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Cuvânt înainte
Victor Nicolăescu

Introducere

Lucrarea „Cursuri Postuniversitare de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă în 
Domeniul Economiei Sociale - Materiale de Instruire” este realizată în cadrul proiectului „Modelul 
Economiei Sociale în România”, implementat la nivel național de către Asociația Alternative Sociale, 
în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii Economice   
Bucuresti și Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta capacitatea strategică a 
sectorului economiei sociale pe aceeași linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creșterii 
economice și incluziunii sociale (integrare/reintegrare) a grupurilor dezavantajate pe piața muncii. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 1. Îmbunătățirea cadrului legislativ și 
instituțional astfel încât să permită dezvoltarea structurilor economiei sociale în România. 2. 
Dezvoltarea structurilor, mecanismelor și instrumentelor specifice economiei sociale prin 
înființarea unui Laborator de Economie Socială al cărui rol este acela de a identifica modele pentru 
categoriile de grupuri țintă și implementarea acestor modele. 3. Creșterea capacității operatorilor 
din economia socială prin servicii de instruire a resurselor umane. 4. Promovarea economiei sociale 
ca instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economiei și crearea de locuri de muncă la nivel 
regional și local. 

Structură 

Lucrarea prezintă curicula și sintezele cursurilor postuniversitare din domeniul economiei 
sociale susținute în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Academiei de Studii 
Economice București. În mod specific, structura cursurilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”  
din Iași se referă la istoria economiei sociale, cadrul legislativ din acest sector, elementele 
introductive privind protecția și asistența socială, formele, domeniile și practicile economiei sociale, 
precum și la aspecte ale practicii în întreprinderile sociale. Cursurile predate la Academia de Studii 
Economice București în domeniul economiei sociale sunt orientate către analiza progresivă a 
economiei sociale, a cadrului instituțional și juridic ce guvernează acest sector, a politicii sociale 
dezvoltate de Uniunea Europeană într-o lume globală și a modelului european de coeziune socială și 
economică, a poziționării economiei sociale din perspectiva geografiei sociale și a georiscurilor în 
economia mondială, precum și a modalităților de realizare a practicii de specialitate.

Astfel, sectorul economiei sociale este prezentat într-o manieră mai accentuată sferei 
sociale de către cadrele didactice din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar aspectele economice au nuanțe predominante în 
cadrul materialelor elaborate de către cadrele didactice ale Academiei de Studii Economice. 
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Materialele de instruire în domeniul economiei sociale elaborate de către cadrele 
didactice ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost elaborate prin integrarea 
unor cunoștințe diferite:

• Cursul „Introducere în istoria economiei sociale” (Prof. univ. dr. Anton Adămuț) 
își propune să furnizeze principalele repere ale istoriei și evoluției economiei sociale, cu 
particularități privind perspectivele istorico-teologice, abordarea contemporană a 
globalizării echitabile și a comunitarismului;

• Cursul „Cadrul legislativ al economiei sociale” (Conf. univ. dr. Mihaela Tofan) 
vizează cunoașterea principalelor reglementări naționale, regionale și globale legate de 
economia socială, precum și înțelegerea diferențelor existente în cadrul juridic al 
economiei sociale la nivel internațional, inclusiv aprofundarea unor distincții ale 
întreprinderilor sociale și ale actelor normative elaborate în România (proiectul de lege 
privind economia socială);

• Cursul „Introducere în protecția și asistența socială” (Lect. univ. dr. Camelia 
Medeleanu) se orientează predominant către prezentarea protecției și asistenței sociale ca 
premise ale economiei sociale, existând o structurare a cunoștințelor din perspectiva 
sistemică, juridică, instituțională și metodologică în privința intervențiilor adresate 
beneficiarilor de asistență socială în relație cu elementele de economie socială;

• Cursul „Forme, domenii și practici ale economiei sociale” (Conf. univ. dr. Irina 
Manolescu) are ca obiectiv transmiterea unui volum consistent de cunoștințe și informație 
care să conducă la o bună cunoaștere a formelor, domeniilor și principalelor practici ale 
economiei sociale, sprijinind cursantul să își fundamenteze un demers concret în domeniul 
economiei sociale;

• Cursul „Practică supervizată în întreprinderi de economie socială” (Prof. univ. 

dr. Cristina Gavriluță) se axează pe corelarea obiectivelor de practică cu structurile de 

economie socială unde se va efectua practica de specialitate, oferind cadrul necesar 

pentru familiarizarea studentului cu instituția/organizația, precum și aplicarea valorilor și a 

principiilor deontologiei profesionale în procesul de intervenție al lucrătorului social în 

domeniul incluziunii sociale.

În privința materialelor de instruire elaborate de către cadrele didactice ale 

Academiei de Studii Economice se reliefează aspectele complementare din sfera științelor 

economice în cadrul cursurilor:

• Cursul „Introducere în economia socială” (Conf. univ. dr. Daniela Vîrjan) 

urmărește prin definirea conceptelor și teoriilor fundamentale la nivel micro și macro 

economic să prezinte cadrul necesar pentru corelarea cu domeniul economiei sociale – 

politici, programe, măsuri, norme metodologice la nivel național, european și 

internațional;

• Cursul „Cadrul instituțional și juridic al entităților de economie socială” (Conf. 

univ. dr. Brândușa Oana Vartolomei) vizează dobândirea de cunoștințe privind cadrul 

instituțional și juridic al entităților de economie socială, precum și aprofundarea unor 

elemente referitoare la jurisdicția muncii și în mod specific privind persoanele 

vulnerabile/defavorizate prin înțelegerea drepturilor și obligațiilor care se acordă acestor 

persoane în scopul integrării și incluziunii lor sociale;

• Cursul „Politica socială a Uniunii Europene într-o lume globală” (Prof. univ. dr. 

Mariana Iovițu) are ca obiectiv să prezinte politici sociale cerute și declanșate de anumite 

situații și stări de fapt de ordin economic și nu solicitate de situația anumitor categorii 
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sociale, sens în care se prezintă o tematică diversă - conflictele sociale și dezvoltarea 

economică, restructurarea statului bunăstării-între normativ și pozitiv, politici ale ocupării 

și veniturilor, restricțiile privind libera circulație a forței de muncă în spațiul UE și migrația 

forței de muncă;

• Cursul „Antreprenoriat social” (Lect. univ. dr. Corina Monica Pelau) este 

structurat pentru a transfera cunoștințe privind conceptele de bază ale antreprenoriatului 

social, teoriile de implicare socială și caracteristicile managerilor/antreprenorilor;

• Cursul „Modelul European de coeziune economică și socială” (Prof. univ. dr. 

