de producţia de bunuri. Alte domenii precum serviciile sociale, integrarea altor vulnerabili sau 
turismul sunt, în opinia specialiştilor în economie socială, domenii cu o piaţă pentru antreprenoriatul 
social. 

 

Problematica economiei sociale e una complexă şi presupune implicarea mai multor actori cu roluri 
specifice din a căror interacţiune să reiasă un mediu propice dezvoltării întreprinderilor sociale şi care 
să dispună de resursele necesare unui astfel de demers. 

Dacă în privinţa resurselor, opinia practicienilor se centrează pe resursa umană, pe calitatea ei, 
rolul activ fiind luat în această situaţie de către cei care urmează a fi viitorii antreprenori sociali şi de 
către cei care le asigură sprijinul, în privinţa obstacolelor, principala menţiune vizează birocraţia şi 
flexibilizarea cadrului legislativ, principalul rol fiind jucat în acest caz de către forurile legislative. 

Există o convergenţă opinională semnificativă între domeniile în care vulnerabilii ar intenţiona să 
demareze un proiect antreprenorial, cele propuse de practicieni şi cele căutate de piaţă. Această 
concordanţă ne poate face să credem că există şanse reale pentru ca aceste proiecte să aibă succes. 
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C. Măsuri de sprijinire a grupurilor vulnerabile în demararea de întreprinderi 
sociale 

 

În privinţa modalităţilor generale de suport al grupurilor vulnerabile pentru începerea unei afaceri 
în domeniul economiei sociale, principalul actor care ar trebui să fie implicat este statul. Majoritatea 
menţiunilor practicienilor sociali vizează statul, în special componenta legiuitoare a lui: 

‐ sprijin din partea statului, 
‐ un cadrul legislativ adecvat, 
‐ o birocraţie funcţională, descongestionată 
‐ un cadrul fiscal relaxat şi flexibil, 
‐ suport financiar sau suport pentru obţinerea de fonduri. 

Alte acţiuni care ar putea ajuta grupurile vulnerabile să înceapă o activitate antreprenorială ar 
consta în  

‐ cursuri de instruire şi calificare, mai ales în domeniul managementului şi al afacerilor, 
‐ promovarea conceptului de economie socială şi chiar a unor întreprinderi sociale, 
‐ asigurarea unei pieţe de desfacere a produselor sau serviciilor oferite de economia socială. 

 

În mod specific, la nivelul principalilor actori implicaţi în susţinerea întreprinderilor de economie 
socială, practicienii din domeniul economiei sociale consideră că, pentru a stimula înfiinţarea de 
întreprinderi de economie socială, statului (autorităţilor centrale) îi revine rolul de a  

‐ susţine financiară sau de a facilita accesul la fonduri, 
‐ oferi un cadru legislativ adecvat, cu un accent pus pe reducerea birocraţiei, 
‐ oferi un cadru fiscal relaxat. 

Mai sunt menţionate aspecte precum  
‐ susţinerea de cursuri de calificare în domeniu, 
‐ promovarea economiei sociale. 

 

Autorităţilor locale li se prescriu un set specific de roluri pe care le-ar putea juca pentru a 
încuraja activităţile de antreprenoriat social: 

‐ parteneriat, parteneriat public-privat cu întreprinderile de economie socială, 
‐ oferirea unui cadru logistic de desfăşurare a activităţilor, spaţiu, sediu, utilaje, 
‐ reducerea fiscalităţii, a taxelor locale. 

Mai sunt menţionate aspecte precum: 
‐ identificarea unei pieţe de desfacere, 
‐ reducerea birocraţiei, 
‐ reducerea corupţiei. 

 

Organizaţiile non-guvernamentale ar trebui, în opinia practicienilor în economie socială, să iniţie 
următorul set de acţiuni menite să încurajeze apariţia de întreprinderi sociale: 

‐ informare şi mediatizare a activităţilor de economie socială, 
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‐ consultanţă şi consiliere acordată întreprinderilor de economie socială, 
‐ lobby, promovarea economiei sociale, 
‐ identificarea de surse de finanţare. 

Alte aspecte relevante pe care ONG-urile ar putea să le desfăşoare sunt 
‐ formarea de parteneriate cu întreprinzătorii din domeniul economiei sociale, 
‐ demararea de iniţiative legislative privind economia socială. 

 

 

Sintetic, informaţiile sunt prezentate în Ilustraţia 2  

 
Atribuţiile principalilor actori implicaţi în susţinerea şi promovarea economiei sociale 

 

Şi datele calitative culese în proiectul derulat în martie 2011* indică concluzii similare: 
‐ Un obstacol important în crearea întreprinderilor sociale îl constituie faptul că nu există un 

cadru legal general şi cuprinzător pentru economia socială în România, reglementările 
juridice existente fiind limitate la o structură particulară de economie socială, anume atelierul 
protejat. ONG-urile au un rol important în promovarea unei legi pe economie socială, prin 
activitatea de lobby.  

‐ Un model occidental de economie socială este acela în care statul se implică în relaţia dintre 
firme şi unităţile protejate, suportând costurile partenerilor privaţi. De pildă, statul plăteşte 
penalităţi de întârziere firmei care contractează serviciile unei unităţi protejate şi care are 
întârzieri la livrare. Aşadar, statul ar trebui să îşi asume un rol de intermediar sau facilitator al 

                                                 
* Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor 

defavorizate. Raport de cercetare cantitativă şi calitativă, componenta A3, martie 2011. Pag. 53-55. 
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încheierii contractelor între firmele private şi atelierele protejate sau alte structuri de 
economie socială, deoarece economia socială presupune a lucra cu persoane care sunt 
dezavantajate într-un fel sau altul, care nu dispun de resurse de competitivitate optime 
(calificări mai slabe, aptitudini şi abilităţi limitate). 

‐ Birocraţia constituie un impediment major pentru constituirea firmelor în unităţi protejate în 
România. Angajarea unei persoane cu dizabilităţi implică acte speciale, formule de calcul a 
impozitului diferite, note justificative periodice (lunare, trimestriale, anuale), aspecte care 
limitează interesul angajatorilor pentru o astfel de soluţie. 

‐ Facilităţile acordate unităţilor protejate (fiscale, de scutiri de taxe, obţinere de terenuri, 
facilităţi la importuri, înmatriculări maşini) alterează uneori scopul întreprinderilor sociale, 
transformându-le în instrumente pentru activităţi ilicite. 

‐ Colaborarea cu firmele private se produce adesea în contextul legii care obligă firmele la 
responsabilitate socială. Firmele care depăşesc un anumit număr de angajaţi pot să angajeze 
persoane cu dizabilităţi, fie să plătească o anumită sumă către stat, fie să încheie contracte de 
prestări servicii cu unităţile protejate.  

‐ Prima etapă în crearea unei întreprinderi sociale ar trebui să constea într-o promovare a 
economiei sociale la nivel de comunitate, iar apoi să se orienteze înspre dezvoltarea unei 
culturi şi educarea publicului larg în scopul acceptării unei astfel de întreprinderi.  

‐ Întreprinderile sociale se supun aceleiaşi logici a profitului şi rentabilităţii ca orice firmă din 
mediul privat. De aceea, impactul este social, dar abordarea trebuie să fie pragmatică. 
Managementul şi administrarea unei întreprinderi sociale trebuie separate de grupurile-ţintă, 
ele nu pot fi asigurate de către persoane provenind din rândurile beneficiarilor.  

‐ Unităţile protejate se confruntă cu o problemă de competitivitate în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor prestate. Calitatea serviciilor unei unităţi protejate specializate în 
curăţenie, de pildă, nu poate fi aceeaşi cu a unei firme obişnuite din piaţă, un dezavantaj al 
unităţii fiind acela că angajaţii săi nu pot lucra cu o maşină complexă, sunt persoane cu o 
capacitate de muncă redusă. Aşadar există limite în ceea ce priveşte tipul şi calitatea serviciilor 
oferite. Totuşi, preţul cerut este comparabil cu al firmei specializate, concurente. Clientul 
privat va cumpăra serviciul pe argumentul social. 

