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Adina Mihăilescu[1]
Lucrarea „Între oportunităţi şi riscuri: oferta de economie socială în
Regiunile de dezvoltare Bucureşti‐Ilfov şi Sud‐Est”, elaborată în cadrul
Proiectului cu finanţare europeană: „INTEGRAT – resurse pentru fe‐
meile şi grupurile roma excluse social”, cofinanţat din Fondul Social
European în perioada 2010‐2013 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”, coordonată de Simona Maria Stănescu,
Sorin Cace şi Filip Alexandrescu avându‐i ca autori pe: Vlad Achimescu
(cadrul metodologic), Ionuţ Ardeleanu (II.3.), Daniel Arpinte (cadrul
metodologic, II.1.), Cosmin Briciu (IV.1., IV.2., IV.3.), Gabriela Dima
(III.1.), Flavius Mihalache (II.5.), Victor Nicolăescu (introducere), Ga‐
briela Neagu (II.2.), Mihnea Preotesi (IV.1, IV.2., IV.3.), Gabriel Stănilă
(I.1.), Laura Tufă (II.1.), Elena Zamfir (III.2.), Simona Maria Stănescu
(introducere, sinteză, cadrul metodologic, I.2., V) şi Sorin Cace (sinteză,
cadrul metodologic, I.2., V.), Filip Alexandrescu (sinteză, cadrul meto‐
dologic, II.4., V) poate fi apreciată ca o evaluare exhaustivă, complexă şi
detaliată cantitativ şi calitativ, asupra entităţilor de economie socială
din perspectiva acestora de a contribui la inserţia grupurilor vulnera‐
bile pe piaţa muncii.
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Studiul a analizat un număr substanţial de organizaţii neguvernamen‐
tale (229), societăţi cooperative (235), case de ajutor reciproc (228), alte
unităţi autorizate protejate, ateliere, etc. din Regiunile de dezvoltare Bu‐
cureşti‐Ilfov şi Sud‐Est, din perspectivă economică şi socială pe baza a
trei instrumente diferite: un chestionar destinat organizaţiei (ONG, CAR
sau societate cooperativă), un alt chestionar adresat managerului sau
preşedintelui organizaţiei, iar al treilea efectuat cu un număr de doi
angajaţi ai organizaţiei. Un plus al lucrării de faţă îl constituie şi analizele
calitative, bazate pe interviuri sau discuţii de grup desfăşurate în loca‐
lităţile şi judeţele din Regiunile de dezvoltare Bucureşti‐Ilfov şi Sud‐Est.
Calitatea vieţii şi condiţiile sociale de muncă pentru anumite cate‐
gorii vulnerabile de populaţie presupune punerea în valoare şi valori‐
ficarea resurselor economice, cum sunt: bugetul se stat, de obicei limitat
şi care trebuie completat cu resurse local‐teritoriale, de la unităţi social‐
economice, dar şi de la organizaţii nonprofit sau voluntare de tip filan‐
tropic. La resursele mai sus amintite se adaugă şi resursele neecono‐
mice de tipul: contribuţii voluntare la realizarea unor activităţi sociale ‐
protecţia mediului, amenajarea spaţiilor de recreere cultural‐sportive,
etc. şi stimularea unor forme de întrajutorare a copiilor, bătrânilor,
construcţii de locuinţe prin iniţiative locale.