Dorel Ailenei) are ca obiectiv clarificarea conceptuală a coeziunii economice și sociale, 

prezentându-se politicile Uniunii Europene în privința coeziunii economice și sociale și a 

efectelor acestora asupra practicilor de economie socială, în mod specific politica de 

coeziune a Uniunii Europene ce este susținută de diferite politici economice și sociale;

• Cursul “Analiza cantitativă a economiei sociale” (Prof. univ. dr. Tudorel Andrei)  

propune identificarea surselor de date folosite pentru constituirea seriilor de date utilizate 

în analiza economiei sociale, precum și cunoașterea instrumentelor de analiză și 

prelucrare a informațiilor legate de metodele de analiză cantitativă în domeniul de 

referință;

• Cursul „Geografia socială” (Lect. univ. dr. Viorel Mionel) are ca scop 

transmiterea de cunoștințe și informații care să conducă la conștientizarea și clarificarea 

conceptelor utilizate în geografia socială cu scopul unei mai bune interpretări a 

disparităților spațiale și atenuarea lor la nivelul dezvoltării teritoriale;

• Cursul „Georiscuri în economia mondială” (Prof. univ. dr. Gheorghe Vlăsceanu) 

vizează transmiterea informațiilor legate ce afectează atât economia mondială, în general, 

cât și economia socială, în particular, pentru a se crea abilități privind identificarea relațiilor 

dintre evenimentele politice și spațiul geografic, respectiv pentru a înțelege situațiile 

conflictuale ori de criză de pe întinsul planetei și modalitățile posibile de diminuare sau 

rezolvare a acestora;

• Cursul „Practica de specialitate” (Asis. univ. dr. Amalia Florina Cristescu) este 

destinat familiarizării studenților cu o serie de concepte legate de economia socială prin 

intermediul unor programe de practică realizate în colaborare cu  instituții ale statului sau 

organizațíi neguvernamentale ce activează în domeniul economiei sociale.

Cui se adresează materialul de instruire?

Volumul este util pentru a sublinia importanța educației continue în domeniul 
economiei sociale, se adresează cadrelor didactice și studenților din învățământul 
superior, specialiștilor în economie socială, formatorilor autorizați, reprezentanților mass-
media și publicului larg pentru a crește nivelul de informare și conștientizare cu privire la 
importanța sectorului economiei sociale.
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Prof. univ. dr. ANTON ADĂMUȚ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Filosofie și Ș�ințe Social-Poli�ce

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaştere şi analiză a 
informaţiilor legate de economia socială. Acesta îşi propune să transmită şi să 
dezvolte un volum consistent de cunoştinţe şi informaţie care să conducă la o bună 
cunoaştere a formelor, domeniilor şi principalelor practici ale economiei sociale. 
Cursantul va fi capabil să înţeleagă şi să folosească conceptele specifice pentru 
fundamentarea unui demers concret în domeniul economiei sociale.
OBIECTIVE SPECIFICE vizând competenţele concretizate în cunoştinţe, deprinderi 
şi/sau competenţe generale
1. competenţe cognitive

• asimilarea principalelor repere legate de istoria şi evoluţia economiei 
sociale;

• înţelegerea diferenţelor existente în practica economiei sociale la nivel 
internaţional;

2. competenţe funcţionale (deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor 
într-o situaţie de muncă dată)

• identificarea principalelor instituţii cu rol de reglementare şi intervenţie în 
domeniul economiei sociale;

• identificarea şi accesarea resurselor în vederea realizării unui demers 
practic în domeniul economiei sociale;

3. competenţe personale
• fundamentarea deciziilor personale legate de rolul jucat în domeniul 

economiei sociale;
4. competenţe generale
         • analiza integrată a activităţii organizaţiilor, în special a celor din dome- 
 niul economiei sociale.

       • Geneza conceptului de economie socială
• Evoluţia conceptului de economie socială
• Justiţie socială şi globalizare echitabilă
• Economia socială: perspective istorico-teologice
• Binele comun între bine individual şi bine social (comunitarismul - o 

perspectivă contemporană)
• Natura binelui comun - studiu de caz (retribuţia corectă)
• Liberalism, solidaritate şi democraţie creştină
• Economia socială şi social-democraţia europeană
• Forme de organizare a intreprinderilor sociale: cooperative, mutualități, 

organizatii non-profit, întreprinderi clasice anagajatoare de persoane cu 
dizabilităţi.

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI



1. Introducere

Să vedem, încă de la început, ce este economia socială? În anul 2002, în cadrul 
Conferinţei Europene Permanente a Cooperativelor, Mutualităţilor, Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor a fost propusă următoarea definiţie a sectorului economiei sociale: 
„Organizaţiile Economiei Sociale sunt actori economici şi sociali activi în toate sectoarele 
care se caracterizează în principal prin scopurile şi prin forma lor specifică de 
antreprenoriat. Economia socială include organizaţii cum sunt cooperativele, mutualele, 
asociaţiile şi fundaţiile. Aceste întreprinderi sunt deosebit de active în anumite domenii 
cum ar fi protecţia socială, serviciile sociale, sănătatea, băncile, asigurările, producţia 
agricolă, serviciile de proximitate, educaţie şi formare, cultură, sport şi activităţi 
recreative” (Carta principiilor Economiei Sociale, CEP – CMAF Conferinţa Europeană 
Permanentă a Cooperativelor, Mutualităţilor, Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 2002).

CIRIEC (Centrul Internaţional de Resurse şi Informaţii privind Economia Socială) 
propune următoarea definiţie de lucru pentru economia socială: „Setul de întreprinderi 
particulare organizate pe baze oficiale, cu autonomie de decizie şi libertate de 
apartenenţă, create pentru a satisface cerinţele membrilor lor pe piaţă prin producerea de 
bunuri şi furnizarea de servicii, asigurare şi suport financiar, în care luarea deciziilor şi orice 
distribuire a profitului sau surplusului între membri nu este legată în mod direct de capital 
sau de sumele cu care a contribuit fiecare membru, fiecare dintre aceştia având un vot. 
Economia socială mai include şi organizaţiile particulare înfiinţate pe baze oficiale, cu 
autonomie de decizie şi libertate de apartenenţă care produc servicii non-piaţă pentru 
gospodării şi ale căror surplusuri, dacă acestea există, nu pot fi însuşite de agenţii 
economici care le creează, controlează sau finanţează” (Cace S., 2010, p. 18-19). 