‐ Sustenabilitatea întreprinderilor sociale pune probleme şi societăţilor mai avansate din punct 
de vedere al economiei sociale. Asigurarea resurselor financiare şi logistice necesare 
sustenabilităţii constituie o provocare majoră, lipsa unui sponsor sau a unei activităţi 
generatoare de profit fiind un obstacol important în calea succesului, în special în cazul 
atelierelor protejate, care nu desfăşoară activităţi productive.  

‐ Unităţile protejate pot fi extinse ca model pentru oricare dintre categoriile vulnerabile, 
inclusiv cele vizate în proiect. Se impune reglementarea juridică a acestor structuri de 
economie socială. Forma juridică de persoană fizică autorizată reprezintă o alternativă la 
constituirea unei întreprinderi sociale, însă taxele către stat sunt mai greu de suportat, de 
aceea formele asociative sunt preferabile. Pentru etnicii romi este propus modelul constituirii 
de ateliere şi cooperative sociale, prin accesare de fonduri europene de către fundaţiile 
pentru romi.  

 

Angajarea într-o întreprindere socială poate juca un triplu rol în scopul integrării în muncă a 
persoanelor provenind din categorii vulnerabile: loc de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, care nu 
pot desfăşura o muncă autonomă, apoi, loc de muncă pentru acele persoane care se pot dezvolta din 
punct de vedere profesional, însă au nevoie de acea siguranţă pe care o oferă un loc de muncă într-un 
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atelier protejat, în fine, etapă de stagiu şi de pregătire în scopul adaptării la condiţiile unui loc de 
muncă obişnuit, înainte de angajarea într-o firmă obişnuită din mediul privat. Angajarea într-o firmă 
obişnuită este considerată o alternativă preferabilă angajării în unitatea protejată, principalul avantaj 
fiind acela al creşterii şi diversificării contactelor/relaţiilor sociale şi asigurarea unui cadru al muncii 
perfect incluziv. 

 

D. “Buna practică” a cooperativelor feminine din România 

 

Creşterea masivă a ratei şomajului în România, începând cu anul 1990 şi ulterior, a avut un impact 
semnificativ asupra femeilor şi mai ales, asupra femeilor din zonele rurale care se confruntau cu 
izolarea economică. Cauza se află într-o combinaţie de factori, cum ar fi nivelul scăzut de educaţie, 
lipsa de competenţe şi responsabilităţile de familie şi gospodărie ale femeilor din mediul rural. 

În plus, lipsa unei strategii locale axată pe consolidare economică reprezintă unul dintre motivele 
care au cauzat limitarea şanselor egale privind resursele, ocuparea şi comerţul. Datorită lipsei de 
resurse adecvate pentru integrarea lor armonioasă în mediul economic, aflat în continuă schimbare, 
femeile sunt mai vulnerabile şi suferă mai puternic efectele aferente procesului de tranziţie din 
România. Chiar şi în cazul în care se observă eforturi pentru crearea oportunităţilor alternative de 
ocupare în zonele rurale, de multe ori, acestea nu răspund nevoilor reale ale femeilor. Prin urmare, 
utilizarea mijloacelor eficiente pentru crearea locurilor de muncă în zonele rurale reprezintă o temă 
prioritară a ţării. 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare cu titlul «Abilitarea economică a femeilor din zonele 
rurale ale României» a fost implementat în perioada 1998-2005 şi s-a adresat femeilor din zonele rurale 
ale României, care se confruntau cu lipsa de oportunităţi de muncă. Obiectivul acestui proiect a fost de 
a ajuta femeile din zonele rurale din România să creeze şi să îşi conducă propriile întreprinderi prin 
intermediul implementării pilot a 4 unităţi/întreprinderi de succes, în diferite zone rurale din 
România.91 

Multe femei şomere şi fără nici o sursă de venit, au ocupat un loc de muncă prin intermediul 
programului. Peste 100 de familii au participat, în mod indirect la procedură şi la generarea de venituri. 
În fiecare dintre cele patru unităţi pilot, toate femeile noi angajate au beneficiat de formare în 
domeniile de marketing şi antreprenoriat, precum şi instruire de bază în domeniul economic şi 
managementul întreprinderilor, strategii de promovare şi munca în echipă, finanţare şi contractare. 

Orientativ, femeile şomere din satul Floroaica, comuna Vâlcelele din zona jud. Călăraşi au devenit 
antreprenori cu SC VICORA FEMINA SRL, o unitate de ambalare şi comercializare a produselor agricole şi 
alimentare. Aceasta este una dintre unităţile pilot care au fost create în cadrul proiectului menţionat 
mai sus, de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), în colaborare cu Fondul 
Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) şi cu Japoneze în Fondul de Dezvoltare (JWIDF). 
Unitatea pilot includea o instalaţie de prelucrare a legumelor în satul Săgeata, jud. Buzău, o unitate de 
prelucrare a laptelui în Negreşti, jud. Vaslui, şi o brutărie în Comana, jud. Giurgiu. 

                                                 
91 United Nations Development Programme Romania  
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Cap V. Piaţa întreprinderilor sociale, cerere şi 
ofertă 

 

A. Aspecte generale – stare de spirit şi agenda gospodăriei 

 

Un prim indicator al stării de spirit a populaţiei din arealul în care urmează să îşi desfăşoare 
activitatea potenţialele întreprinderi de economie socială este aprecierea evoluţiei traiului în 
gospodărie. Datele ne indică o apreciere negativă a felului în care au evoluat lucrurile în majoritatea 
gospodăriilor din arealul investigat. 54% intre respondenţi consideră că, în comparaţie cu 2010, 
lucrurile au mers în gospodărie mult mai prost sau ceva mai prost. Doar unul în 9 respondenţi 
consideră că lucrurile au mers ceva mai bine sau mult mai bine. 

 
Grafic 29 „Comparativ cu 2010, pentru gospodăria dvs. lucrurile au mers...?”* 

 
                                                 
* N=305. 
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Grafic 30 „Ce credeţi, în 2012, pentru gospodăria dvs. lucrurile vor merge…?”** 

În plus, am testat gradul de optimism pentru evoluţia din următorul an (Graficul 30). Putem 
observa că percepţia evoluţiei pentru următorul an e una mai pozitivă decât cea din ultimul an. Pentru 
2012 circa 20% dintre respondenţi consideră că lucrurile vor fi mai bune decât în prezent.  

Desigur, există diferenţe de percepţie între anumite categorii socio-demografice. O analiză a 
percepţiei evoluţiei traiului în gospodărie e făcută în tabelul 14 din anexe. Datele indică o percepţie 
diferenţiată a evoluţiei nivelul de trai în raport cu vârsta. Cei tineri percep într-o notă mai optimistă 
atât evoluţia din ultimul an cât şi evoluţia de peste un an. Dacă, faţă de 2010, cei cu studii superioare 
aduceau un plus de pozitivitate în aprecierea evoluţiei, pentru 2012 cei cu studii vocaţionale sunt mai 
optimişti. 

La nivelul celor trei areale investigate, putem identifica anumite nuanţe perceptive (chiar dacă nu 
există diferenţe semnificative statistic). Astfel cei din Murgeni-Bârlad-Vaslui sunt uşor mai optimişti în 
aprecierea evoluţiei din anul viitor. 

 

Identificarea principalei probleme a gospodăriei ne permite, dincolo de explicitarea stării de spirit, 
să evaluăm potenţialele nişe de piaţă, potenţiale oportunităţi de produse sau servicii pe care o 
întreprindere socială ar putea să le ofere. Problemele importante ale gospodăriei pot deveni indicatori 
ai strategiei de calibrare a ofertei şi a marketingului unei întreprinderi de economie socială. Graficul 31 
oferă aceste informaţii cu privire la principalele probleme ale gospodăriilor din zonele investigate. 

 
Grafic 31 „Care sunt principalele două probleme cu care se confruntă în prezent gospodăria 

dvs.?”* 

Dacă problemele de natură financiară sunt cvasi-generalizate, observăm că a doua problemă 
menţionată de către respondenţi e cea privind sănătatea. Un sfert dintre cei intervievaţi o 
menţionează. 