Cartea de faţă se opreşte la următoarele aspecte cu analize ample,
privitoare la cadrul legal de funcţionare al organizaţiilor de tip ES,
percepţia cadrului legislativ şi propuneri de îmbunătăţire, colaborări
între entităţi de ES şi nu în ultimul rând cine ar trebui să sprijine
economia socială în România? Lucrarea este structurată pe cinci capi‐
tole: I. Cadrul de organizare şi funcţionare al economiei sociale se referă
la reglementări în CAR, CARP, ONG, cu îmbunătăţirea acestui cadru
legal; II. Profilul activităţilor economice în sectorul neguvernamental în
care se urmăresc tendinţele sectorului, resursele umane, formarea pro‐
fesională continuă, suportul autorităţilor pentru sectorul neguverna‐
mental, perspective de dezvoltare a acestuia; III. Resurse umane impli‐
cate în ES, în care se urmăresc ofertele de servicii şi oportunităţi pentru
persoanele cu dizabilităţi; IV. Promotorii ofertei între explicaţie şi
funcţionare cu tipologiile entităţilor furnizoare de ES şi profiluri jude‐
ţene cu studii de caz, acest capitol bazându‐se pe analizele calitative,
interviurile şi discuţiile de grup, ca în final capitolul V. de Concluzii să
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ne furnizeze informaţii despre strategiile integrate de susţinere a aces‐
tor entităţi de ES.
Aceste entităţi funcţionează pe baza principiului responsabilităţii so‐
ciale corporatiste, care are la bază valori etice în strategiile de comu‐
nicare cu consumatorii serviciilor respectiv desfăşurate. Aceste valori
etice din strategiile investiţionale şi de comunicare sunt reprezentate
de norme şi valori organizaţionale, ghiduri de comportament, instru‐
mente de luare a deciziilor şi de rezolvare a conflictelor de interese.
Câteva din cele mai conturate strategii investiţionale care au la bază
responsabilitatea socială corporatistă şi dezvoltarea economică dura‐
bilă sunt: modelul de civism corporatist al Băncii Mondiale care are la
bază ideea de compatibilitate între politicile economice ale companiilor
şi interesele societăţii. Organizaţiile comerciale sunt văzute ca nişte
„cetăţeni corporatişti” care trebuie să se angajeze în parteneriate cu
instituţii publice în scopul dezvoltării comunităţilor. Avantajele stra‐
tegice ale firmelor sunt: sustenabilitatea pe termen lung a investiţiilor;
construirea unei mărci puternice a companiilor; dezvoltarea resurselor
umane în cadrul firmei şi în comunitate; crearea unei economii dez‐
voltate şi a unei societăţi stabile; modelul de civism corporatist global
este specific firmelor multinaţionale care îşi elaborează programe
sociale şi de dezvoltare economică pentru comunităţile din ţările gazdă.
Aceste proiecte permit menţinerea companiilor în atenţia publicului
printr‐un răspuns permanent la aşteptările acestuia legate de o întoar‐
cere a unei părţi din profitul obţinut către comunitatea respectivă. Din
practică s‐a văzut că firmele multinaţionale care se implică în sărăcie,
este cazul ţărilor mai puţin dezvoltate, sau degradarea mediului, multi‐
naţionalele ajung să joace rolul de lider în mediile de afaceri din ţările
respective. Proiectele de acest fel aduc beneficii reciproce deoarece nu
se mai bazează pe ideea de a face bine de dragul binelui ci reprezintă o
nouă existenţă „preţul intrării în secolul XXI”, în care afacerile sunt
dominate de ideea de interdependenţă în mediul de afaceri şi de prin‐
cipiul „de a face pentru ceilalţi ceea ce guvernele pot, dar nu fac”; mode‐
lul reputaţiei propune companiilor să reflecte în strategiile lor princi‐
piile şi valorile morale ale comunităţii. Prin aceasta se promovează pe
termen lung valorile companiei precum şi echilibrul între dorinţele
grupurilor cointeresate; modelul de civism corporatist constructiv
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presupune investiţii ale companiilor, în proiecte de revitalizare a eco‐
nomiilor comunităţilor în care funcţionează. Acest tip de model devine
operaţional prin identificarea problemelor cu impact asupra stabilităţii
economice a comunităţilor respective, ca şi prin parteneriate între
societăţile publice şi cele private, agenţii guvernamentale sau nongu‐
vernamentale; modelul auditului social prin care se urmăreşte definirea
politicilor companiilor pornind de la identificarea unor criterii de
apreciere a performanţei sociale a lor. Punctul de plecare este auditul
social al firmelor în care se urmăresc acţiuni de etică corporatistă, ca şi
angajamentul lor faţă de grupurile cointeresate şi protejarea mediului.