Cât priveşte instituţiile specifice economiei sociale, amintim: cooperativele („o 
cooperativă poate fi definită ca fiind o întreprindere înfiinţată în mod liber, care este 
deţinută şi controlată de un grup de persoane juridice cu scopul de a obţine în mod 
echitabil beneficii reciproce, care reies din activităţile întreprinderii, şi nu în primul rând 
din investiţia făcută în aceasta. O altă definiţie: întreprinderile cooperative sunt definite ca 
fiind înfiinţate cu dublul scop de a obţine succes economic şi de a răspunde obiectivelor 
sociale”) (Cace S., 2010, p. 31); organizaţiile mutuale („Conceptul de societate mutuală 
este următorul: o asociaţie autonomă de persoane unite în mod voluntar pentru scopul 
principal de a-şi satisface nevoile comune de asigurare, grijă şi îngrijire, sănătate şi bănci, 
care au activităţi supuse competiţiei”) (Cace S., 2010, p. 33); fundaţiile (sunt actori social-
economici, loc pentru exprimare şi informare); fundaţiile („acţionează pentru beneficiul 
public, sunt bazate pe active şi conduse de un scop. Nu au membri sau acţionari şi sunt 
organizaţii nonprofit constituite separat. Fundaţiile se concentrează pe domenii care merg 
de la mediu, servicii sociale, sănătate şi educaţie până la ştiinţă, cercetare, artă şi cultură. 
Fiecare are o sursă de venit sigură şi de încredere, care le permite să planifice şi să execute 
activităţi pe un termen mai lung decât alte instituţii, cum sunt guvernele sau companiile”) 
(Cace S., 2010, p. 37) şi întreprinderile sociale (întreprinderea socială „desemnează 
organizaţiile nonprofit care s-au îndepărtat de formele tradiţionale de venit cum sunt 
ajutoarele financiare, îndreptându-se spre abordări mai aproape de domeniul afacerilor 
pentru a obţine venituri”) (Cace S., 2010, p. 38).

1 În cadrul economiei sociale (Cace S., 2010, p. 16) , un capitol important tratează 
despre perspectivele istorico-teologice ale acesteia. Textul următor se va referi la aşa-ceva 
şi va fi un studiu de caz aplicat, prin grila lui Constantin Noica, parabolei fiului risipitor, şi am 

1 „Termenul de economie socială a apărut în literatura economică, probabil pentru prima dată, în 1830, prin publicarea 
de către economistul liberal francez Charles Dunoyer a unui Tratat despre economia socială care pleda pentru o 
abordare morală a economicului” (Sorin Cace - coordonator-, op. cit., p. 16). Tocmai aceată „abordare morală a 
economicului” o am în vedere aşa cum se va reflectă ea din analiza lui Noica.
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în vedere faptul că instituţiile specifice economiei sociale se regăsesc, în diverse 
combinaţii, de-a lungul acestei parabole. Plec de la faptul că munca este, în acelaşi timp, 
poruncă divină, factor de educaţie, mijloc de întreţinere a vieţii şi factor de activare a iubirii 
aproapelui. Toate acestea sunt cuprinse în analiza şi comentarea parabolei din Noul 
Testament. Iată cum stau lucrurile.

 „Sfântul Ioan era cioban tare bun la Dumnezeu. Într-o zi s-a rătăcit un miel. S-a 
înturnat înapoi şi, căutându-l, a alergat după dânsul şi pe ape şi pe câmp... trei zile şi trei 
nopţi. Când l-a prins, l-a luat în braţe şi i-a sărutat copitele: - Săracul, zice el, tare trebuie să 
te fi durut pe tine picioruşele, cât ai alergat. Să fi fost altul, dintr-o dată îl tăia. Atunci 
Dumnezeu l-a făcut sfânt” (Noica C., 1990, p. 122). Aceasta ar fi, după Noica, varianta 
românească a fiului risipitor. Şi, comentează filosoful: „E frumos fără îndoială. Dar de ce 
toate frumuseţile româneşti trebuie să fie cu ciobani, cu natură şi cu gingăşie” (Noica C., 
1990, p. 122)?

 2. Parabola fiului risipitor 

Să ne reamintim parabola cu pricina, parabolă care apare în Luca 15, 11-32. Iat-o: 
„Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: «Tată, dă-mi partea ce mi se 
cuvine din avere». Şi el le-a împărţit averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel 
mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în desfrânări. Şi 
după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. Şi 
ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să 
păzească porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă 
nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a zis: «Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi 
de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: 
Tată, am greşit la cer şi înaintea ta. Nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul 
din argaţii tăi». Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său 
şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: «Tată, am 
greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău». Şi a zis tatăl către 
slugile sale: «Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi 
încălţăminte în picioarele lui. Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să 
ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat». Şi au început să 
se veselească. Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit 
cântece şi jocuri. Şi, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar 
ea i-a răspuns: «Fratele tău a venit, şi tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit 
sănătos». Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre, dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, 
a zis tatălui său: «iată, atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie 
niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al 
tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat». 
Tatăl însă i-a zis: «Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuia 
însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi 
s-a aflat»”. Iată parabola despre care s-a spus că ar fi de tot îndestulătoare pentru 
mântuirea noastră dacă Scriptura s-ar pierde.

3. Precizări 

Câteva precizări pentru a înţelege mai bine textul şi contextul. Nu exista ocară mai 
mare pentru un evreu decât aceea de a fi porcar. Spre exemplu, în Egipt, unde oamenii se 
închinau la dobitoace, numai porcarii nu aveau dreptul să intre în templu. Apoi, haina cea 
bună era semn de stăpânire, inelul era semn de libertate iar viţelul cel gras era ţinut pentru 
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sărbători. Cât priveşte încălţămintea, sensul este: te primesc înapoi, spune tatăl, dar nu ca 
pe o slugă ci ca pe un fiu. 

4. Interpretarea lui Constantin Noica

Ce spune Noica?: „Revăd tot Jurnalul. Ce conchide el, în fond? Numai două lucruri, 
două mituri proprii: mitul Şcolii şi mitul Fratelui. Şi poate că nu sunt nici măcar două, ci e 
unul singur. Căci sunt eu însumi Fratele, care caută, prin Şcoală, împăcarea cu lumea: cu fiii 
ce vin, cu fiii ce pleacă în lume” (Noica C., 1990, p. 124). Problema este, până la urmă, aceea 
a „reperului etic în gândirea lui Noica” (Vieru S., 2002). Se poate vorbi despre o etică 
nicasiană? Căci Noica nu a scris un tratat de etica aşa cum a scris unul de ontologie, nu are 
un sistem de etică după cum nu are, la drept vorbind, sistem. La Noica spiritul sistemic 
biruie spiritul sistematic şi, „cum se ştie, spiritul sistemic aprehendează ordinea subiacentă 
figurilor de naştere şi pierire a fiinţei, în timp ce spiritul sistematic eludează dezordinea, 
haosul, abnormalităţile şi dezorganizarea gestante de ordine şi organizare” (Vieru S., 
2002). Spiritul sistemic are „potenţial etic”, caz în care Noica poate fi, cu siguranţă, un 
moralist, în nici un caz un etician.

