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CERCETAREA	ECONOMIEI	SOCIALE	
	DIN	ROMÂNIA[1]	

Simona	Maria	Stănescu[2]	

Rezumat	
Articolul	analizează	volumele	românești	dedicate	studiului	economiei	sociale	(ES).	
Prima	parte	este	dedicată	ES	ca	răspuns	la	inserţia	profesională	a	celor	interesaţi	să	
activeze	 în	 acest	 domeniu.	 A	 doua	 parte	 evidenţiază	 rezultatele	 altor	 cercetări	
realizate	 la	noi	 în	 ţară	cu	privire	 la	ES	 în	raport	cu	grupurile	vulnerabile.	Studiile	
românești	privind	ES	au	explodat	începând	cu	anul	2010	și	sunt	puternic	susținute	
de	proiectele	implementate	prin	Fondul	Social	European	(FSE).	În	strânsă	corelație	
cu	activitățile	eligibile	pentru	 finanțare	FSE,	angajarea	grupurilor	vulnerabile	este	
un	subiect	amplu	abordat	în	volumele	analizate.	ES	este	văzută	ca	răspuns	inovator	
la	 problema	 identificării,	 ocupării	 şi	 menţinerii	 unui	 loc	 de	 muncă.	 În	 rândul	
grupurilor	 vulnerabile,	 cele	 mai	 multe	 studii	 sunt	 dedicate	 situației	 minorității	
rome.	 Slaba	disponibilitate	 a	 rapoartelor	 de	 cercetare	 realizate	 și	 necentralizarea	
lor	on‐line	îngreunează	accesul	la	rezultatele	obținute.	Analiza	volumelor	românești	
privind	ES	 reflectă	o	 fundamentare	parțială	pe	 rezultatele	 cercetărilor	anterioare.	
Cercetarea	 este	 fragmentară	 și	 acoperă	 parțial	 subiecte	 de	 interes	 pentru	 funda‐
mentarea	politicilor	publice	în	domeniu.	Între	acestea,	evaluarea	impactului	proiec‐
telor	FSE	asupra	angajării	grupurilor	vulnerabile	ar	permite	ajustarea	direcțiilor	de	
acțiune.		
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Inserția	grupurilor	vulnerabile	pe	piața	muncii	este	un	subiect	abor‐
dat	 atât	 din	 perspectivă	 economică	 cât	 și	 din	 perspectivă	 sociologică.	
Articolul	 trece	 în	 revistă	 volumele	 româneşti	 dedicate	 problematicii	
grupurilor	vulnerabile	în	raport	explicit	cu	economia	socială	(ES).	Sco‐
pul	unui	astfel	de	demers	de	cercetare	este	acela	de	a	evalua	stadiul	cu‐
noașterii,	de	a	evidenția	rezultatele	obţinute	şi	de	a	identifica	punctele	
insuficient	 analizate	 şi	 viitoarele	 direcţii	 de	 cercetare.	 Din	 punct	 de	
vedere	metodologic,	studiul	se	bazează	pe	cercetarea	de	birou	a	 infor‐
maţiilor	 disponibile	 privind	 economia	 socială	 în	România	 şi	 interviuri	
semi‐structurate	realizate	cu	autorii,	cu	beneficiarii	(mediul	public	şi	cel	
privat),	cu	grupurile	vulnerabile	şi	entităţile	de	ES	analizate.	Cercetarea	
este	originală	prin	abordarea	în	premieră	a	elementelor	care	pot	funda‐
menta	 evaluarea	 sau	 consolidarea	 direcţiilor	 de	 politică	 publică	 cu	
impact	asupra	inserției	pe	piața	muncii	a	grupurilor	defavorizate.		
Articolul	 este	 orientat	 spre	 analiza	 volumelor	 dedicate	 perspecti‐

velor	ES	pentru	grupurile	dezavantajate.	Prima	parte	încadrează	aceste	
cercetări	 în	 ansamblul	 studiilor	 sociologice	din	România	 în	general,	 al	
celor	 dedicate	 ES	 în	 special	 și	 prezintă	 principalele	 caracteristici.	 A	
doua	parte	analizează	grupurile	vulnerabile.	Ultima	parte	atrage	atenția	
asupra	principalelor	 aspecte	deficitare	 identificate	 și	 propune	viitoare	
direcții	de	cercetare.		

Cercetări	privind	economia	socială	din	România		

Identificarea	 volumelor	 românești	 dedicate	ES	 s‐a	dovedit	mai	difi‐
cilă	 decât	 anticipasem	 datorită	 pe	 de	 o	 parte	 complexitudinii	 dome‐
niului	și	faptului	că	nu	există	o	definiție	unanim	acceptată	a	economiei	
sociale	dar	și	disponiblității	lucrărilor.	Nu	în	ultimul	rând,	relaționarea	
domeniului	 economic	 și	 social	 în	 vederea	 producerii	 și	 asigurării	
bunăstării	cetățenilor	a	fost	analizată	din	perspectiva	ocupării	forței	de	
muncă,	a	sărăciei	 și	a	 sistemului	național	de	asistență	socială.	Pe	baza	
acestor	 considerente,	 au	 fost	 identificate	 107	 volume	 dedicate	 ES	 din	
România	(Stănescu	coord.,	Asiminei,	Vârjan	2013,	pp.	47‐52).		
Prezentăm	 în	 continuare	 cercetările	 din	 punct	 de	 vedere	 al	 anului	

apariţiei,	al	sursei	de	finanţare,	al	subiectului	abordat	şi	al	apartenenţei	
instituţionale	a	autorilor.		