                                                 
** N=305. 
* N=305. Întrebare deschisă cu răspunsuri codificate. Procente cumulate din două menţiuni (suma procentelor poate fi mai 

mare de 100%). 
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Un alt set de probleme vizează locuinţa: cheltuielile privind întreţinerea, nevoia de a renova 
locuinţa sau lipsa utilităţilor, constituie probleme pentru segmente importante de populaţie. Ele sunt 
acompaniate de lipsa unui loc de muncă (6%) sau de creşterea preţurilor (9%). Probleme precum 
stresul, lipsa timpului, probleme de natură socială, deşi cu o pondere mai redusă în populaţie, 
completează tabloul agendei publicului larg. 

Analiza la nivelul categoriilor socio-demografice (vezi Tabelul 16 din anexă) ne permite să 
observăm că banii sunt o problemă mai importantă pentru persoanele de gen feminin, pentru cei de 
vârstă medie sau înaintată, cu educaţie medie şi, uşor paradoxal, pentru persoanele din familii cu 
venituri mari, de peste 800 lei / membru. 

Sănătatea e mai degrabă o problemă a celor de peste 50 ani, pensionari, persoane cu studii medii 
sau vocaţionale, iar problemele privind locuinţa sunt menţionate într-o mai mare măsură de către 
persoanele cu studii vocaţionale, activii neocupaţi (casnici, şomeri). 

La nivelul celor trei areale investigate, nu apar diferenţe semnificative în privinţa menţionării 
banilor şi a locuinţei ca principală problemă, dar apar diferenţe în privinţa menţionării sănătăţii ca 
problemă, respondenţii din Bistriţa amintind într-o mai mare măsură acest aspect. 

 

În privinţa stării de spirit generale, caracteristicile potenţialei pieţe pe care vor activa viitoarele 
întreprinderi sociale sunt marcate de criza economică şi financiară prin care s-a trecut. Percepţia e una 
de schimbare a direcţiei de evoluţie, gradul de percepţie negativă, în comparaţie cu anul anterior, fiind 
dublat de un plus de optimism pentru anul viitor. 

Agenda principalelor probleme ale gospodăriei cuprinde, dincolo de dimensiunea financiară, 
menţiuni de natură subiectivă (sănătatea, stresul) sau obiectivă, relative la locuinţă, care pot constitui 
elemente de ghidare în privinţa selecţiei domeniului de activitate pentru întreprinderile de economie 
socială sau pentru strategiile de promovare a produselor şi serviciilor acestora. 

 

B. Context social şi implicare în problemele comunităţii 

 

Implicarea în activităţi derulate în cadrul comunităţii, activităţi de natură caritabilă sau care au 
promovat cauze sociale constituie un indicator al dimensiunii civice a indivizilor, a propensiunii către 
suportul acordat „celuilalt”, şi implicit o caracteristică utilă în contextul demarării unei întreprinderi 
de economie socială. 

Aşa cum e ilustrat în Graficul 32, apare practic o polarizare în privinţa implicării în rezolvarea unor 
probleme de natură social-comunitară. Există o largă categorie de persoane (40%-44%) care s-au 
implicat de mai multe ori în acţiuni caritabile, sponsorizări, donaţii. Există, de asemenea, un 
segment semnificativ de persoane (circa 20%) care s-au implicat de mai multe ori în promovarea de 
practici sociale, comunicare. 

Derularea de practici de afacere responsabile e o activitate specifică, de nişă, fără o arie largă 
de adresabilitate. Cu toate astea, peste 10% intre respondenţi declară că au derulat şi o astfel de 
activitate. 
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Grafic 32 „În ultimii trei ani, dvs. sau cineva din gospodăria dvs. a …?”* 

 

Un indicator compozit, obţinut din primii trei itemi (participarea la acţiuni caritabile, sponsorizări – 
donaţii şi promovarea de cauze sociale) ne oferă posibilitatea analizei agregate a factorilor de implicare 
socială. Prin analiză factorială am obţinut un indicator cu valori cuprinse între 0 şi 1, unde 0 înseamnă 
non-implicare şi 1 înseamnă implicare maximă. Datele sunt prezentate în Tabelul 17 din anexă. Aşa cum 
arată datele din tabel, profilul individului cel mai implicat în acţiuni de natură social-comunitară este 
cel al unei persoane de vârstă medie (31-50 ani), cu studii superioare, angajat sau patron, cu un venit 
familial ridicat (peste 800 lei / membru). 

La nivelul celor trei areale investigate, se detaşează Timişoara, unde identificăm o pondere mai 
ridicată a celor implicaţi în astfel de activităţi. 

 

Este lipsa banilor un motiv de non-implicare? Deşi la o primă vedere, răspunsul ar părea afirmativ, 
datele ne indică faptul că valoarea indicelui de implicare în rezolvare de probleme social-comunitare e 
similară în cazul celor care menţionează lipsa banilor ca principală problemă a gospodărie şi a celor 
care nu o menţionează. Ca atare, explicaţia implicării civice trebuie căutată (şi) în altă direcţie. Există 
în mod cert o discrepanţă între măsurarea obiectivă şi subiectivă (auto-declarată) a bunăstării 
familiale, în special una de natură axiologică, fapt care face ca familiile cu venituri mari să îşi dorească 
venituri şi mai mari iar cele cu venituri modeste să nu trateze lipsa banilor ca o problemă. 

                                                 
* N=305. 
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C. Oportunităţi pentru accesarea serviciilor oferite de economia socială 

 

Pentru evaluarea oportunităţilor apărute pe piaţa serviciilor şi produselor achiziţionate de 
populaţie, am inventariat într-o primă etapă, în mod spontan, serviciile realizate în gospodărie de către 
alte persoane decât cele care fac parte în acea gospodărie. Situaţia ne indică următoarele: 

 
Grafic 33 „Există servicii care se desfăşoară în mod curent în gospodăria dvs. de către persoane 

din afara gospodăriei?”* 

 

În marea majoritate a gospodăriilor nu se externalizează nici un serviciu. Există totuşi un procent 
de circa 4% din gospodării în care activităţi precum reparaţiile casnice, menajul, curăţenia sau 
îngrijirea unei persoane sunt realizate de persoane din afara gospodăriei. Aşa cum e prezentat în 
tabelul 18 din anexă, tinerii (18-30 ani) sau persoanele active neocupate (şomeri, casnici) declară că 
gospodăriile lor apelează într-o mai mare măsură la externalizarea serviciilor. Şi nivelul de venituri 
determină achiziţia de servicii din afara gospodăriei, familiile cu venituri mai ridicate apelând într-o 
mai mare măsură la aceste servicii. 

La nivelul celor 3 locaţii investigate, publicul în Timişoara apelează într-o mai mare măsură la 
servicii prestate de indivizi exteriori gospodăriei, în comparaţie cu persoanele din Bistriţa sau Murgeni-
Bârlad-Vaslui. 

 

Dincolo de evaluarea spontană a serviciilor la care apelează gospodăriile, am testat un set de 
servicii ce pot fi oferite de potenţialele întreprinderi de economie socială: 

                                                 
* N=305. Întrebare deschisă cu răspunsuri codificate. Procente cumulate din două menţiuni (suma procentelor poate fi mai 

mare de 100%). 
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Grafic 34 „Cât de interesată ar fi gospodăria dvs. de următoarele servicii…?”* 

Aşa cum se poate observa din Graficul 35, există la nivel declarativ un interes cert pentru servicii 
cum ar fi supravegherea copiilor sau îngrijirea copiilor de vârstă mică (2-3 ani). Desigur, acest 
interes nu este similar cu intenţia de achiziţie (determinată ceva mai complex) dar ne indică faptul că 
există o piaţă locală pentru aceste servicii. 

Un interes ceva mai moderat este exprimat în raport cu cunoaşterea traseelor turistice din zonă, 
numai o treime dintre respondenţi arătându-se foarte interesaţi. Valorificarea produselor agricole 
obţinute în gospodărie e dependentă de obţinerea acestora, ceea ce în mediul urban constituie o 
ocupaţie secundară. Ca atare, ponderea celor care sunt interesaţi de aceasta e mai redusă. De altfel, 
cei mai interesaţi subiecţi în raport cu acest serviciu sunt cei din zona Murgeni, ponderea fiind de 36%. 