Avem, prin urmare, mitul Fratelui. Noica, şi încă din tinereţe, este convins că 
„toată viaţa noastră morală încape aci: între fiul risipitor şi fratele lui. Ne pierdem şi ne 
căim; sau ne păstrăm şi ne împietrim inima. E rău să nu asculţi. Dar e la fel de rău să ştii să 
asculţi – şi să ţii minte” (Noica C., 1990, p. 9). Cum interpretează Noica parabola fiului 
risipitor? În următorii termeni: mai întâi ne spune că avem a lăsa deoparte adevărurile 
teologiei, apoi că avem a privi viaţa creştinului cum este, cum poate fi ea. Aceasta este 
premisa de asumat. Concluzia devine loc comun la Noica: „veţi vedea atunci că polii ei (ai 
vieţii – n. m.) nu sunt decât aceştia: fiul risipitor şi fratele său. Între aceste două capete se 
petrece viaţa noastră creştină, cu triumfurile ei, dar mai ales cu impurităţile ei” (Noica C., 
1992, p. 26). Ambii fii, căci ei sunt mai curând fii decât fraţi!, greşesc. Nu o fac însă la fel, deşi 
o fac deopotrivă. Greşala unuia este că ignoră şi se ignoră pe sine dacă nu cunoaşte pe 
Dumnezeu. Chestiunea aceasta îi naşte motivaţia şi îi creează miza: pleacă în lume ca să 
caute pe Dumnezeu şi astfel să nu se mai ignore, să se caute adică şi pe sine. În Jurnal (p. 
98), Noica spune că dacă şi-ar fi întâlnit învăţătorul la vreme, fiul risipitor nu ar mai fi plecat 
în lume. Iar ignoranţa care-l condamnă şi-l aruncă în păcat este şi aceea care-l salvează, căci 
neştiinţa lui este tot una nevinovăţiei. A fi ignorant nu este un păcat, aşa cum stau lucrurile 
la greci; orgoliul este problema, şi fiul risipitor nu este un orgolios. Neştiutor şi nevinovat 
din cauza aceasta, fiul risipitor este iertat şi, se întreabă Noica, „cine ştie dacă Dumnezeu 
nu-l mântuie” (Noica C., 1992, p. 26)? 

Greşeşte, am spus, şi celălalt, dar nu pentru că nu ştie ci tocmai pentru că ştie şi 
ţine minte, iar Noica subliniază pe ştie în Jurnal. Fratele fiului risipitor cunoaşte pe 
Dumnezeu şi, prin consecinţă, se cunoaşte şi pe sine. Nu însă până la capăt! Tatăl iubeşte la 
fel şi pe risipitor şi pe risipit: „Îi erau dragi amândoi, cel mare şi cel mezin; poate puţin mai 
mult mezinul decât cel mai mare, dar atât de puţin mai mult, că nici el nu băga de seamă” 
(Papini G., 1991, p. 145). Dragostea tatălui este însă înţeleasă diferit de către cei doi fraţi. 
Cu cât tatăl iubeşte mai mult pe risipitor cu atât mai mult îl urăşte risipitul. Dragostea 
tatălui are efecte diferite asupra fiilor. Pentru risipitor este o dragoste cerească, pentru 
risipit este una diabolică. Tatăl, ca într-un soi de echilibru ontologic, este gata să fie generos 
cu amândoi. Reacţia fiilor comandă atitudinea tatălui, măcar că la praznicul tatălui 
amândoi sunt bineveniţi. Fratele fiului risipitor respectă porunca şi tatăl este văzut mai 
mult ca stăpân decât ca tată. Dacă i se porunceşte mult se supune mult, ştie să se supună, 
este numai supunere şi, aceasta chiar nu o ştie, nu poate converti supunerea în iubire. 
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Incapacitatea lui funciară este aceea de a nu putea iubi. Nu ştie să iubească şi nici nu poate 
să se bucure de bucuria altuia. E fiinţă stătătoare şi ascultătoare, face şi îşi ştie fapta, dă 
totul şi cere totul. Doar că „totul” lui este incomplet şi de aceea tatăl nu-l răsplăteşte 
precum pe celălalt fiu. În acest moment risipitul se supără în loc de a fi mâhnit iar tatăl se 
mâhneşte fără să fie şi supărat. Iar Noica se întreabă: „şi cine ştie dacă Dumnezeu îl 
mântuie” (Noica C., 1992, p. 26)?. 

Este un cetăţean ideal fratele fiului risipitor, doar că este mereu trist şi ursuz. 
Practică un păgubos discurs de consolare în care se vede „tristeţea de a nu fi păcătuit. 
Tristeţe care cuprinde din când în când pe îngeri şi aproape întotdeauna pe oamenii 
mediocri. În frunte cu fratele fiului risipitor” (Noica C., 1990, p. 17). Şi atunci, zice Noica, 
fratele fiului risipitor se refugiază în ţarină unde citeşte pe Cicero. Mereu, risipitul citeşte 
pe Cicero şi nu ştiu de ce am senzaţia că lectura lui preferată este De officiis! Poate că este 
un cetăţean model şi un individ exemplar, dar nu şi persoană. Poate respecta, nu poate însă 
şi iubi. 

Întrebarea nu este: care e mai bun dintre cei doi, nu este: care greşeşte mai puţin 
căci, în esenţă, nici unul nu are dreptate până la capăt, ceea ce revine la a spune că nici unul 
nu este bun. Adevărul este altul: amândoi sunt vii, amândoi trăiesc din plin, e drept, fiecare 
în felul lui, şi amândoi sunt, mai mult sau mai puţin, fiecare dintre noi. Fraţii trăiesc, ascunşi 
sau la vedere, în toţi creştinii care suntem şi în inimile lor betege şi betegite. Şi atunci când 
nu suntem cu fratele fiului risipitor suntem cu celălalt sau cu amândoi deopotrivă. 
Comentează Noica: „Fiul risipitor spune: «Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat gustul 
voluptăţii, setea orgoliului, şi invidia, şi făţărnicia, şi ura. Cu ele nimeni nu e mare. Dar fără 
ele nimeni nu e viu». Fratele fiului risipitor întoarce aci capul, cu degust” (Noica C., 1990, p. 
37). Dar fiul risipitor insistă: „Dacă-mi reuşeşte păcatul e bine: am voluptatea; dacă nu-mi 
reuşeşte, e iarăşi bine: am virtutea” (Noica C., 1990, p. 96). Iată cum unul păcătuieşte din 
voluptate, risipitorul, celălalt, risipitul, din orgoliu. În concluzie, amândoi păcătuiesc, 
amândoi sunt vinovaţi de păcatul curiozităţii, „fiul risipitor din curiozitatea deschisă a 
aventurierului, iar fratele fiului risipitor din curiozitatea meschină a reţinutului” (Noica C., 
1992, p. 27). 

Interpretarea ultimă a lui Noica spune că unul este Foamea originară, celalalt este 
Frica originară. Risipitorului îi e mereu foame, foame de lume, de nou. Risipitului îi e mereu 
frică să nu piardă, nu riscă nimic, nu dă nimic. Unul dă ocol lumii, celălalt dă ocol grădinii. 

După ce a terminat pe Cicero, fratele fiului risipitor s-a apucat de Voltaire şi spune: 
Cela est bien dit,  mais il faut cultiver notre jardin. Unul e Marta, destoinică şi nemulţumită, 
certăreaţă şi pierdută în acţiune, celălalt e Maria, risipitoare în iubire şi pierdută în 
contemplaţie.