REVISTA	DE	ECONOMIE	SOCIALĂ	

 

42 Vol.	III	•	Nr.	4/2013	
 

Majoritatea	 publicațiilor	 analizate	 sunt	 studii	 sociologice.	 Dinamica	
producţiei	 sociologice	 româneşti	 după	 1944	 a	 fost	 clasificată	 în	 şapte	
faze:		
–	Faza	1:	constituirea	comunităţii	sociologice	şi	a	sistemului	institu‐

ţional	al	sociologiei;	
–	 Faza	 2:	 continuarea	 postbelică	 a	 programului	 gustian	 (din	 1944,	

sfârșitul	 celui	 de	 al	 doilea	 război	mondial,	 până	 în	1948,	 după	 instau‐
rarea	regimului	comunist);	
–	Faza	3:	sociologia	gustiană	subterană	(1948‐1961);	
–	 Faza	 4:	 recunoaşterea	 sociologiei	 ca	 ştiinţă	 legitimă	 de	 către	

regimul	comunist:	1962‐1977;	
–	Faza	5:	remarginalizarea	sociologiei	(1978‐1989);	
–	Faza	6:	relansarea	sociologiei	după	Revoluţia	din	1989:	1990‐2008;	
–	Faza	7:	răspunsul	la	criza	economică,	socială	şi	politică	a	României,	

agravată	de	criza	economică	mondială	(Zamfir	ș.a.	2010,	pp.	4‐11).	
	
În	perioada	1994‐2009,	ES	a	reprezentat	un	subiect	modest	analizat	

în	literatura	de	specialitate.	Una	dintre	primele	publicații	dedicate	ES	a	
fost	volumul	de	curs	din	2005	semnat	de	Daniela	Vârjan,	Academia	de	
Studii	Economice,	București.	Anul	2010	a	marcat	momentul	lansării	mai	
multor	 studii	 reprezentative.	 Remarcăm	 publicarea	 rezultatelor	 pri‐
mului	sondaj	reprezentativ	din	punct	de	vedere	statistic	la	nivel	națio‐
nal	 asupra	 raportului	 dintre	 cerea	 și	 oferta	 de	 servicii	 de	 ES	 din	 Ro‐
mânia	 (Raport	 de	 cercetare	 privind	 economia	 socială	 în	 România	 din	
perspectivă	europeană	comparată).	Grupurile	vulnerabile	analizate	sau	
fost:	 populația	 de	 etnie	 romă,	 beneficiarii	 de	 venit	 minim	 garantat,	
familiile	monoparentale	 și	 tinerii	 peste	 18	 ani	 care	 părăsesc	 sistemul	
instituționalizat	de	protecție	a	copilului.		
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Grafic	1.	Dinamica	volumelor	românești	privind	economia	socială	

	
Sursa:	 Stănescu	 coord.,	 Asiminei,	 Vârjan	 2013,	 Raport	 de	 recomandări	 al	 Economiei	 Sociale.	
România	2013,	pp.	47‐52,	Programul	Națiunilor	Unite	pentru	Dezvoltare	România	

	
Majoritatea	studiilor	analizate	sunt	cercetări	sociologice	care	au	im‐

plicat	cercetători	şi	cadre	didactice	din	mediul	academic	şi	universitar	
precum	şi	experţi	independenţi.		
Din	punct	de	vedere	al	reprezentativității	statistice	a	analizelor,	cer‐

cetările	sociologice	privind	perspectivele	ES	pentru	grupurile	vulnera‐
bile	se	bazează	pe	sondaje	realizate	la	nivel	naţional	(Ministerul	Muncii,	
Familiei	și	Protecției	Sociale	2010)	sau	 la	nivelul	regiunilor	de	dezvol‐
tare	 Sud	Munteania	 și	 Sud‐Vest	 Oltenia	 (Cace,	 Arpinte,	 Scoican	 coord.	
2010)	 sau	Bucuești‐Ilfiov	 și	 Sud	Est	 (Stănescu,	 Cace	 coord,	 2011;	 Stă‐
nescu,	Cace,	Alexandrescu	coord.,	2011).		
Una	dintre	principalele	cauze	ale	excluziunii	sociale	a	grupurilor	vul‐

nerabile	o	reprezintă	dificultăţile	de	inserţie	pe	piaţa	muncii.	Accesul	la	
o	locuinţă,	la	servicii	de	educaţie	şi	sănătate,	alături	de	nivelul	scăzut	al	
educaţiei,	 apartenenţa	 etnică,	 locuirea	 în	 mediul	 rural	 sau	 vârsta	 pot	
contribui	la	adâncirea	situaţiei	de	marginalizare	socială.		