Interesul pentru anumite produse ale unei potenţiale afaceri a fost surprins în cele ce urmează: 

 
Grafic 35 „Cât de interesat aţi fi să cumpăraţi…?”* 

                                                 
* N=305. 
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Există, aşadar, un interes major pentru legume, fructe şi produse alimentare tradiţionale 
obţinute din fructe, legume, lactate sau carne. Mai mult de jumătate dintre cei care au răspuns 
chestionarului menţionează că sunt foarte interesaţi de aceste produse, iar ceva mai mult de o treime 
se declară destul de interesaţi. 

O altă categorie de produse faţă de care este manifestat un interes mediu e formată din plante 
medicinale, fructe de pădure şi flori. Ponderi cuprinse între un sfert şi o treime dintre respondenţi îşi 
declară interesul major pentru acestea iar altă treime se declară destul de interesată. 

O a treia categorie de produse e formată din produsele de manufactură, artizanat, pielărie sau 
croitorie, pentru care interesul e unul minor (doar 6%-10% dintre respondenţi se arată foarte interesaţi 
pentru a le achiziţiona), ele constituind mai degrabă o nişă. Desigur, în privinţa artizanatului, piaţa 
potenţială e formată preponderent din turişti şi persoane aflate în tranzit şi mai puţin de persoane 
rezidente. Cu toate acestea, există şi o nişă locală pentru desfacerea produselor de artizanat. 

Analiza sintetică a interesului pentru produsele testate am realizat-o cu ajutorul analizei 
factoriale, prin trei indici agregaţi cu valori de la 0 la 1, unde 0 desemnează interes scăzut iar 1 
desemnează interes ridicat. Cei trei indici reprezintă trei dimensiuni distincte de achiziţie: produse 
alimentare, articole de tip suvenir / cadouri (artizanat, flori)şi articole de îmbrăcăminte, marochinărie 
(croitorie, pielărie). Datele, prezentate în Tabelul 19 din anexe, ne indică un interes mai ridicat pentru 
produsele alimentare în rândul persoanelor cu vârstă înaintată dar şi în rândul celor ocupate , rezidenţi 
în Timişoara. 

Interesul de achiziţie pentru produsele de tip cadou este mai ridicat în rândul persoanelor cu 
educaţie elementară, casnice sau şomere, rezidente în Murgeni-Bârlad-Vaslui. 

Femeile de vârstă medie, cu studii superioare, angajate, cu venituri familiale mari, rezidente în 
Bistriţa manifestă cel mai ridicat interes în achiziţionarea produselor de îmbrăcăminte. 

 

Există o piaţă locală de desfacere a produselor sau serviciilor unei potenţiale întreprinderi sociale. 
Această piaţă are particularităţi în raport cu statusul social al celor ce o compun dar şi în raport cu 
situaţiile obiective care o determină. Dincolo de interesul ridicat, există limite imuabile, impuse de 
obiectul produselor sau serviciilor oferite. Ca atare trebuie evaluat cu grijă şi acurateţe potenţialul real 
oferit de o piaţă, evaluată atât cererea cât şi oferta şi luată o decizie în funcţie de toţi factorii 
importanţi implicaţi în stabilirea unei relaţii comerciale viabile. 

 

D. Strategii de achiziţie ale cumpărătorilor 

 

Poziţionarea pe piaţă a unui nou produs sau serviciu trebuie să aibă în vedere strategiile specifice 
de achiziţie ale cumpărătorilor, criteriile în funcţie de care se ia decizia de cumpărare. Evaluarea 
particularităţilor pieţelor locale şi din acest punct de vedere permite calibrarea strategiilor de 
producţie şi a celor de marketing. 

La nivel declarativ, pentru populaţia investigată principalul aspect luat în considerare este 
calitatea produsului. Practic toţi respondenţii menţionează calitatea ca fiind foarte sau destul e 
importantă. 

                                                                                                                                                              
* N=305. 
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Pe locul secund se situează garanţia oferită şi preţul, foarte importante pentru două treimi dintre 
subiecţii studiului şi destul de importante pentru încă un sfert. Pe a treia poziţie se situează marca 
produsului, obişnuinţa de cumpărare şi avantajele oferite, considerate foarte importante pentru 
circa o treime dintre respondenţi şi destul de importante pentru încă o treime. 

 
Grafic 36 „Atunci când cumpăraţi un produs / serviciu, cât de importante sunt următoarele 

aspecte?”* 

Avantajele relative oferite de o întreprindere de economie socială, apartenenţa la comunitate 
şi statutul de vulnerabilitate al membrilor nu sunt considerate foarte importante decât pentru maxim 
un sfert din populaţie. 

Pentru a identifica şi mai exact principalele aspecte considerate importante în momentul deciziei 
de a achiziţiona un produs sau serviciu, am cerut subiecţilor să îl aleagă din cele 9 aspecte pe cel mai 
important şi pe următorul , în ordinea importanţei. Datele sunt prezentate în Graficul 37: 

 
Grafic 37 „Dintre toate acestea, care consideraţi că e cel mai important? Dar următorul?”* 

                                                 
* N=305. 
* N=305. 
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Decizia de a cumpăra un produs sau serviciu e un calcul / raport între calitate şi preţ, cu un 
accent pe primul aspect. Celelalte aspecte sunt factori marginali în luarea deciziei. Putem diferenţia 
totuşi între un set de factori format din garanţia oferită, brandul produsului şi ambalaj, aspecte ceva 
mai importante şi obişnuinţa de a cumpăra o marcă, faptul că producătorul e local sau avantajele 
oferite de vânzător. 

 

Particularităţile strategiei de achiziţie în raport cu caracteristicile socio-demografice sunt 
prezentate în tabelul care urmează. Cu ajutorul analizei factoriale au fost identificate trei dimensiuni 
relevante, în funcţie de care se iau deciziile de cumpărare: 

‐ Dimensiunea factorilor sociali, faptul că producătorul e local sau aparţine unui grup vulnerabil. 
Această dimensiune este cea mai importantă în promovarea produselor şi serviciilor unei 
întreprinderi de economie socială, 

‐ Dimensiunea factorilor identitari, a identităţii produsului sau serviciului, 
‐ Dimensiunea factorilor care vizează avantajele oferite de producător sau vânzător (vezi Tabelul 

20 din anexe). 

 

Segmentarea pieţei în raport cu cele trei dimensiuni ne indică publicuri diferite ca structură. 
Astfel, publicul matur/vârstnic, pensionari dar şi cei din Bistriţa valorizează mai mult importanţa 
aspectelor sociale asociate produsului (faptul că e produs în localitate, că e produs de o persoană aflată 
în nevoie). Importanţa brandului, a mărcii este mare în rândul absolvenţilor de studii medii şi 
superioare sau al celor cu venituri ridicate, în timp ce avantajele oferite de producător sau vânzător 
sunt mai importante pentru cei cu venituri scăzute, care nu au momentan un loc de muncă. 

 

Dincolo de raportul dintre calitate şi preţ, dimensiunile principale în luarea deciziei de achiziţie, 
există o segmentare a pieţei pentru diverse alte aspecte care ar putea juca un rol important în 
cumpărarea de produse sau servicii. Avantajele relative ale unei întreprinderi de economie socială, deşi 
nu reprezintă principalele repere în funcţie de care se apreciază un produs, capătă o importanţă mai 
ridicată în rândul unui public mai puţin definit prin caracteristici socio-demografice cât mai degrabă 
unul care e mai apropiat valoric de cauza socială a unui astfel de demers. 

 

E. Percepţii privind produsele / serviciile oferite de domeniul economiei sociale 

 

Percepţia economiei sociale, ca domeniu particular, şi a produselor sau serviciilor oferite de 
aceasta ne oferă imaginea de referinţă în demersul de înfiinţare a unei întreprinderi de economie 
socială. Modul în care publicul se raportează la aceste entităţi, modul în care le compară în raport cu 
celelalte entităţi economice reprezintă informaţii de importanţă vitală în conturarea viitoarelor politici 
de marketing, de impunere a noilor produse sau servicii pe piaţă. 