Problema este următoarea: pot fi cei doi, împreună s-au separat, judecaţi etic? 
Noica spune că nu: „nici unul nu poate fi judecat etic. Fratele cel bun încorporează etica; 
dar singur fiul risipitor ar putea scrie una. Căci etica e o simplă perspectivă asupra vieţii, şi 
creştinismul-viaţă nu s-a acoperit niciodată cu o singură perspectivă” (Noica C., 1992, p. 
28). Înţeleg în acest fel de ce Noica nu a putut scrie o etică chiar dacă ar fi dorit aceasta! Iar 
„parabola Fiului rătăcitor şi a fratelui acestui fiu, în interpretarea pe care i-o dă Noica, 
vorbeşte despre două conduite morale şi, ca atare, despre două etici, între care 
contradicţia este într-adevăr unilaterală, legea nouă integrându-şi vechea statornicire şi 
necontrazicând-o” (Vieru S., 2002). Şi uite-aşa se trece de la etică la ontologie dacă 
acceptăm că Devenirea este fiul risipitor iar Fiinţa este fiul statornicit. Contradicţia 
unilaterală trece dintr-un registru în altul fără nici un fel de paradox!

Ce se alege din şi cu fratele fiului risipitor? Iată ce spune Noica: „Văd atât de 
concret pe fratele acesta moral, încât îl aud judecând asupra lumii de azi, luând atitudine, 
ţinând prelegeri, participând şi mai ales refuzând. Pentru că e un om curios – ca orice fiinţă 
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stătătoare – va veni să vadă ce facem la Şcoală. Cineva din noi îi va spune în faţă: «Eşti 
fratele fiului risipitor»? El nu aude bine, căci toţi orgolioşii sunt niţel surzi,  şi va spune: 
«Scuzaţi-mă, sunt profesorul...». Şi va aştepta să-l întrebăm ce materie profesează. Dar nu-
l va întreba nimeni” (Noica C., 1990, p. 70). 

5. Concluzii

Este vorba, la limită, şi despre participarea indivizilor sau a populaţiei la educaţie, 
iar „utilitatea publică sau colectivă a educaţiei este dată şi de aspecte precum participarea 
şi implicarea socială, toleranţa faţă de diversitate etnică, religioasă” (Arpinte D., Cace S., 
Scoican A. N., 2010, p. 206). Fiul risipitor, spre deosebire de fratele său, participă, se 
implică, este tolerant, şi încă în exces după cum tot în exces, dar invers este şi fratele rămas 
acasă. Cel plecat constată oferta şi naşte consumul: „participarea populaţiei la un anumit 
tip de activitate poate fi impulsionată şi de oferta care există pe piaţă. Ca şi în cazul altor 
servicii sau bunuri, dacă pe piaţă există ofertă, apare şi consumul” (Arpinte D., Cace S., 
Scoican A. N., 2010, p. 204). 

 Parabola fiului risipitor apare doar în Luca, iar Evanghelia lui Luca nu se bazează 
pe criterii pur biografice. Scopul ei este acela de a face o lectură aprofundată a 
evenimentelor realizate în persoana lui Cristos. Cu Isus se desfăşoară în istorie un plan al 
cărui final este mântuirea oamenilor. Nu întâmplător Luca este considerat teologul istoriei 
mântuirii. El subliniază activitatea şi acţiunea zilnică a mântuirii, faptul că mântuirea 
implică o strădanie permanentă în perseverenţă, iar ideea parabolei fiului risipitor este 
următoarea: pocăinţa nu este niciodată prea târzie.

Se poate lesne observa că fratele fiului risipitor, atunci când vorbeşte cu tatăl său 
despre fratele său nu spune niciodată „fratele meu” ci „fiul Tău”. Ca într-un soi de 
compensaţie ontologică, tatăl nu spune niciodată „fiul meu”, spune mereu: „fratele tău”. 
Dar fratele fiului risipitor nu înţelege. Şi „când se spune «se iubesc ca fraţii», se spune 
tocmai ceea ce n-ar trebui să se spună. Rareori fraţii se iubesc cu adevărat [...]. În loc de 
iubire frăţească, spună-se iubire părintească: vom greşi mai puţin” (Papini G., 1991, p. 145-
146). Iacov înşală pe Esau, Iosif este vândut de fraţii săi, Absalom ucide pe Ammon, 
Solomon pune la cale uciderea Adoniei. Comentează Noica: „Abel este cioban şi Cain 
plugar. Abel rătăceşte ca Fiul, şi Cain frământă locul, ca Fratele. Iar Cain ucide pe Abel. 
Întotdeauna Cain ucide pe Abel” (Noica C., 1990, p. 14). Şi pentru ca lucrurile să fie limpezi, 
„suntem ţara lui Cain în care Abel n-a murit încă de tot” (Noica C., 1990, p. 15). 
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Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și 
prelucrare a informațiilor legate de economia socială. El își propune să transmită și 
să dezvolte un consistent volum de cunoștințe și informație care să conducă la o 
bună cunoaștere a cadrului juridic privind economia sociale. Cursantul va fi capabil 
să înțeleagă și să folosească conceptele specifice, pentru fundamentarea unui 
demers concret în domeniul economiei sociale în condiții de legalitate. 
OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi 
și/sau competențe generale 
1. competențe cognitive (cunoștințe) 

• asimilarea principalelor acte normative privind economia socială; 
•     aprofundarea cunoștințelor legate de cadrul juridic al întreprinderilor so-    
        ciale; 
• cunoașterea și înțelegerea principalelor reglementări naționale, regionale 
 și globale legate de economia socială; 
• înțelegerea diferențelor existente în cadrul juridic al economiei sociale la 
 nivel internațional; 

2. competențe funcționale (deprinderi sau capacități de utilizare a cunoștințelor 
într-o situație de muncă dată) 

• identificarea principalelor acte normative cu rol de reglementare și inter-  
         venție în domeniul economiei sociale; 
• identificarea și accesarea resurselor în vederea realizării unui demers 
 practic în domeniul economiei sociale; 

3. competențe personale 
• fundamentarea deciziilor personale legale în domeniul economiei sociale; 

4. competențe generale 
• analiza cadrului juridic al activităților organizațiilor, în special a celor din 

domeniul economiei sociale. 
       

• Apariția și evoluția cadrului juridic 
• Forme de reglementare specifice economiei sociale 
• Legislația internă privind economia socială 
• Proiectul de lege privind economia socială 
• Instituții ale administratiei publice cu rol în economia socială 
• Cadrul juridic european în domeniul economiei sociale 

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI
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1. Introducere 

Sistemul de drept român este un sistem unitar, alcătuit din ramurile juridice 
distincte. Autonomia fiecărei ramuri de drept este dată de obiectul propriu de 
reglementare și metoda de reglementare specifică. 

Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri distincte. Mai 
întâi, acest termen desemnează sursa care a determinat apariţia dreptului, realităţile 
sociale care au impus adoptarea normelor juridice. Din acest punct de vedere izvorul 
cadrului normativ privind economia socială constă în dezvoltarea societăţii umane şi 
interesul crescut pentru cetățean, plasarea acestuia în sfera preocupărilor principale ale 
întregii activități a statului. 

În al doilea rând, termenul drept desemnează forma de exprimare a normelor 
juridice. Pentru economia socială, izvoarele sale se pot clasifica din acest punct de vedere 
în izvoare interne și izvoare internaționale.

Izvoarele interne se subclasifică în izvoare comune cu ale celorlalte domenii de 
interes ale dreptului și acte normative/inițiative legislative specifice economiei sociale. 
Izvoarele comune cu celelalte ramuri de drept includ legi și actele normative subordonate 
legilor. Includem în aria izvoarelor de drept pentru domeniul economiei sociale toate cele 
trei categorii de legi: constituționale, organice și ordinare.

2. Izvoarele normative privind economia socială

Constituția României, adoptată prin referendum în decembrie 1991 (modificată 
prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003) consfințește drepturi 
fundamentale privind munca și relațiile de muncă, privind ocrotirea cetățenilor de către 
stat și privind drepturile sociale. Din acestea amintim: constituirea sindicatelor, 
patronatelor și asociațiilor profesionale (art. 9), dreptul la asociere (art. 40), munca și 
protecția socială a muncii (art. 41), interzicerea muncii forțate (art. 42), dreptul la grevă 
(art. 43).

În categoria legilor organice care reglementează domeniul economiei sociale se 
regășește legea nr. 54/2003 (privind sindicatele) care a abrogat vechea Lege 54/1991. Pe 
primul loc se situează Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, respectiv Codul muncii care a 
suferit de-a lungul timpului o serie întreagă de modificări, ultima fiind reprezentată de 
republicarea Legii în Monitorul Oficial Nr. 345 din 18 mai 2011. Această lege a modificat 
profund întreaga legislație a muncii valabilă la momentul apariției sale, începând cu 
abrogarea în întregime a precedentului cod al muncii, adoptat de Marea Adunare 
Națională prin Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972.

Domeniu de interes al economiei sociale este și protecția socială a persoanelor 
aflate în dificultate. După 1990, sistemul de protecție socială, și în special asistența socială, 
nu au beneficiat de schimbările legislative necesare în condițiile apariției unor noi 
probleme sociale și îndeosebi a fenomenului copiii străzii.

Până în iunie 1997, data adoptării de către Guvern a Ordonanței de Urgență nr.26 
privind protecția copilului aflat în dificultate, fuseseră adoptate următoarele acte 
legislative în domeniul protecției copilului și a familiei:

1. Decretul-Lege 138 din 11 mai 1990 privind îmbunătățirea condițiilor pentru 
ocrotirea, educarea, școlarizarea și pregătirea profesională a copiilor și tinerilor cu 
deficiențe fizice sau intelectuale și a minorilor inadaptați.

Prin articolul 6, această lege abrogă art. 19 din Legea 3/1970 care prevedea 
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obligativitatea părinților care și-au abandonat copiii să contribuie, pe toată perioada cât 
durează măsură de ocrotire, la întreținerea copiilor prin vărsarea unei sume de bani. Astfel, 
s-a ajuns la o indirectă încurajare a abandonului copiilor în instituție, eliminându-se practic 
singura măsură de responsabilizare a părinților.

2. Legea 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire 
la Drepturule Copilului. 

Aceasta convenție este actul internațional fundamental instituit cu putere de lege 
în legislația României și destinat să creeze premisele unor modificări substanțiale în 
favoarea copilului. Din păcate, adoptarea acestui text nu a fost urmata de concretizări ale 
principiilor enunțate. Ratificarea a reprezentat mai degrabă un demers politic, dovadă 
fiind dezinteresul manifestat de autoritățile statului pe o perioadă de șapte ani până la 
apariția ordonanțelor de urgență din 1997.

3. Hotărârea 103 din 18 martie 1993 privind înființarea Comitetului Național 
pentru Protecția Copilului cu responsabilități în elaborarea de proiecte și strategii 
guvernamentale vizând îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor din instituțiile de 
ocrotire, precum și propuneri de acte normative cu privire la protecția copilului.

4. Legea 15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția 
Europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967.

5. Legea 47 din 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului 
de copii este actul normativ prin care se introduce pentru prima dată în legislația României 
conceptul de abandon, definit drept situația în care se găsește un copil ai cărui părinți s-au 
dezinteresat de el, în mod vădit, o perioadă mai mare de șase luni.

Totodată, legea menționează că instanța care declară abandonul poate delega 
exercițiul drepturilor părintești instituției de ocrotire socială sau medicală de stat 
(prevedere confuză prin neprecizarea instituțiilor respective) sau instituției private, legal 
constituită (prima mențiune legală a organizațiilor non-guvernamentale).

6. Hotărârea 972 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea Planului Național de 
Acțiune în favoarea copilului. Această Hotărâre de Guvern reprezintă primul act cu caracter 
normativ emis prin eforturile Comitetului Național de Protecție a Copilului. Importanța lui 
se justifică prin faptul că enunță pentru prima dată principiul abordării priorității 
alternativelor de tip familial celor de tip instituțional.

Ceea ce reprezenta până atunci doar convingerea specialiștilor și a celor implicați 
direct în protecția copilului, devenise în sfârșit un principiu consacrat într-o hotărâre 
guvernamentală. Tot aici se amintește, pentru prima dată în legislația României, problema 
copiilor străzii, considerați copii inadaptați. Inițierea și dezvoltarea unor programe 
comune, pe termen scurt și mediu, revin, în egală responsabilitate, Ministerului 
Învățământului, Sănătății, Comitetului Național de Protecție a Copilului, și autorităților 
administrației publice locale. 

Implicarea organizațiilor neguvernamentale în rezolvarea problematicii copiilor 
străzii se face cu acordul administrației publice locale și al comisiilor județene pentru 
ocrotirea minorilor. (Bercu, 2012)

7. Ordonanța de Urgență 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adopție.
8. Ordonanța de Urgență 26 din 9 iunie 1997 privind protecția copilului aflat în 

dificultate. 
Acest act normativ reprezintă o schimbare majoră, prin afirmarea unor principii și 

responsabilități necesare în construirea unui sistem modern de protecție a copilului. 
Ordonanța introduce expresia „copil aflat în dificultate”, renunțând la termenul de 

„minor” și se încearcă responsabilizarea colectivităților locale prin crearea rețelelor 
teritoriale de asistenți maternali profesioniști, prin realizarea în comunitate a unor centre 
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de zi pentru a asigura servicii care să conducă la bunăstarea copilului alături de părinții săi. 
Totodată, se reorganizează Comisia pentru Ocrotirea Minorilor devenind Comisia pentru 
Protecția Copilului, în același timp fiind creată o nouă instituție și anume Serviciul Public 
Specializat pentru Protecția Copilului, ambele funcționând în subordinea Consiliului 
Județean.