	1.	Economia	socială	ca	răspuns	la	inserţia	profesională		

Identificarea	 unor	 soluţii	 inovatoare	 de	 angajare	 în	 câmpul	muncii	
reprezintă	o	preocupare	constantă	a	 factorilor	decidenţi.	Statele	mem‐
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bre	 se	 confruntă	 cu	 reducerea	 costurilor	de	susţinere	a	 statului	bună‐
stării	şi	cu	provocările	de	inserţie	pe	piaţa	muncii	a	anumitor	categorii	
de	persoane	(de	exemplu	tinerii	absolvenţi).		
În	acest	context,	potenţialul	ES	de	a	crea	şi	menţine	locuri	de	muncă	

a	fost	reanalizat.	În	conformitate	cu	avizul	Comitetului	Economic	şi	So‐
cial	 European	 privind	 iniţiativa	 pentru	 antreprenoriat	 social:	 „între‐
prinderile	 sociale	 trebuie	 sprijinite	pentru	rolul	esenţial	pe	care	 îl	pot	
îndeplini	ca	vector	de	inovare	socială	[...]	potenţialul	enorm	reprezentat	
de	 întreprinderea	 socială	 în	 legătură	 cu	 îmbunătăţirea	 accesului	 la	 un	
loc	de	muncă	şi	la	condiţiile	de	muncă	pentru	femei	şi	tineri	în	special,	
dar	şi	pentru	diverse	categorii	de	lucrători	dezavantajaţi”	(CESE,	2012,	
p.	2).		
Numărul	lucrătorilor	europeni	din	domeniul	ES	a	crescut	de	la	6	pro‐

cente	în	2002‐2003	la	6,5,	în	alte	cuvinte	de	la	11	milioane	de	locuri	de	
muncă	la	14,5.	Creşterea	este	mai	rapidă	decât	creşterea	demografică	la	
nivel	 european	 (Chaves,	Monzón	2012,	 p.	 47).	 Faptul	 că	 atât	 de	mulţi	
lucrători	 europeni	 aleg	 să	 îşi	 construiască	 o	 carieră	 în	 domeniul	 ES	
arată	un	puternic	interes	faţă	de	îmbrăţişarea	principiilor	ES.		
În	lipsa	unei	definiţii	internaţionale	unanim	agreate,	ne	asumăm	con‐

ceptul	de	ES	în	sensul	de	„tipul	de	economie	care	îmbină	în	mod	eficient	
responsabilitatea	 individuală	 cu	 cea	 colectivă	 în	 vederea	 producerii	 de	
bunuri	 şi/sau	 furnizării	 de	 servicii,	 care	 urmăreşte	 dezvoltarea	 econo‐
mică	şi	socială	a	unei	comunităţi	şi	al	cărei	scop	principal	este	beneficiul	
social.	ES	are	la	bază	o	iniţiativă	privată,	voluntară	şi	solidară,	cu	un	grad	
ridicat	de	autonomie	şi	responsabilitate,	presupune	un	risc	economic	şi	o	
distribuţie	limitată	a	profitului”	(Stănescu	coord.	ș.	a.	2012,	p.	13).		
Entităţile	corespunzătoare	principiilor	internaţionale	ale	ES	şi	regle‐

mentate	juridic	în	România	sunt:	organizaţiile	nonprofit,	casele	de	aju‐
tor	reciproc	ale	salariaţilor,	casele	de	ajutor	reciproc	ale	pensionarilor,	
cooperativele	 de	 credit	 şi	 societăţile	 cooperative	 de	 gradul	 I	 (MMFPS,	
2010,	p.	38).	Alte	 forme	de	organizare	care	respectă	parţial	principiile	
ES,	dar	a	căror	activitate	este	relevantă	pentru	domeniul	ES	sunt:	obştea	
şi	composesoratul,	unităţile	protejate	autorizate	(UPA)	şi	societăţile	cu	
obiectiv	social	(Stănescu	coord.	ș.	a.	2012,	pp.	51‐52).	În	cadrul	acestui	
articol,	 folosim	 conceptul	 de	 întreprindere	 socială	 cu	 referire	 la	 enti‐
tăţile	de	ES	din	România.	
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2.	 Valorificarea	 potenţialului	 de	muncă	 al	 grupurilor	
vulnerabile		

Reglementările	 din	România	 conţin	 numeroase	 referiri	 la	 grupurile	
vulnerabile	în	general	sau	în	raport	cu	piaţa	muncii.	În	prima	categorie	
amintim:	 grupuri	 vulnerabile;	 grupuri	 dezavantajate;	 grupuri	 de	 risc;	
categorii	 prioritare	 în	 prevenirea/absorbţia	 sărăciei	 şi	 excluziunii	
sociale;	persoane	şi	familii	aflate	în	dificultate	sau	risc;	grupuri	sociale	
în	situaţii	de	dificultate	sau	risc	generatoare	de	marginalizare	sau	exclu‐
ziune	socială;	familii	cu	copii,	cu	vulnerabilitate	ridicată;	grupuri	vulne‐
rabile	 sau	 grupuri	 sociale	 care	 sunt	 supuse	 riscului	 de	 marginalizare	
socială.	 În	 raport	 cu	 piaţa	 muncii,	 referirile	 din	 documentele	 oficiale	
sunt:	 grupuri	 defavorizate	 din	 punct	 de	 vedre	 al	 oportunităţilor	 ocu‐
paţionale,	 persoane	 dezavantajate	 pe	 piaţa	 forţei	 de	muncă,	 persoane	
vulnerabile,	 aflate	 în	 risc	 de	 excluziune	 socială,	 grupuri	 vulnerabile;	
categorii	speciale	de	şomeri	din	punct	de	vedere	al	scutirilor	acordate	
pentru	angajatori	şi	femei	în	risc	de	marginalizare	socială	din	punct	de	
vedere	al	inserţiei	pe	piaţa	muncii	(Popescu	2011,	pp.	13‐19).	
Prezentăm	 în	 continuare	 rezultatele	 analizei	 tuturor	 cercetărilor	