Identificarea unei întreprinderi de economie socială în proximitatea localităţii a constituit primul 
aspect investigat. Aproape o treime dintre respondenţi declară că are cunoştinţă de existenţa unei 
astfel de entităţi, în timp ce 63% nu identifică o întreprindere de economie socială în proximitatea 
localităţii.  
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Grafic 38 „Din câte ştiţi dvs., există în localitatea dvs. sau pe o rază de 20 km vreo firmă socială 

(o firma care desfăşoară activităţi comerciale nu doar pentru beneficii economice ,ci şi pentru 
a crea locuri de munca pentru persoanele defavorizate)?”* 

La nivelul caracteristicilor socio-demografice analizate, datele sunt prezentate în Tabelul 21 din 
anexe. Profilul celor care identifică într-o mai mare măsură o astfel de întreprindere socială este cel al 
unei persoane de 51-65 ani, cu studii superioare, angajată. La nivelul celor trei regiuni investigate, 
putem observa o incidenţă mai ridicată a celor care identifică o întreprindere de economie socială în 
Timişoara, în comparaţie cu zona Murgeni-Bârlad-Vaslui. 

Un alt indicator important pentru studiu este interesul de a achiziţiona produse sau servicii ale 
economiei sociale. Datele sunt prezentate în graficul următor: 

 
Grafic 39 „În ce măsură gospodăria dvs. (firma dvs.) este interesată să achiziţioneze produse / 

servicii de la o întreprindere / firmă socială?”* 

                                                 
* N=305. 
* N=305. 
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Interesul de achiziţie segmentează practic piaţa în două categorii relativ egale ca pondere: cei cu 
un interes redus faţă de oferta economiei sociale (42%) şi cei un interes ridicat, circa 41%. Există, 
aşadar, o piaţa interesată de această ofertă, o nişă suficientă, care să asigure sustenabilitatea acestor 
entităţi economice. 

La nivelul principalelor categorii socio-demografice (vezi Tabelul 22 din anexe), putem identifica 
profilul persoanelor mai interesate de oferta întreprinderilor sociale. Datele ne indică un interes ridicat 
în raport cu educaţia şi nivelul de venit, un interes mai mare al celor de vârstă medie şi un interes mai 
ridicat în Timişoara, în raport cu celelalte oraşe. 

 

Ce vor să cumpere locuitorii arealelor investigate de la o întreprindere de economie socială? Aşa 
cum sunt prezentate în Graficul 40, principale produse de interes sunt cele alimentare, o treime dintre 
cei care şi-au manifestat un minim interes pentru oferta economiei sociale, menţionându-le. 

Pe locul secund se situează produsele de artizanat şi cele de îmbrăcăminte, cu ponderi de 13%-14%. 
Ele sunt urmate de legume, fructe şi de produsele de uz casnic. 

Exist un segment de circa 31% dintre respondenţi care nu şi-au definit interesul pentru un anumit 
tip de produse sau servicii. 

 
Grafic 40 „Ce produse sau servicii aţi achiziţiona în primul rând de la o întreprindere / firmă 

socială?”* 

Una din posibilele piedici psihologice care poate apărea în desfacerea de produse şi servicii de 
către o întreprindere socială e percepţia calităţii oferite de către aceasta. Dacă preţul e un indicator 
imediat cuantificabil şi apriori de comparat, calitatea presupune o comparaţie aposteriori, în urma 
experienţei directe sau indirecte, în ultimul caz intervenind mai mulţi factori care pot determina un 
bias perceptiv. Unul dintre factori e constituit din prejudecăţile asociate producătorului unui bun sau 
serviciu. Am evaluat acest bias, pornind de la premisa că există prejudecata conform căreia o 

                                                 
* N=273. Persoanele care arată un minim interes pentru oferta întreprinderilor de economie socială. Întrebare deschisă cu 

răspunsuri codificate. Procente cumulate din două menţiuni (suma procentelor poate fi mai mare de 100%). 
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întreprindere de economie socială nu poate furniza produse sau servicii de o calitate similară celor 
furnizate de ceilalţi competitori. 

 
Grafic 41 „Dvs. ce credeţi, în ce măsură o întreprindere / firmă socială poate furniza produse 

sau servicii de o calitate similară celor furnizate de ceilalţi competitori”** 

După cum se poate observa, majoritatea celor intervievaţi (55%) consideră că o întreprindere 
socială poate oferi în mare şi foarte mare măsură produse şi servicii de o calitate similară celor 
oferite de ceilalţi competitori de pe piaţă. Doar ceva mai puţini de o treime consideră că o 
întreprindere de economie socială nu se poate ridica la un nivel calitativ similar celorlalţi concurenţi. 

 

Diferenţele perceptuale la nivelul principalelor categorii socio-demografice sunt prezentate în 
tabelul 23 din anexă. Cei care consideră într-o mai mare măsură că o întreprindere de economie socială 
se poate situa calitativ la un nivel similar celorlalte entităţi economice sunt persoanele de vârstă 
medie, ocupate, cu venituri familiale mari. La nivelul celor trei areale investigate, datele ne indică o 
incidenţă mai ridicată a acestora în Timişoara şi una mai redusă în Bistriţa. 

 

Un ultim aspect al incursiunii în universul opinional al pieţei potenţialelor întreprinderi de 
economie socială a presupus evaluarea avantajelor relative ale unei întreprinderi de economie socială 
în raport cu o altă companie concurentă. Alegerea, în condiţii similare de calitate şi preţ, a unei 
întreprinderi sociale e un indicator important al potenţialului succes pe care îl poate avea o astfel de 
entitate pe piaţă. 

Datele sunt prezentate în continuare: 

                                                 
** N=305. 
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Grafic 42 „Dacă ar fi să alegeţi între două produse sau servicii de o calitate şi un preţ similare, 

unul produs / furnizat de o întreprindere socială şi altul produs / furnizat de o altă firmă, pe 
care l-aţi alege?”** 

 

La nivel declarativ, aproape două treimi dintre subiecţi ar alege, în condiţii similare de calitate şi 
preţ, să cumpere un produs al unei întreprinderi sociale. Analizând datele la nivelul categoriilor 
socio-demografice (vezi Tabelul 24 din anexă), observăm că ponderea cea mai ridicată de alegere a 
unei întreprinderi sociale o au cei de vârstă medie înaintată, persoane ocupate, cu studii superioare 
având venituri ridicate. 

Comparativ, între cele trei regiuni investigate, în Timişoara gradul de alegere a unei întreprinderi 
sociale e cel mai ridicat, în comparaţie cu zona Murgeni-Bârlad-Vaslui. 

 

Notorietatea întreprinderilor sociale în zona proiectului e una destul de ridicată, în condiţiile în 
care ne aflăm practic la debutul acestei practici. Cu toate astea, un segment important de persoane 
declară că nu au auzit de astfel de întreprinderi în proximitatea rezidenţială. 

Mai mult de jumătate dintre subiecţi ar fi interesaţi în mare sau foarte mare măsură de oferta 
economiei sociale. Interesul s-ar canaliza spre produse alimentare, de manufactură (artizanat) sau 
îmbrăcăminte şi serviciile casnice, în condiţiile menţionării unei plaje largi de potenţiale nişe de piaţă. 

Percepţia calităţii produselor economiei sociale e una majoritar pozitivă, în general nefăcându-se 
diferenţă între acestea şi concurenţă. În condiţiile similarităţii de calitate şi preţ, caracterul particular 
al întreprinderilor de economie socială determină alegerea lor în raport cu concurenţa, devenind un 
important avantaj. 