Ordonanța de urgență prevede șapte măsuri de protecție a copilului și anume:
• încredințarea copilului unei familii, unei persoane sau unui organism privat  
    autorizat,
•  încredințarea copilului în vederea adopției, 
• încredințarea provizorie a copilului către serviciul public specializat, 
• plasamentul copilului la o familie sau persoană, 
• plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un organism privat 
 autorizat, 
• plasamentul copilului în regim de urgență.
Cu aceasta ocazie, se introduce termenul de organism privat autorizat pentru 

orice fundație, asociație sau organizație care are ca obiectiv inițierea și dezvoltarea de 
programe sociale destinate copilului. Actul normativ acordă prioritate reintegrării copilului 
în familia naturală sau într-o familie substitut în defavoarea instituționalizării; de altfel și 
transformarea caselor de copii în centre de plasament confirmă aceeași intenție de 
renunțare la instituționalizare, văzută acum doar ca o ultimă soluție.

Ordonanța propune o nouă profesie socială: asistentul maternal profesionist care 
reprezintă o alternativă familială pe termen scurt, cu rolul de a evita instituționalizarea 
copilului. 

9. Hotărârea 217 din 9 aprilie 1998 cu privire la condiţiile de obţinere a 
atestatului, procedurile de atestare şi statutului asistentului maternal profesional. Această 
nouă profesie socială se bazează pe principiul acordării priorităţii alternativelor de tip 
familial celor de tip instituţional.

Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare noul pachet legislativ cu 
privire la protecția copilului, care delimitează foarte clar serviciile și formele de protecție 
speciale a copilului precum și factorii decizionali în acest sens.   

10. Legea 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului reglementează cel mai bine sistemul de protecție a copilului, arătând in detaliu 
drepturile și libertățile civile ale copilului, mediul familial și îngrijirea alternativă, sănătatea 
și bunăstarea copilului, educația, activități recreative și culturale. 

Actul normativ are în vedere și protecția specială a copilului lipsit, temporar sau 
definitiv, de ocrotirea părinților săi, institutind ca măsuri de protecție plasamentul familial, 
plasamentul în regim de urgență și supravegherea specializată.

Fiecare capitol al legii abordează distinct aspecte ale protecției copiilor refugiați și 
protecția copiilor în caz de conflict armat, protecția copilului care a săvârșit o faptă penală 
și nu răspunde penal, protecția copilului împotriva exploatării economice, protecția 
copilului împotriva consumului de droguri, protecția copilului împotriva abuzului sau 
neglijenței, răpirii sau oricăror forme de traficare. Cadrul reglementativ se completează cu 
prevederi la nivel instituțional, legea având în vedere înființarea unor instituții și servicii cu 
atribuții în protecția copilului, atât la nivel central cât și la nivel local. Nu este neglijată nici 
posibilitatea implicării organismelor private în acțiuni de protecție a copilului aflat în 
dificultate. Pentru prima dată copilul până la doi ani nu mai poate fi internat într-un 
serviciu de tip rezidențial, acesta beneficiind de plasament la familia extinsă sau 
substitutivă.
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3. Proiectul de lege privind economia socială

Asa cum reiese din analiza actelor normative de mai sus, cadrul legislativ intern, 
deși destul de voluminos, nu conturează un mediu optim pentru încurajarea economiei 
sociale, simțindu-se acut nevoia unui act normativ propriu acestui domeniu important de 
legiferare. Un proiect de lege privind economia socială este de mai mult timp în discuție, 

2fiind disponibil pe site-ul oficial al Ministerului Muncii și Familiei . Astăzi, se opinează că 
3această lege va intra în vigoare la începutul anului 2014 .

� În viziunea proiectului normativ, economia socială desemnează un tip de 
organizare a relațiilor sociale care contribuie la dezvoltarea unei viziuni de ansamblu 
asupra interesului general şi a dezvoltării durabile, o manifestare a mediului social care 
promovează şi contribuie la dezvoltarea cetăţeniei active, a autodeterminării şi a coeziunii 
sociale.

� Economia socială generează creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin:
1. crearea de locuri de muncă pe termen lung 
• fie în cadrul întreprinderilor de economie socială, 
• fie prin sprijinirea de către acestea a unor activităţi care pot genera sau care 

asigură locuri de muncă – autoocupare, dezvoltare de noi locuri de muncă pentru alţii,
2. dezvoltarea unor structuri de inserţie care acompaniază persoanele aparţi-

nând grupurilor vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa 
muncii, în economia reală, prin 

• dezvoltarea unor programe eficiente de ocupare dedicate persoanelor 
vulnerabile,

• creşterea şi susţinerea creării de locuri de muncă adaptate nevoilor specifice ale 
acestora și 

• promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de 
muncă pentru aceste persoane, activităţi care vizează în mod prioritar ocuparea cât mai 
multor persoane aparţinând acestor grupuri, şi nu productivitatea pe termen scurt

Rolul sau misiunea economiei sociale constau in:
1. creşterea numărului persoanelor care sunt nu numai consumatori, ci şi produ-

cători de bunuri sau furnizori de servicii, contribuind astfel la creşterea produsului intern 
brut, 

2. susţinerea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial,
3. dezvoltarea unor programe locale sau comunitare complexe, care pot oferi răs-

punsuri adaptate nevoilor locale specifice, inclusiv prin:
• identificarea corectă a acestor nevoi, mai ales cu privire la grupurile vulnerabile,
• dezvoltarea unor mecanisme eficiente de producţie la nivel local,
• dezvoltarea de mecanisme eficiente de desfacere a produselor locale (creşterea 

accesului la pieţe), contribuind în acest mod şi la creşterea varietăţii de opţiuni ale 
consumatorilor,

• dezvoltarea de forme de microcreditare, de ajutor reciproc etc.,
• dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a unor tipuri de servicii sociale în vederea 

reducerii vulnerabilităţii,
• reducerea discriminării şi a percepţiilor negative privind anumite grupuri 

sociale, inclusiv prin evidenţierea faptului că acestea nu reprezintă probleme, ci resurse 
pentru societate, 

• sprijină şi promovează diversitatea domeniilor şi formelor de calificare, formare 

2 , data accesarii septembrie 2013 www.mmuncii.ro/pub/img/site/files/7266415e87e0bfbfea56ba7e6b396dca.pdf
3 , data accesarii septembrie 2013adevarul.ro/news/societate/ong-1_521f2d23c7b855ff562521dd/index.html
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iniţială şi formare continuă, cu impact inclusiv asupra dezvoltării varietăţii de ocupaţii din 
România, în concordanţă cu tendinţele europene de dezvoltare în domeniu,

• diversificarea surselor de autosusţinere pentru structuri din domeniul social, 
cum sunt, de exemplu, organizaţiile nonprofit sau societăţile cooperatiste, şi pentru 
beneficiarii acestora, 

• creşterea capacităţii de autofinanţare a unor categorii variate de persoane fizice 
sau juridice, prin diversificarea opţiunilor financiare flexibile dedicate acestora,

• creşterea economică sustenabilă. 