româneşti	 dedicate	 grupurilor	 vulnerabile	 din	 perspectiva	 ES.	 Au	 fost	
identificate	107	de	volume	din	care	un	sfert	dedicate	 studiului	grupu‐
rilor	vulnerabile	în	raport	cu	ES.	Cercetările	româneşti	au	fost	publicate	
pe	 suport	hârtie	 sau	 în	 format	electronic	 începând	cu	anul	2005	şi	au	
fost	 majoritar	 finanţate	 prin	 proiecte	 co‐finanțate	 prin	 Fondul	 Social	
European	 (FSE).	 Deşi	 începând	 cu	 anul	 2010	 asistăm	 la	 o	 creştere	
constantă	a	studiilor	dedicate	ES,	acestea	rămân	puţin	corelate	unele	cu	
altele,	 prezintă	 suprapuneri	 din	 punct	 de	 vedere	 al	 necontinuării	 sau	
neutilizării	 rezultatelor	 obţinute	 dar	 şi	 nerespectări	 ale	 criteriilor	 şti‐
inţifice	(Stănescu,	2013a).	Acest	fapt	conduce	la	o	situaţie	paradoxală	în	
sensul	că	deşi	numărul	publicaţiilor	dedicate	ES	este	relativ	mare,	unele	
subiecte	 de	 interes	 pentru	 decidenţi	 sau	 pentru	 public	 rămân	 insufi‐
cient	 abordate:	 gradul	 de	 cunoaştere	 a	 ES	 de	 către	 populaţie,	 profilul	
antreprenorului	 român	 din	 domeniul	 ES,	 provocările	 entităţilor	 de	 ES	
funcţionale	 înainte	 de	proiectele	 FSE,	 sustenabilitatea	 întreprinderilor	
sociale	înfiinţate	prin	proiectele	FSE.		
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Perspectivele	 ES	 asupra	 grupurilor	 dezavantajate	 pot	 fi	 analizate	
într‐un	dublu	sens:	pe	de	o	parte	din	perspectiva	angajatorilor	din	do‐
meniul	ES	şi	din	cea	a	grupurilor	defavorizate	în	raport	cu	domeniul	ES.	
Referitor	 la	 acest	 ultim	 aspect	 se	 cuvine	 diferenţierea	 studiilor	 care	
analizează	problematica	 angajării	 grupurilor	 vulnerabile	 în	 general	de	
cele	care	analizează	acest	aspect	în	strânsă	legătură	cu	domeniul	ES.		
În	cadrul	primei	categorii,	publicaţiile	pot	fi	analizate	pe	două	dimen‐

siuni:	cele	teoretice	referitoare	la	principiile	generale	de	funcţionare	şi	
cele	 empirice	 referitoare	 la	 percepţiile	 angajatorilor	 sau	 a	 angajaţilor	
faţă	de	idee	de	a	avea	un	coleg	dintr‐un	grup	vulnerabil.		
O	serie	de	volume	contribuie	la	o	mai	bună	înţelegere	şi	aprofundare	

a	elementelor	care	asigură	o	funcţionare	optimă	a	entităţilor	de	ES.	Au	
fost	studiate	managementul	întreprinderii	sociale	(Boboc,	Boboc	2009;	
Vlăsceanu	 2010;	 Anca	 2012;	 Barna	 ș.a.	 coord.	 2012;	 Cace	 ș.a.	 2012;	
Stănescu	coord.	ș.a.	2013a;	Stănescu	coord.	ș.a.	2013b;	Stănescu	coord.	
ș.a.	 2013c;	 Stănescu	 coord.	 ș.a.	 2013d),	 aspecte	 referitoare	 la	 cadrul	
financiar	(Bădescu	2010;	Nicolăescu,	Cace,	Hatzantonis	2012;	Stănescu,	
Neguţ	2012),	 ocuparea	grupurilor	 vulnerabile	 (MMFPS	2010;	Popescu	
2011;	Stănescu,	Cace	coord.	2011;	Stănescu,	Cace,	Alexandrescu	coord.	
2011;	 Constantinescu	 2012,	 Tancău	 ș.	 a.	 2012;	 Constantinescu,	 2013;	
Buzducea	 coord.	 2013),	 abordarea	 de	 gen	 (Liapi,	 Anemţoaicei	 2012),	
egalitatea	de	şansă	şi	de	gen	(Paulischin	ș.	a.	2007;	Asociaţia	ProFamilia	
2011),	 şi,	 nu	 în	 ultimul	 rând,	monitorizarea	 şi	 evaluarea	 în	 întreprin‐
derile	 sociale	 (Neguţ	 ș.a.	 2011).	 Analiza	 întreprinderilor	 sociale	 din	
mediul	rural	a	fost	analizată	în	special	din	perspectiva	potenţialului	de	
dezvoltare	 a	 resurselor	 locale	 (Boboc,	 Boboc	 2009;	 Crişan	 2010;	Dra‐
gotoiu	s.a.	coord..	2011b;	Mihalache,	Croitoru	2011).		
Angajatorii	sunt	 în	general	deschişi	angajării	grupurilor	vulnerabile	

dar	nu	în	mod	egal	faţă	de	toate	(MMFPS	2010;	Chiribucă	coord.	2010,	
2011a,	2011b).	Persistă	reticenţa	faţă	de	populaţia	de	etnie	romă.		
În	 ansamblul	 volumelor	 dedicate	 ES	 constatăm	 analiza	 grupurilor	