                                                 
** N=305. 
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Cap VI.  

Concluzii şi recomandări 
 

Intenţia acestui studiu a fost de a prezenta în detaliu caracteristicile şi condiţiile 
antreprenoriatului şi ale ocupării feminine în Uniunea Europeană, accentul fiind pus pe cazul României 
şi, în particular, pe cazul celor trei localităţi incluse în proiect. Am căutat să prezentăm cadrul 
conceptual şi instituţional al economiei sociale şi condiţiile în continuă schimbare pe piaţa muncii, 
precum şi profesiile apărute în ultimii ani, alternativele oferite de piaţa muncii. În plus, au fost 
prezentate atât politicile dezvoltate în UE, cât şi în România, privind economia socială şi incluziunea 
socială a femeilor. La nivel empiric, studiul s-a axat pe atingerea a trei categorii esenţiale reuşitei 
proiectului: femeile vulnerabile, specialiştii în economie socială şi potenţialii beneficiari ai 
întreprinderilor sociale ce urmează a fi înfiinţate. 

În ciuda ratei crescute a participării femeilor la forţa de muncă şi a creşterii nivelului lor 
educaţional, ele continuă să fie obiectul unor importante discriminări, care împiedică participarea 
egală a acestora pe piaţa muncii. Femeile, în general, se confruntă cu şomajul şi, în special, cu şomajul 
pe termen lung, sunt slab reprezentate în poziţii decizionale, lucrează, mai ales, în forme informale de 
muncă, cu o remuneraţie mai scăzută decât cea a bărbaţilor şi încearcă să concilieze viaţa profesională 
cu cea de familie/privată, fiind împovărate cu roluri multiple. 

În cazul femeilor vulnerabile, putem identifica o varietate de situaţii în ceea ce priveşte experienţa 
de muncă, traiectoria profesională parcursă până în prezent. Dincolo de acest mozaic experienţial, 
există câteva trăsături dominante, care pot fi considerate elemente favorizante ale intenţiei de a 
demara o afacere: experienţa în mediul privat, experienţa de muncă în străinătate. Acestea constituie 
oportunităţi în cadrul cărora poate apărea familiarizarea cu etica şi pragmatica antreprenoriatului, cu 
codul şi principiile de bază ale mediului de afaceri. 

Există însă şi indicatori ai unor situaţii-limită (sărăcia, lipsa de calificare şi educaţie, obligaţiile 
familiale), care trebuie trataţi cu multă atenţie, pentru a nu genera pusee de entuziasm neacoperite de 
resursele necesare susţinerii unei întreprinderi private şi pentru a evita apariţia unui antreprenoriat 
fondat pe lipsa de alternative. 

Din punct de vedere axiologic, munca, educaţia şi norocul sunt cele trei jaloane care, în opinia 
femeilor vulnerabile, ghidează drumul spre succes. Proporţia variabilă a acestor trei elemente diferă în 
raport cu zonele / ariile culturale din care ele provin, ca atare trebuie considerată o uşoară calibrare a 
discursului adoptat în raport cu particularităţile culturale. Nevoia de suport e una reală, mai ales în 
situaţia deficitului de resurse fiziologice, educaţionale sau financiare. Şi acest aspect e un adjuvant al 
demersului de a ghida potenţialul persoanelor vulnerabile către iniţiative menite să le ofere 
independenţa materială şi să le extragă din categoria de asistaţi social. 

În ceea ce priveşte piaţa modernă a muncii, globalizarea economiei constituie caracteristica 
principală a contemporaneităţii. Flexibilitatea, instabilitatea locurilor de muncă şi intensa mobilitate 
socială reprezintă elementele de bază ale noii pieţe a muncii, tehnologia predominând în raport cu 
munca necalificată. În cadrul schimbărilor majore şi rapide, precum şi al noilor condiţii pe piaţa muncii, 
ocuparea tradiţională tipică este înlocuită de noi forme informale de ocupare şi de organizare a muncii. 
Sectorul terţiar al serviciilor predomină creând un nou profil al lucrătorului, cu cerinţe şi competenţe 
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înalte. Cu toate acestea, se observă o consolidare a profesiilor care necesită un înalt grad de calificare 
şi a profesiilor cu slabă calificare, profesiile cu calificări medii înregistrând o scădere semnificativă. 
Cunoaşterea se află în centrul atenţiei, iar locurile de muncă bazate pe munca fizică şi manuală scad în 
mod semnificativ, UE propunând portofoliul format din inovaţie, educaţie şi tehnologie. 

În ceea ce priveşte evoluţia profesiilor, ar putea fi incluse în două niveluri principale: (1) la un 
nivel se află profesiile care au preexistat însă prezintă diverse modificări ale aptitudinilor şi 
competenţelor formale, care le compun, (2) iar la al doilea nivel se află noile profesii bazate pe un 
nivel înalt de cunoştinţe şi competenţe, care sunt create datorită evoluţiei tehnologice sau a diverselor 
aspecte sociale şi care, în ultimii ani, se intensifică în mod continuu. În paralel, unele profesii intră 
într-o perioadă de declin şi dispar, cum ar fi profesiile sectorului primar, sau se confruntă cu 
redundanţa, reducându-se astfel atractivitatea lor. Trebuie remarcat faptul că evoluţiile profesiilor au 
o semnificaţie diferită în funcţie de ţară şi condiţiile naţionale socio-economice şi culturale. O profesie, 
care la nivel europeană se poate confrunta cu fenomenul de redundanţă şi cu perspective reduse, 
probabil, într-o altă ţară sau/şi regiune să prezinte cerere mare. Prin urmare, termenul «nouă» se 
referă de fapt la specificul profesiilor, la nivelul sistemelor productive naţionale şi locale. 

 

Plaja de calificări şi activităţi pe care femeile vulnerabile le pot desfăşura este una destul de 
extinsă, existând nuclee de competenţă pentru aproape toate activităţile de interes. Dar tot acest 
demers trebuie derulat prin prisma particularităţilor locale şi a celor individuale, pentru identificarea 
nişelor de oportunitate şi maximizarea şanselor de succes. Există în mod cert o nevoie de calificare, de 
formare profesională care, în multe situaţii, ar reprezenta o premieră pentru aceste persoane. În 
schimb, interesul pentru cursuri e unul modulat mai degrabă de factori locali de finalitate (şi mai puţin 
de cei socio-demografici), cel mai probabil din cauza percepţiei diferite a finalităţii unui astfel de curs. 
Demersul de formare profesională trebuie să ia în calcul aceste particularităţi şi să le acompanieze cu 
specificul pieţei muncii locale sau al unor potenţiale pieţe pentru întreprinderile de economie socială. 

Chiar dacă nu constituie o orientare generală a grupului femeilor vulnerabile, căutarea unui loc de 
muncă reprezintă o preocupare pentru multe dintre ele. Începută mai timid, prin accesarea reţelelor 
sociale sau scanarea pieţei muncii, această preocupare poate constitui rapid un punct central pe 
agenda personală a persoanelor intervievate. Există un segment semnificativ (10%) de femei aparţinând 
grupurilor vulnerabile care au o structură aspiraţională asociată viitorului loc de muncă apropiată de 
ţinta, finalitatea proiectului, înfiinţarea unor întreprinderi de economie socială. Acest segment poate 
constitui nucleul care să genereze şi să asigure managementul acestor întreprinderi de economie 
socială. 

 

Diferenţe bazate pe gender au fost observate în ceea ce priveşte antreprenoriatul. Mai exact, 
întreprinderile feminine au o durată şi o mărime mai mică decât cele ale bărbaţilor şi se concentrează 
pe sectoarele tradiţionale ale activităţii economice. În plus, se observă diferenţieri semnificative 
privind dezvoltarea activităţii antreprenoriale de către femei şi bărbaţi, diferenţieri generate de 
rolurile sociale ale celor două sexe, care oferă posibilităţi diferite de dezvoltare economică şi acces la 
cunoaştere. În cadrul examinării cazului României, s-a observat că, în ciuda tendinţelor pozitive 
existente pe piaţa muncii, situaţia femeilor în societatea română este încă influenţată de stereotipuri 
care consolidează inegalităţile de gen, femeile întâmpinând mai multe obstacole decât bărbaţii pe 
piaţa muncii. În plus, întreprinderile feminine din România, sunt mai ales IMM-uri care îşi desfăşoară 
activitatea, în principal, în sectorul de servicii şi comerţ cu amănuntul. 
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Per ansamblu, grupul femeilor vulnerabile deţine resurse rezonabile de know-how necesar 
demarării unei afaceri dar nu deţine resursele financiare, logistice pentru acest demers. În plus, teama 
de eşec şi incapacitatea de a gestiona pozitiv realitatea imediată constituie piedici care pot duce la 
blocaje psihologice sau la imposibilitatea de a lua decizii.  