Pentru firmele din România aceste programe de responsabilizare so‐
cială corporatistă sunt puţine, sunt prost promovate, iar cele care sunt
promovate au rezultate parţiale sau chiar nu sunt cunoscute.
Orice firmă poate avea iniţiative extraordinare în beneficiul comu‐
nităţii, dar, dacă ele nu sunt cunoscute, nu se demonstrează responsa‐
bilitatea socială, ca şi reputaţia firmei respective. Având în vedere
iniţiativele firmelor privind piaţa, locurile de muncă, comunitatea şi
mediul înconjurător cei mai buni „ambasadori” ale acestor mişcări pot fi
înşişi angajaţii, prin celelalte statuturi ale lor: de clienţi, membri ai
asociaţilor de consumatori, ONG‐uri, CAR‐uri, CARP‐uri, UPA, membri ai
comunităţii în care trăiesc şi cu familiile lor. Întâlnirile de informare
trebuie să înceapă chiar de la angajare, ca şi întâlnirile cu reprezentanţii
lucrătorilor, familiile angajaţilor toate pot oferi sugestii şi pot fi un
senzor eficace şi la îndemână pentru acţiuni viitoare sau în desfăşurare.
Salariaţii vor contribui la reputaţia şi popularizarea firmei în care
muncesc. În Carta socială europeană este înscris dreptul după care „toţi
lucrătorii şi patronii au dreptul de a se asocia liber în organizaţii
naţionale sau internaţionale pentru protecţia intereselor lor economice
şi sociale (art. 5) şi dreptul după care toţi lucrătorii şi patronii au
dreptul la negociere colectivă (art. 6)”. Ţara noastră s‐a aliniat normelor
europene şi în acest domeniu al reglementării relaţiilor profesionale, al
garantării revendicărilor privind drepturile economice şi sociale afe‐
rente muncii. Aceste drepturi sunt totodată indicatori ai calităţii vieţii
de muncă oferind o imagine sui generis de stare a calităţii vieţii de
muncă. Carta Socială Europeană stipulează prin două articole că „lucră‐
torii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în cadrul întreprinderii”
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(art. 21) şi „au dreptul de a participa la determinarea şi ameliorarea
condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă din cadrul întreprinderii”
(art. 22). În ţările europene dezvoltate este promovată, mai ales în
cadrul doctrinelor şi guvernărilor social‐democrate şi al sindicatelor,
asocierea între umanizarea condiţiilor de muncă şi coparticiparea la
luarea deciziilor.
În România, teme precum reducerea şi simplificarea fiscalităţii,
elaborarea de politici care să faciliteze creşterea economică şi dezvol‐
tarea firmelor, implementarea de mecanisme şi instrumente care să
permită creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, pregătirea
operatorilor economici din teritoriu, pentru a face faţă forţelor pieţei şi
concurenţei pe piaţa europeană, au făcut, în mod repetat, subiectul
seminariilor, meselor rotunde, workshop‐urilor, la care au participat
numeroşi reprezentanţi ai organismelor de ES.
Viitorul activităţii de economie socială, nu poate fi roz, atâta timp cât
nu sunt nişte reguli, o ordine socială şi o economie bine pusă la punct.
Toate trebuie ordonate, şi ca să fie ordonate, trebuie să se respecte nişte
legi. Contractarea serviciilor sociale în locul producerii acestora de
către administraţiile publice locale este considerată o formulă de succes
în aplicarea principiilor parteneriatului public‐privat în domeniul social
şi reflectă o schimbare a abordării organizaţiilor publice, de la o
perspectivă ierarhică la o perspectivă competitivă, de piaţă, în care
rolurile celor două părţi implicate sunt clar separate. În loc de a con‐
sidera că trebuie să deţină monopolul tuturor serviciilor sociale,
autorităţile publice trebuie să sprijine organizaţiile locale sau naţionale
care pot prelua unele activităţi, inclusiv oferind o finanţare totală sau
parţială a acestora.
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