vulnerabile	 în	 general	 indiferent	 dacă	 este	 cazul	 de	 finanţare	 FSE	 sau	
nu.	Studiile	care	au	beneficiat	de	alte	finanţări	în	afară	de	FSE	(Burada	
2008;	Constantin	2008)	analizează	totuşi	problematica	întreprinderilor	
de	inserţie	în	general	nu	un	grup	vulnerabil	anume.	Odată	cu	implemen‐
tarea	proiectelor	 cofinanţate	prin	FSE,	 studiile	 s‐au	orientat	 spre	anu‐
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mite	 grupuri	 vulnerabile.	 Selecţia	 s‐a	 realizat	 în	 condiţiile	 respectării	
ghidul	solicitantului	şi	s‐au	încadrat	în	specificul	activităţilor	prevăzute	
a	se	implementa	în	fiecare	proiect.	Grupurile	vulnerabile	analizate	prio‐
ritar	au	fost:	populaţia	de	etnie	romă,	femeile,	persoanele	cu	dizabilităţi.	
beneficiarii	 de	 venit	 minim	 garantat,	 familiile	 monoparentale,	 tinerii	
care	părăsesc	sistemul	 instituţionalizat	de	protecţie	a	copilului	şi	deţi‐
nuţii.	 Dintre	 acestea,	 cele	mai	multe	 studii	 sunt	 dedicate	 populaţiei	 de	
etnie	romă	(MMFPS	2010;	Stănescu,	Cace	coord.	2011b;	Anca	2012;	Cace	
ș.a.	2012b;	Petrescu	2012;	PNUD	2012;	Stănescu	coord.	ș.a.	2013a).		
Pe	lângă	relevanţa	şi	contribuţia	acestor	demersuri	de	cercetare	ști‐

ințifică	 la	 implementarea	Strategiei	Naţionale	de	 Îmbunătăţire	a	Situa‐
ţiei	Romilor,	promovarea	iniţiativelor	antreprenoriale	ale	populaţiei	de	
etnie	 romă	 are	 mari	 şanse	 de	 reuşită	 datorită	 specificului	 meseriilor	
tradiţionale.	„Avantajul	lor	este	că	sunt	în	prelungirea	tradiţiei	şi	a	pre‐
gătirii	culturale.	(...)	oferă	venituri	apropiate,	adesea	superioare,	profe‐
siilor	de	tip	modern.	Multe	din	afacerile	pe	cont	propriu	sunt	însă	fluc‐
tuante	şi	vulnerabile.	Ele	se	desfăşoară	adesea	 la	 limita	sau	dincolo	de	
limita	 legalităţii,	 cu	 toate	 implicaţiile	 acestui	 fapt	 asupra	 vieţii	 de	 fa‐
milie”	(Zamfir,	Zamfir	1993,	p.	164).		
Rezultatele	unei	anchete	naţionale	pe	bază	de	chestionar	realizată	 în	

2011	evidenţiază	 că	 „persoanele	de	 etnie	 romă	continuă	 să	 aibă	o	pro‐
babilitate	scăzută	de	succes	pe	piaţa	muncii”	(Stănescu	2011,	p.	130).	Din	
punct	de	vedre	al	 ierarhizării	 „categoriilor	defavorizate	 (...)	din	punctul	
de	vedre	a	necesităţii	soluţionării	problemelor	acestora”,	populaţia	„op‐
tează	 cu	 prioritate	maximă	 pentru	 ajutorarea	 copiilor	 orfani	 sau	 aban‐
donaţi,	 precum	 şi	 a	 persoanelor	 cu	 handicap”	 şi	 este	 reticentă	 la	 spri‐
jinirea	romilor	(Ştefănescu	2011	p.	263).		
Revigorarea	 meseriilor	 tradiţionale	 susţinută	 de	 solidaritatea	 co‐

munităţilor	 se	ciocneşte	de	slaba	capacitate	 la	nivel	 local	de	a	 iniţia	 şi	
promova	 astfel	 de	 proiecte.	 Crearea	 unor	 structuri	 care	 să	 asigure	
asistenţa	 tehnică	 în	acest	 sens	poate	contribui	 la	profesionalizarea	re‐
surselor	umane	disponibile	 (Botonogu,	Tomescu	2011,	p.	 216).	Rezul‐
tatele	evaluării	Strategiei	de	 îmbunătăţire	a	situaţiei	 romilor	din	2001	
au	evidenţiat	existenţa	actorilor	şi	mecanismelor	de	implementare	atât	
la	nivel	central	cât	şi	 local	deşi	„în	multe	cazuri	(...),	mecanismele	sunt	
mai	degrabă	formale,	 iar	actorii	 implicaţi	nu	deţin	capacitatea	de	a	 lua	
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decizii	 pentru	 rezolvarea	 problemelor”	 (Preoteasa,	 Cace,	 Duminică	
2009,	p.	78).	Este	 cu	atât	mai	valoroasă	 recunoaşterea	 contribuţiei	pe	
care	ES	o	poate	aduce	la	inserţia	profesională	a	romilor	prin	premierea	
în	2013	a	proiectului	Romano	Cher	al	KCMC	 în	cadrul	Competiţiei	eu‐
ropene	pentru	 Inovare	Socială.	Trei	dintre	 întreprinderile	 sociale	dez‐
voltate	 în	 cadrul	 proiectului	 premiat	 au	 fost	 evaluate	 ca	 exemple	 de	
bună	practică	în	inserția	persoanelor	aparținând	minorității	rome	în	ES	
(Alexandrescu	2013,	pp.	19‐26).		
Cu	 referire	 la	 femei,	 dificultăţile	 de	 angajare	 sunt	 susţinute	 şi	 de	