În paralel cu cursurile de formare profesională sau cele privind managementul afacerilor, aceste 
persoane trebuie consiliate pentru a-şi depăşi anumite temeri şi pentru a-şi forma repere solide de 
suport psiho-social în grupurile de semnificativi: familie, prieteni, colegi. De asemenea, e necesară o 
abordare diferenţiată la nivelul celor trei localităţi şi prin prisma acestei stări de fapt, datele indicând 
diferenţe semnificative în special în privinţa Murgeni-ului, în raport cu Bistriţa sau Timişoara. 

În rândul femeilor vulnerabile din zonele investigate există un segment semnificativ de persoane 
care intenţionează să îşi deschidă o afacere în viitorul apropiat. Fapt pozitiv şi care vorbeşte de o auto-
evaluare onestă a resurselor deţinute, aceste persoane fac parte în special din categoriile tinere, 
educate, cu venituri medii. Gradul de determinare al acestora, necesar iniţierii unei afaceri, e unul 
ridicat, fiind indicat de faptul că peste trei sferturi dintre aceste femei sunt decise şi în privinţa 
domeniului de activitate, dominantele în acest caz fiind domeniile agricol, alimentar şi comercial. 
Există disparităţi locale, care fac ca anumite zone (Bistriţa) să prezinte o rată de intenţie 
antreprenorială mai mare decât celelalte. 

 

Caracteristicile potenţialei pieţe pe care vor activa viitoarele întreprinderi sociale sunt marcate de 
criza economică şi financiară prin care s-a trecut. Percepţia e una de schimbare pozitivă a direcţiei de 
evoluţie, gradul de percepţie negativă, în comparaţie cu anul anterior, fiind dublat de un plus de 
optimism pentru anul viitor. Agenda principalelor probleme ale gospodăriei cuprinde, dincolo de 
dimensiunea financiară, menţiuni de natură subiectivă (sănătatea, stresul) sau obiectivă, relative la 
locuinţă, care pot constitui elemente de ghidare în privinţa selecţiei domeniului de activitate pentru 
întreprinderile de economie socială sau pentru strategiile de promovare a produselor şi serviciilor 
acestora. 

Deşi la o primă vedere, lipsa resurselor financiar s-ar asocia cu lipsa implicării civice, explicaţia 
implicării civice trebuie căutată (şi) în altă direcţie. Există în mod cert o discrepanţă între măsurarea 
obiectivă şi subiectivă (auto-declarată) a bunăstării familiale, în special una de natură axiologică, fapt 
care face ca familiile cu venituri mari să îşi dorească venituri şi mai mari iar cele cu venituri modeste să 
nu trateze lipsa banilor ca o problemă. 

 

Există o piaţă locală de desfacere a produselor sau serviciilor unei potenţiale întreprinderi sociale. 
Această piaţă are particularităţi în raport cu statusul social al celor ce o compun dar şi în raport cu 
situaţiile obiective care o determină. Dincolo de interesul ridicat, există limite imuabile, impuse de 
obiectul produselor sau serviciilor oferite. Ca atare trebuie evaluat cu grijă şi acurateţe potenţialul real 
oferit de o piaţă, evaluată atât cererea cât şi oferta şi luată o decizie în funcţie de toţi factorii 
importanţi implicaţi în stabilirea unei relaţii comerciale viabile. 

Dincolo de raportul dintre calitate şi preţ, dimensiunile principale în luarea deciziei de achiziţie, 
există o segmentare a pieţei pentru diverse alte aspecte care ar putea juca un rol important în 
cumpărarea de produse sau servicii. Avantajele relative ale unei întreprinderi de economiei socială, 
deşi nu reprezintă principalele repere în funcţie de care se apreciază un produs, capătă o importanţă 
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mai ridicată în rândul unui public mai puţin definit prin caracteristici socio-demografice cât mai 
degrabă unul care e mai apropiat valoric de cauza socială a unui astfel de demers. 

Notorietatea întreprinderilor sociale în zona proiectului e una destul e ridicată, în condiţiile în care 
ne aflăm practic la debutul acestei practici. Cu toate astea, un segment important de persoane declară 
că au auzit de astfel de întreprinderi în proximitatea rezidenţială. Mai mult de jumătate dintre subiecţi 
ar fi interesaţi în mare sau foarte mare măsură de oferta economiei sociale. Interesul s-ar canaliza spre 
produse alimentare, de manufactură (artizanat) sau îmbrăcăminte şi serviciile casnice, în condiţiile 
menţionării unei plaje largi de potenţiale nişe de piaţă. 

Percepţia calităţii produselor economiei de piaţă e una majoritar pozitivă, în general nefăcându-se 
diferenţa între acestea şi concurenţă. În condiţiile similarităţii de calitate şi preţ, caracterul particular 
al întreprinderilor de economie socială determină alegerea lor în raport cu concurenţa, devenind un 
important avantaj. 

 

În opinia practicienilor, raportul dezechilibrat dintre cererea şi oferta de locuri de muncă de pe 
piaţă, dar şi factori de discriminare, în special discriminare în raport cu vârsta, constituie principalele 
probleme care se constituie în piedici în calea grupurilor vulnerabile pentru a accede la un loc de 
muncă. Dincolo de acestea, lipsa de educaţie, calificare şi experienţă conturează o realitate dificil de 
îmbunătăţit. 

Principalele direcţii de acţiune, în viziunea practicienilor, vizează demararea de programe de 
încurajare şi stimulare a antreprenoriatului în rândul acestei categorii, de susţinere a cursurilor de 
calificare şi recalificare. Problematica economiei sociale e una complexă şi presupune implicarea mai 
multor actori cu roluri specifice din a căror interacţiune să reiasă un mediu propice dezvoltării 
întreprinderilor sociale şi care să dispună de resursele necesare unui astfel de demers. 

Dacă în privinţa resurselor, opinia practicienilor se centrează pe resursa umană, rolul activ fiind 
luat în această situaţie de către cei care urmează a fi viitorii antreprenori sociale şi cei care le asigură 
sprijinul, în privinţa obstacolelor, principala menţiune vizează birocraţia şi flexibilizarea cadrului 
legislativ, principalul rol fiind jucat în acest caz de către forurile legislative. 

Există o convergenţă opinională semnificativă între domeniile în care vulnerabilii ar intenţiona să 
demareze un proiect antreprenorial, cele propuse de practicieni şi cele căutate de piaţă. Această 
concordanţă ne poate face să credem că există şanse reale pentru ca aceste proiecte să aibă succes. 

 

Un obstacol important în crearea întreprinderilor sociale îl constituie faptul că nu există un cadru 
legal general şi cuprinzător pentru economia socială în România, reglementările juridice existente fiind 
limitate la o structură particulară de economie socială, anume atelierul protejat. ONG-urile au un rol 
important în promovarea unei legi pe economie socială, prin activitatea de lobby.  

Este necesară stabilirea reglementărilor de sprijin, privind impozitarea, regimul favorabil de lucru 
pentru grupurile social vulnerabile, finanţarea întreprinderilor sociale, etc. În acest context, în vederea 
consolidării instituţiilor de antreprenoriat social, este oportună elaborarea unui mecanism unitar atât 
de către stat prin intermediul programelor oficiale, beneficiarii finali fiind entităţile de economie 
socială, cât şi de către instituţiile de finanţare, prin intermediul instrumentelor financiare şi cadrului 
instituţional. 
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Un model occidental de economie socială este acela în care statul se implică în relaţia dintre firme 
şi unităţile protejate, suportând costurile partenerilor privaţi. Aşadar, statul ar trebui să îşi asume un 
rol de intermediar sau facilitator al pieţei, cel puţin până în momentul în care întreprinderile de 
economie socială vor dispune de resurse de competitivitate optime (calificări mai bune, aptitudini şi 
abilităţi ridicate). 

