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DE	LA	IDEE	LA	PROFIT:	CUM	SĂ	ÎNFIINȚEZI	O	
ÎNTREPRINDERE	DE	ECONOMIE	SOCIALĂ	ÎN	ROMÂNIA?	

Autori:	Simona	Maria	Stănescu,	Diana	Maria	Neguț	
Editura	Expert,	Bucureşti,	2012	

Mirela	Nemţanu	(Vonica‐Răduţiu)	[1]	

Volumul	a	fost	scris	în	cadrul	proiectului	„Integrat	–	Resurse	pentru	
femeile	 și	 grupurile	Roma	 excluse	 social”	 cofinanțat	 din	Fondul	 Social	
European	prin	Programul	Operațional	Sectorial	Dezvoltarea	Resurselor	
Umane	2007‐2013	„Investește	în	oameni!”.	Proiectul	a	fost	implementat	
de	Asociația	pentru	Dezvoltare	și	Promovare	socio‐economică	Catalac‐
tica	București,	Institutul	de	Cercetare	a	Calității	Vieții,	Academia	Româ‐
nă	și	Bolt	International	Consulting.		
Publicația	 face	 parte	 dintr‐un	 set	 de	 cinci	 manuale	 de	 intervenție:	

Abordarea	 integratoare	de	gen	Un	ghid	pentru	economia	socială	 (Liapi,	
M.;	Anemțoaicei,	O.);	Finanțarea	activităților	de	economie	socială	(Nico‐
lăescu,	 V.;	 Cace,	 C.;	 Hatzantonis,	 D.);	 Intervențiile	 economiei	 sociale	 în	
cadrul	diferitelor	activități	economice	(Ziomas,	D.;	Arpinte,	D.;	Briciu,	C.;	
Popescu,	 R.)	 și	Managementul	 resurselor	umane	 implicate	 în	 economia	
socială	(Cace,	C.;	Nicolăescu,	V.;	Katsikaris,	L.;	Parcharidis,	I.).		
Primul	 capitol	 prezintă	 cadrul	 actual	 al	 economiei	 sociale	 (ES)	 din	

perspectiva	 comparativă	 a	 cadrului	 european	 și	 național	 cu	 impact	
asupra	 întreprinderilor	 de	 economie	 socială.	 Sesizăm	 faptul	 că	 autorii	
au	optat	pentru	folosirea	sintagmei	de	întreprindere	de	economie	socială	
nu	 întreprindere	 socială.	 Pe	 lângă	 reglementările	 cu	 impact	 asupra	
tuturor	statelor	membre,	sunt	analizate	cadre	naționale	precum	Spania,	
Franța	 și	 Belgia.	 În	 țara	 noastră	 „nu	 există	 un	 cadru	 legal	 specific	 de	
reglementare	a	ES”	(Stănescu,	Neguţ,	2012,	p.	27).	Primul	capitol	atrage	
atenția	 asupra	 importanței	 clarificării	 conceptuale	 „nu	 putem	 reduce	
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întregul	domeniu	al	ES	la	inserția	grupurilor	vulnerabile	pe	piața	forței	
de	muncă”	(Stănescu,	Neguț,	2012,	p.	31).	
Al	doilea	capitol	prezintă	comparativ	procedura	de	 înființare	a	unei	

societăți	cooperative	de	grad	1,	a	unei	cooperative	de	credit,	a	unei	aso‐
ciații,	 a	 unei	 fundații,	 a	 unei	 case	 de	 ajutor	 reciproc	 a	 salariaților	 și	 a	
unei	case	de	ajutor	reciproc	a	pensionarilor.	Prevederile	legislative	ac‐
tuale	sunt	analizate	pentru	fiecare	tip	de	întreprindere	de	economie	so‐
cială	din	punct	de	vedere	al:	definiției,	cadrului	legislativ,	obiectului	de	
activitate,	 procesului	 de	 înființare/constituire,	modul	 de	 organizare	 și	
evidențe	 fiscale	 și	 facilități.	 La	 finalul	 fiecărui	 subcapitol	 sunt	 date	
exemple	de	întreprinderi	de	economie	socială	din	România.		
Ultimul	capitol	prezintă	antreprenorilor	analize	comparative	pentru	

înființarea	 întreprinderilor	 de	 economie	 socială	 în	România	 din	 punct	
de	vedere	al	documentelor	pentru	înființare,	al	obiectului	de	activitate,	
al	membrilor	 (număr	 și	 categorii),	 al	 capitalului	 social	 sau	al	patrimo‐
niului.	Printre	concluziile	utile	antreprenorilor	subliniem:	„o	procedură	
aparent	 mai	 facilă	 din	 punct	 de	 vedre	 birocratic	 în	 cazul	 înființării	
asociațiilor	și	fundațiilor”	(Stănescu,	Neguț,	2012,	p.	119).		
Totodată,	 „societățile	 cooperative	 de	 grad	 1	 prezintă	 avantajul	

numărului	minim	 (cel	mai	mic	 de	membri	 necesari	 pentru	 înființare),	
respectiv	minim	cinci	membri	și	un	capital	social	subscris	în	valoare	de	
500	 lei,	 precum	 și	 avantajul	 unui	 domeniu	 vast	 de	 activități	 ce	 pot	 fi	
prestate	de	către	membri”.	Nu	în	ultimul	rând,	„dacă	pentru	înființarea	
unei	asociații	este	necesar	un	număr	de	trei	membri,	în	cazul	fundației,	
numărul	minim	este	unu,	 în	 schimb	patrimoniul	unei	 asociații	 este	de	
minimum	 700	 lei	 și	 de	 70.000	 lei	 pentru	 fundație”	 (Stănescu,	 Neguț,	
2012,	p.	121).	
Remarcăm	 între	 anexe	 modele	 de	 documente	 pentru	 întreprinderi	

sociale:	model	de	act	constitutiv	al	unei	societăți	cooperative,	model	de	
cerere	 pentru	 acordarea	 disponibilității	 denumirii	 unei	 asociații	 sau	
fundații,	 model	 de	 act	 constitutiv	 al	 unei	 asociații/fundații,	 model	 de	
statut	 al	 unei	 asociații/fundații	 sau	 model	 de	 cerere	 de	 înscriere	 în	
vederea	dobândirii	personalității	juridice	a	unei	asociații/fundații.		
Cartea	 aduce	 o	 contribuţie	 științifică	 în	 „abordarea	 comparativă	 a	

procedurilor	administrative	pentru	diferite	forma	de	organizare	juridică	
(...)	domeniu	de	cercetare	la	început	de	drum”	(Stănescu,	2013,	p.	27).		
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Valorificarea	potențialului	reprezentat	de	ES	poate	conduce	la	crearea	
unor	noi	locuri	de	muncă	care	să	răspundă	provocărilor	actuale,	inclusiv	
pentru	 grupurile	 vulnerabile	 și	 îmbătrânirea	 activă	 (Vîrjan,	 2011,		
pp.	124,	134‐135;	Stănescu,	Asiminei,	Rusu,	Vîrjan,	2013,	p.	65;	Alexan‐
drescu,	2012,	pp.	82‐83,	Stănescu,	Asiminei,	Vîrjan,	2013,	pp.	36‐40).	
Recomandăm	volumul	tuturor	celor	care,	interesați	fiind	de	deschide‐

rea	unei	afaceri	sociale,	doresc	să	știe	comparativ	avantajele	și	dezavan‐
tajele	pe	care	le	implică	opțiunea	pentru	o	formă	juridică	de	organizare.		
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