„deficitul	 legislativ	 şi	 instituţional	 de	 oferire	 pentru	 mamele	 cu	 copii	
mici	 de	 oportunităţi	 de	muncă	 cu	 program	 redus	 şi	 de	 reintegrare	 în	
muncă”	(Zamfir	ș.a.	1999,	p.	300).	Din	acest	punct	de	vedere,	implicarea	
femeilor	 în	ES	poate	 reprezintă	o	 soluţie	 sustenabilă	 în	 special	 în	mă‐
sura	în	care	se	referă	la	domenii	insuficient	acoperite	precum	îngrijirea	
copiilor	mici.		
Ariile	în	care	se	poate	interveni	în	vederea	implementării	principiilor	

specifice	abordării	de	gen	în	entităţile	de	ES	sunt:	procesul	de	recrutare	
şi	 selectare,	 instruirea	 şi	 dezvoltarea,	 promovarea,	 transferul	 şi	 înce‐
tarea	contractului	de	muncă,	modul	de	organizare	al	muncii,	condiţiile	
de	muncă	şi	în	adoptarea	măsurilor	de	combatere	a	hărţuirii	sexuale	la	
locul	 de	 muncă	 (Liapi,	 Anemţoaicei	 2012	 pp.	 127:158)	 sau	 a	 feno‐
menului	de	mobbing	(Tomescu,	Cace	2011).		
Analiza	satisfacţiei	cu	locul	de	muncă	al	femeilor	angajate	în	entităţi	

de	ES	 arată	 că	 acestea	 „prezintă	 valori	 foarte	 ridicate.	 Femeile	 împăr‐
tăşesc	percepţia	că	munca	într‐o	entitate	de	ES	are	rezultate	în	plan	so‐
cial,	reuşind	să	ajute	într‐adevăr	oamenii.	Pe	plan	personal,	femeile	con‐
sideră	că	un	astfel	de	loc	de	muncă	oferă	dezvoltare	profesională,	recu‐
noaştere,	 succes	 şi	 satisfacţii	 financiare”	 (Achimescu,	 Cace,	 Stănescu	
2011,	p.	196).		
În	ciuda	progreselor	înregistrate	în	protecţia	persoanelor	cu	dizabi‐

lităţi,	acestea	continuă	să	întâmpine	o	serie	de	obstacole	atunci	când	îşi	
caută	un	loc	de	muncă:	lipsa	unei	calificări	profesionale	în	concordanţă	
cu	cerinţele	muncii,	gravitatea	dizabilităţi,	familia,	gradul	de	dezvoltare	
a	 serviciilor	 sociale	 (Dima	 2011a,	 p.	 239).	 Angajarea	 persoanelor	 cu	
dizabilităţi	 în	 entităţi	 de	 ES	 depinde	 în	 egală	 măsură	 de	 asigurarea	
„accesibilităţii	mediului	 fizic,	 informaţional	 şi	 comunicaţional”,	 accesul	
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la	 educaţie	dar	 şi	de	 „transformarea	din	«luptători	pentru	o	 cauză»	 în	
ofertanţi	 competitivi	 de	 servicii	 şi	 oportunităţi	 pentru	 persoanele	 cu	
dizabilităţi”	(Dima	2011b,	pp.	218:219).		
Analiza	 situaţiei	 beneficiarilor	 de	 venit	 minim	 garantat,	 a	 tinerilor	

peste	18	ani	care	părăsesc	sistemul	instituţionalizat	de	protecţie	a	copi‐
lului	şi	a	persoanelor	cu	dizabilităţi	în	raport	cu	ES	rămâne	încă	modest	
studiată	 la	 noi	 în	 ţară.	 Concluziile	 evidenţiază	 potenţialul	 grupurilor	
vulnerabile	pentru	angajarea	 în	activităţi	generatoare	de	venit,	 în	spe‐
cial	 în	 domeniul	 ES	 (MMFPS,	 2010;	 Alexandrescu,	 Stănescu	 2013,		
pp.	 13‐16;	 Bojincă,	 Stănescu	 2013,	 pp.	 13‐16;	 Ernu,	 Stănescu	 2013		
pp.	13‐17;	Rădulescu,	Stănescu	2013	pp.	13‐17).	
Continuarea	studiilor	pe	acest	subiect	este	cu	atât	mai	interesant	cu	

cât	 copii	 cu	 dizabilităţi	 sau	 cei	 aparţinând	minorităţii	 etnice	 rome	 au	
fost	 identificaţi	 ca	 „două	mari	 grupuri	 cu	 risc	 foarte	 ridicat	 de	 nepar‐
ticipare	şcolară”	(Pop,	Voicu	2000,	p.	324).		
În	ansamblul	măsurilor	de	modernizare	a	sistemului	 judiciar	 româ‐