 

Având în vedere, atât reglementările legislative ale Comisiei Europene cât şi tipurile 
reprezentative de persoane juridice ale întreprinderilor sociale, stabilite şi valabile actual în statele 
membre ale UE, în România, în ceea ce priveşte forma juridică a întreprinderii sociale din, ar fi 
necesară promovarea unui nou tip asociativ de persoană juridică, capabilă să combine scopul social, 
democraţia şi statutul comercial, şi, prin urmare, să poată armoniza satisfacerea nevoilor de interes 
public cu cerinţele pieţei şi ale condiţiilor economiei moderne.  

Cooperativa poate funcţiona ca întreprindere socială, având scop economic. Prin urmare, poate 
combina funcţionarea socială cu: a) incluziunea socială şi profesională a persoanelor sau a grupurilor 
dezavantajate pe piaţa muncii şi b) producţia economică prin intermediul activităţilor de servicii. 
Această cooperativă furnizează atât servicii de formare cât şi locuri de muncă pentru persoanele 
marginalizate sau care aparţin grupurilor social vulnerabile, prin intermediul întreprinderii cooperative.  

Alegerea întreprinderii sociale cu formă juridică de cooperativă, este justificată, de asemenea, 
de motivul suplimentar că UE consideră cooperativele ca o formă acceptată în toate statele membre. 
Precum am menţionat, Uniunea Europeană a integrat în politica sa, dezvoltarea cooperativelor, având 
în vedere particularităţile lor şi dotându-le cu instrumentele juridice adecvate, în vederea asigurării 
egalităţii condiţiilor de competitivitate şi a facilitării/stimulării cooperării transfrontaliere. 

În special, în ceea ce priveşte femeile, crearea cooperativelor constituie o soluţie pozitivă pentru 
participarea şi integrarea lor pe piaţa muncii, având în vedere că formele de întreprindere sociale sunt 
caracterizate de modul participativ de funcţionare, repartizarea responsabilităţilor şi flexibilitate. Un 
element pozitiv suplimentar care rezultă din participarea femeilor la o întreprindere socială, este 
dobândirea competenţelor, care, eventual, vor fi valorificate în ocuparea, ulterioară, în alte domenii 
ale carierei lor profesionale.  

În cele din urmă, este necesară şi dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru sprijinirea 
funcţionării zilnice a entităţilor de economie socială. În special, aceste servicii vor contribui, în mod 
semnificativ, la consolidarea şi dezvoltarea ulterioară a sectorului, deoarece reprezintă şi condiţia 
fundamentală pentru dezvoltarea organizaţiilor deja existente şi funcţionarea lor mai organizată si mai 
eficientă. În plus, lipsa specialiştilor cu experienţă şi a expertizei în acest sector economic în curs de 
dezvoltare, face necesară crearea reţelelor de cooperare între organizaţii, în vederea promovării 
schimbului de experienţă şi a adoptării bunelor practici, atât de către organizaţiile care îşi desfăşoară 
activitatea în aceeaşi ţară, cât şi de organizaţiile de antreprenoriat social care dezvoltă acţiuni la nivel 
european.
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RECOMANDĂRI 

Cu privire la derularea unor cursuri preliminarii celor specifice: 

‐ Este necesară derularea unui program de self management, care să înveţe viitorii antreprenori 

să îşi organizeze agenda zilnică după un program constant, să îşi formeze rutine 

comportamentale, să respecte norme de comportament precum punctualitatea. Recomandarea 

este cu atât mai importantă pentru acele grupuri cu un nivel scăzut al educaţiei. 

‐ Pentru succesul proiectului este necesară adoptarea unei strategii de motivare a participanţilor, 

prin prezentarea cât mai detaliată a finalităţii acestui proiect. Strategia de motivare a 

angajaţilor trebuie să anticipeze şi să întâmpine eventuala lipsă de receptivitate a unora dintre 

beneficiarii proiectului sau lipsa de atractivitate a finalităţii proiectului. Trebuie să se 

anticipeze şi să se răspundă fără echivoc principalelor întrebări care pot veni din partea 

grupului-ţintă. 

Cu privire la conţinutul cursurilor care urmează a fi derulate: 

‐ Considerăm necesară includerea în curriculă a unor module / sesiuni de cursuri dedicate 

activităţilor de secretariat, contabilitate primară, lucru cu calculatorul şi Internet-ul. De 

asemenea, considerăm utilă includerea a unor module de comunicare, leadership, constituire şi 

coordonare de echipe cu persoane având caracteristici speciale. Aceste module să cuprindă 

exerciţii practice, 

‐ Activităţile trebuie derulate astfel încât să se evite conţinuturile formale. De asemenea, se pot 

produce simulări, scenarii ale unor activităţi concrete: întâlnirea cu potenţiali clienţi, roluri 

care să fie jucate efectiv şi care să reproducă dificultăţile din piaţă. La sfârşitul simulării pot fi 

organizate discuţii de grup în care să fie împărtăşite experienţele de învăţare. 

‐ Sunt utile şi de interes cursuri precum: 

o modele de structuri ale economiei sociale, studii de caz (înfiinţare, etape parcurse, 

probleme apărute, sustenabilitate, număr de angajaţi, caracteristici ale angajaţilor, 

etc.), 

o metode şi modele româneşti de economie socială, şi analiza comparativă a acestora in 

raport cu cele practicate în Europa, 

o modele de bune practici din domeniu, din Europa, 

o activităţi de învăţare, în combinaţie cu activităţi recreative, de relaxare, împărtăşire 

de idei, experienţe, opinii personale.  

Cu privire la condiţiile de desfăşurare a cursurilor: 
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‐ Se recomandă invitarea unor manageri de structuri de economie socială din Europa, pentru a 

putea împărtăşi din experienţa proprie, pentru a putea facilita accesul la bunele practici din 

domeniu, 

‐ Se recomandă diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniu, prin invitarea cercetătorilor la 

activităţile derulate, 

‐ E importantă implicarea unor formatori pregătiţi şi cu o experienţă reală, care să cunoască 

realităţile impuse de înfiinţarea şi funcţionarea unei întreprinderi de economie socială, 

‐ Se recomandă desfăşurarea de activităţi interactive, organizate în grupuri mici, pentru a 

permite inter-cunoaşterea, inter-relaţionarea, facilitarea schimbului de opinii şi a jocului de 

roluri, 

‐ Se recomandă plasarea cursurilor în perioadele de pauză ale activităţilor sezoniere, pentru a nu 

periclita desfăşurarea acestor activităţi (de cele mai multe ori, surse singulare de venit pentru 

grupurile vulnerabile) şi pentru a profita de pauzele din agenda participanţilor. 

Cu privire la modalitatea de selecţie a viitoarelor persoane aparţinând grupurilor-ţintă implicate în 

fazele ulterioare ale proiectului: 

‐ Se recomandă elaborarea unui protocol de recrutare şi selecţie. La baza acestui demers trebuie 

să stea elaborarea unor instrumente standardizate, care să conţină cei mai relevanţi itemi, pe 

baza cărora să se poată elaborarea unui scor valid în privinţa compatibilităţii acelor persoane cu 

activităţile ulterioare derulate în cadrul proiectului, 

‐ Se recomandă utilizarea acestor instrumente standardizate în faza de selecţie a persoanelor 

aparţinând grupurilor-ţintă implicate în fazele ulterioare ale proiectului. 

‐ Se recomandă selecţia unui număr restrâns de persoane, pe baza nivelului de cunoştinţe şi 

competenţe antreprenoriale deţinut, pentru a fi pregătite ca viitori manageri ai întreprinderilor 

sociale. 

Cu privire la modalitatea de analiză a domeniilor propuse în care vor fi derulate viitoarele activităţi 

de economie socială: 

‐ Se recomandă analiza critică a nivelului de competenţe şi calificări deţinut în domeniile 

propuse de către persoanele care urmează a fi implicate în aceste activităţi şi identificarea 

celui mai potrivit domeniu de activitate. 

‐ Se recomandă analiza cu precauţie a particularităţilor pieţelor locale pe care ar urma să 

activeze viitoarele întreprinderi de economie socială şi identificarea celor mai oportune nişe de 

promovare a produselor şi serviciilor. 
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