nesc	remarcăm	transferarea	„sistemului	sancţionar,	acolo	unde	este	po‐
sibil,	dintr‐un	mediu	închis	(penitenciar)	într‐un	mediu	liber	(societate)	
sau	altfel	spus	de	introducere	în	sistemul	juridic	românesc	a	instituţiei	
«probaţiunii»,	 în	special	prin	executarea	sancţiunii	 într‐un	mediu	 liber	
concomitent	cu	supravegherea”	(Abraham	2000.	p.	419).	As	a	discipline	
of	 study,	 probation	 belongs	 to	 those	 issues	 and	 areas	 that	 require	 a	
continuous	exchange	of	ideas	and	experiences.	The	development	of	mo‐
dern	 institutions	must	be	made	 in	accordance	and	 in	close	connection	
with	 the	 respective	 legislation	 (Tomita	 2012,	 p.	 17).	 Adoptarea	 legii	
82/1999	 privind	 înlocuirea	 închisorii	 contravenţionale	 cu	 sancţiunea	
obligării	contravenientului	 la	prestarea	unei	activităţi	 în	 folosul	comu‐
nităţii	 a	 prevăzut	 „activităţi	 de	 asistenţă	 şi	 consiliere	 atât	 a	 condam‐
naţilor	aflaţi	în	penitenciar,	cât	mai	ales	a	celor	ce	execută	pedeapsa	în	
regim	neprivativ	de	libertate”	(Abraham	2000,	pp.	419‐420).	Implicarea	
celor	din	urmă	 în	activităţi	economice	este	 limitată	de	reticenţa	mem‐
brilor	comunităţii	de	a	apela	 la	 formele	de	angajare	care	să	valorizeze	
capacitatea	lor	de	muncă.		
Au	 fost	 elaborate	 trei	 studii	 referitoare	 la	 implicarea	 deţinuţilor	 în	

activităţi	de	ES	(Fundaţia	Filantropia	2011;	Durnescu,	Descarpes	2012)	
fiind	oferite	informaţii	inclusiv	despre	o	hartă	a	oportunităţilor	de	anga‐
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jare	 (Tancău	ș.a.	2012).	Totuşi,	 în	 ceea	 ce	priveşte	persoanele	 care	au	
comis	 infracţiuni,	 studiile	 cu	 referire	 la	ES	 se	adresează	preponderent	
celor	din	închisori,	mai	puţin	celor	care	ispăşesc	pedepsele	fără	privare	
de	libertate.		
Modul	 în	 care	o	persoană	vulnerabilă	 îşi	 caută	un	 loc	de	muncă	nu	

este	întotdeauna	unul	cu	şanse	mari	de	succes.	Rezultatele	unei	anchete	
naţionale	 pe	 bază	 de	 chestionar	 realizată	 în	 anul	 2011	 au	 condus	 la	
identificarea	unor	obstacole	 în	accesarea	pieţei	muncii	 la	nivelul	 com‐
portamentului	preponderent	informal	de	căutare	a	unui	loc	de	muncă	şi	
participarea	redusă	 la	cursuri	de	calificare.	Categoriile	cele	mai	vulne‐
rabile	ocupaţional	includ	„situaţia	celor	aflaţi	în	şomaj	de	lungă	durată,	
a	 persoanelor	 neocupate	 cu	 vârsta	 de	 peste	 50	 de	 ani	 şi	 a	 casnici‐
lor/casnicelor”	(Preoteasa	2011,	p.	153).		
Din	 punct	 de	 vedere	 al	 perspectivelor	 ES	 asupra	 grupurilor	 vulne‐

rabile,	aceştia	nu	cunosc	entităţi	de	ES.	Procentul	celor	care	au	încercat	
să	se	angajeze	este	relativ	redus	deşi	atât	managerii	cât	şi	angajaţii	 se	
declară	deschişi	şi	au	lucrat	bine	cu	.astfel	de	persoane	(MLSP	2010,	pp.	
113‐115).	 Comparativ	 cu	 alte	 entităţi	 de	 ES,	 casele	 de	 ajutor	 reciproc	
prezintă	cea	mai	mare	notorietate	 în	rândul	grupurilor	vulnerabile.	 În	
rândul	 caracteristicilor	 care	motivează	 cererea	 de	 ES	 „populaţia	 iden‐
tifică,	 odată	 cu	nevoia	personală,	 şi	 pe	 cea	 comunitară	deficitară”	 (Ilie	
2011	pp.	163,	172).		
Dezvoltarea	 ES	 în	 România	 nu	 este	momentan	 susţinută	 de	 o	 stra‐

tegie	 naţională	 (Cace,	 Arpinte,	 Scoican	 coord.	 2010a,	 p.	 233;	 Stănescu	
coord.	 ș.a.	 2012,	 p.	 65).	 Fără	 a	 reduce	ES	 la	 inserţia	 grupurilor	 vulne‐
rabile	 pe	 piaţa	 muncii,	 „disponibilitatea	 instituţiilor	 publice	 pentru	 a	
sprijini	structurile	care	se	adresează	grupurilor	vulnerabile	este	foarte	
limitată”	 (Cace	coord.	Arpinte,	Scoican	2010a	p.	234).	Elementele	unei	
astfel	 de	 strategii	 sunt:	 „definirea	 şi	 recunoaşterea	 juridică	 a	 dome‐
niului	ES	[...],	adaptarea	reglementărilor	din	cadrul	Programului	Opera‐
ţional	 Sectorial	 pentru	 Dezvoltarea	 Resurselor	 Umane,	 în	 special	
domeniul	major	de	intervenţie	6.1	dedicat	dezvoltării	ES,	[...],	acordarea	
de	facilităţi	fiscale,	[...]	stimularea	integrării	acestor	organizaţii	în	reţele	
[...],	mediatizarea”	(Alexandrescu,	Cace,	Stănescu	2011,	pp.	361‐362).		
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3.	 Este	 economia	 socială	 o	 opţiune	 pentru	 grupurile	
dezavantajate?	

Angajarea	 grupurilor	 vulnerabile	 inclusiv	 în	 domeniul	 ES	 poate	 re‐
prezenta	o	alternativă	la	sistemul	de	asistenţă	socială	şi	un	instrument	
eficient	în	lupta	de	reducere	a	excluziunii	sociale	(Zamfir	2010,	pp.	103‐
105;	Cace	coord.	Nicolăescu,	Scoican	2010b,	p.	193;	Dragotoiu,	Marinoiu	
2011a,	pp.	74‐75;	Dragotoiu,	Marinoiu,	Stănescu	coord.	2011b,	pp.	7‐9;	
Pavel	2011,	p.	97;	Stănescu	coord.	ș.a.	2012,	p.	65).	Transferul	din	plan	
internaţional	a	experienţelor	antreprenoriale	reuşite	în	ţara	noastră	se	
poate	baza	pe	incubatoare	de	ES	sau	alte	structuri	de	sprijin.	Ca	direcţii	
prioritare	 menţionăm:	 creşterea	 locală/regională,	 microfinanţarea	 şi	
îmbunătăţirea	 abilităţilor	 şi	 sprijinului	 pentru	 întreprinderile	 sociale	
(Cace,	Arpinte,	Scoican	coord.	2010a,	pp.	188‐192).	
Asigurarea	locurilor	de	muncă	în	general	prin	intermediul	ES	în	mod	

special	contribuie	la	atingerea	Obiectivelor	de	Dezvoltare	a	Mileniului	şi	
a	 Strategiei	 Europa	 2020	 (Dragotoiu,	Marinoiu	 2011a,	 pp.	 73‐76;	 Stă‐
nescu	2013a,	pp.	62‐67).		
Deşi	 ES	 cunoaşte	 din	 ce	 în	 ce	mai	mulţi	 susţinători	 atât	 din	 partea	

antreprenorilor	 şi	 a	 lucrătorilor	 cât	 şi	 din	partea	 autorităţilor	publice,	
„sectorul	ES	din	România	este	subdimensionat	ca	efectiv	de	salariaţi	în	
raport	cu	ponderea	sa	în	alte	state	europene”	(Stănescu,	2011,	p.	132)		
Implementarea	proiectelor	cofinanţate	prin	Fondul	Social	European,	

lansarea	proiectelor	de	lege	pentru	antreprenoriatul	social	şi	pentru	ES	
au	adus	acest	subiect	 în	dezbaterea	publică.	Publicarea	şi	diseminarea	
informaţiilor	privind	exemple	de	bună	practică	în	ES	contribuie	la	o	mai	
bună	cunoaştere	 la	nivel	naţional	şi	creează	premizele	ca	aceste	 între‐
prinderi	sociale	să	fie	replicate	şi	în	alte	zone	ale	ţării.		
Publicul	 larg	 este	 familiarizat	 cu	 organizarea	 unor	 evenimente	 de	

prezentare	 a	 iniţiativelor	 antreprenoriale	 unde	 îi	 pot	 cunoaşte	 direct,	
pot	 discuta	 şi	 achiziţiona	 produsele	 lor.	 Menţionăm	 organizarea	 de	
către	MMFPS	a	două	ediţii	ale	Târgului	ES:	în	Timişoara	(aprilie	2011)	
şi	 în	 Bucureşti	 (octombrie	 2011)[1].	 Alte	 evenimente	 susţinute	 to	 prin	
                                                 

[1]	 Evenimentele	 au	 fost	 organizate	 în	 cadrul	 proiectului	 Economia	 proiectului	
POSDRU/14/6.1/S/2	 „Economia	 socială	 ‐	model	 inovator	 pentru	 promovarea	 inclu‐
ziunii	 sociale	 active	 a	 persoanelor	 în	 dificultate”,	 al	 cărui	 beneficiar	 este	Ministerul	
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proiecte	 cofinanţate	de	FSE	 au	 început	 să	 fie	 organizate	 anual:	Târgul	
Unităţilor	Protejate	Autorizate	organizat	 începând	din	2011	de	Funda‐
ţia	 Alături	 de	 Voi	 din	 Iaşi	 şi	 ONGFest	 organizat	 de	 Fundaţia	 pentru	
Dezvoltarea	Societăţii	Civile.	Competiţia	Întreprinderilor	Sociale	lansate	
de	NESsT	este	deja	la	a	patra	ediţie.	Mai	recent,	iniţiativele	de	responsa‐
bilitate	 socială	 corporativă	 se	 îndreaptă	 tot	 spre	 susţinerea	 întreprin‐
derilor	sociale	din	comunităţi	dezavantajate	(competiţia	Ţara	lui	Andrei	
organizată	de	Petrom).		
În	rândul	condiţiilor	cheie	întrunite	pentru	ca	ES	să	devină	o	opţiune	

viabilă	 pentru	 grupurile	 vulnerabile	 menţionăm	 analiza	 şi	 cercetarea	
domeniului,	susţinerea	financiară	şi	cunoaşterea	de	către	publicul	larg.	
Măsura	 în	 care	acest	deziderat	 va	 fi	 pus	 în	practică	depinde	de	meca‐
nismele	cadrelor	 financiar,	 legal,	 instituţional	şi	social	de	promovare	a	
iniţiativelor	antreprenoriale.		
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