4. Întreprinderile de economie socială

Sunt întreprinderi de economie socială societăţile cooperative de gradul 1, 
cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi economice, 
casele de ajutor reciproc ale salariaţilor şi ale pensionarilor, precum şi orice alte categorii 
de persoane juridice care respectă, conform actelor de înfiinţare şi organizare, definiţia şi 
principiile prevăzute în cadrul normativ in vigoare.

Întreprinderile de inserţie care reinvestesc integral profitul obţinut în activităţi de 
restructurare, achiziţie de echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 
necesare dezvoltării activităţii economice şi/sau amenajarea şi/sau crearea locurilor de 
muncă pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile beneficiază de scutire de la 
plata impozitului pe profit.

Registrul întreprinderilor de economie socială este elaborat şi actualizat continuu 
în colaborare cu ministerele de resort, cu scopul recunoaşterii instituţionale a domeniului 
economiei sociale şi al asigurării informaţiilor necesare corecte şi complete cu privire la 
situaţia şi evoluţia domeniului la nivel naţional. 
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Facultatea de Filosofie și Ș�ințe Social-Poli�ce

OBIECTIVUL GENERAL:
Cursul oferă instrumente de cunoaștere și evidențiere a legăturii între teorie și practică în 
asistența socială. El își propune să stimuleze reflexivitatea critică și inovatoare în înțelegerea 
beneficiarilor de asistență socială în relație cu elementele economiei sociale.
OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi și/sau 
competențe generale
1. competențe cognitive

• cunoașterea structurii sistemului național de asistență socială și a legislației în 
domeniu;

• utilizarea cunoștințelor de bază în identificarea problemelor socio-economice, 
explicarea și interpretarea riscurilor sociale la nivel individual, de grup și comunitar;

• cunoașterea principalelor teorii ale asistenței sociale;
2. competențe funcționale (deprinderi sau capacități de utilizare a cunoștințelor într-o 
situație de muncă dată)

• identificarea instituțiilor la nivel central, județean, local specifice domeniului 
asistenței sociale;

• aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa transdiciplinară pe diverse 
paliere ierarhice la nivel intra și interorganizațional;

• aplicarea principiilor și metodelor specifice în elaborarea de soluții alternative 
pentru rezolvarea problemelor și reducerea riscurilor sociale;

• identificarea și accesarea resurselor în vederea realizării unui demers practic în 
domeniul asistenței sociale;

3. competențe personale
• consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele și grupurile 

sociale aflate în risc de excludere socială (instituții, organizații, servicii și prestații);
• abordarea obiectivă și argumentată, atât teoretic, cât și practic a unor situații 

problemă în vederea soluționării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și 
principiilor specifice asistenței sociale;

• colaboare în dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire, precum și a celor 
de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistență socială;

4. competențe generale
         • analiza integrată a sistemul de asistență socială din perspectiva nevoilor beneficia-
 rilor asistenței sociale.

• Protecția socială și asistența socială – premise ale economiei sociale. Delimitări 
conceptuale; evoluția formelor de asistență socială (comunitară); conceptul de 
schimbare în asistența socială, probleme socio-economice și categorii de 
beneficiari ai asistenței sociale, structura sistemului de asistență socială din 
România, parteneriatul public-privat în asistența socială, analiza comparativă a 
sistemelor de asistență socială la nivel european);

• Valorile profesionale și principiile practicii; cunoaștere și competență în asistența 
socială;

• Constructul social al teoriilor privind practica asistenței sociale, metode și tehnici 
de investigare socială;

         • Solidaritate și participare socială (forme și trasături ale excluderii, consolidarea   
 capacităților, politicile dezvoltării sociale și comunitare; economia socialã în 
 contextul politicilor de incluziune socialã).

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI
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1. Clarificări conceptuale

Deși generoase prin temele pe care le problematizează, trimițând, consistent, 
pentru atingere scopurilor lor, la sociologie, psihologie, etică, economie etc., protecția și 
asistența socială și-au făurit un sistem noțional și categorial propriu, la care recurg spre a 
opera și expune. Din această perspectivă, socotim necesară o explicitare, fie ea și 
expeditivă, a acestor termeni, la care vom recurge în mod curent.

La modul sintetic exprimat, principalele categorii operante în domeniul supus 
discuției sunt: politici sociale, protecția socială, asistența socială, incluziunea și 
excluziunea socială. 

Dorim a prefața demersul nostru cu precizarea că asistența și protecția socială, au 
captat atenția unui număr mare de sociologi, economiști, politologi etc. Opiniile exprimate 
de ei, inclusiv în direcția elementelor conceptuale, nu se suprapun totalmente. 
Dimpotrivă, dincolo de zonele de contact și interferență, există și puncte de vedere diferite. 
De aceea, o minimă încercare de deslușire conceptuală, prin sublinierea a ceea ce este 
constant în aceste opinii, este cu atât mai necesară. 

2. Asistența socială în contextul protecției sociale

2.1 Protecția socială
În linii generale, politicile sociale sunt parte integrantă a politicilor publice având 

drept obiectiv satisfacerea unor nevoi umane - de protecție socială, sănătate, educație 
etc., prin intermediul redistribuirii în cadrul societății a resurselor (financiare, servicii, timp 
etc.). Obiectivele politicii sociale vizează protecția socială a tuturor categoriilor de 
beneficiari și bunăstarea individuală și colectivă (Pop, 2007, p. 447). Deși protecția socială 
este cel mai evident rezultat al politicii sociale, considerată a fi un ansamblu al beneficiilor 
sociale (Preda, 2002, p. 79), aceasta se poate realiza pe mai multe căi. Sursele bunăstării 
individuale și colective sunt: statul, ONG-urile, piața muncii, familia, proprietatea 
individuală, rețelele sociale bazate pe întrajutoare reciprocă etc.

În opinia lui Preda, sistemul de protecție socială (Preda, 2002, p. 79) este alcătuit 
din: beneficiile universaliste - acordate cetățenilor ca „bunuri de merit”, fără să se afle într-
o situație de risc, și sistemul de securitate socială/asistență socială (destinat să răspundă 
unor nevoi specifice ale unor cetățeni aflați în situații de risc).

Obiectivele protecției sociale sunt realizate în principal de două sisteme distincte, 
în funcție de modalitățile concrete și condițiile de realizare a redistribuirii: sistemul 
contributiv și sistemul non-contributiv.

Sistemul contributiv – presupune condiționarea acordării unor beneficii sau 
servicii în funcție de contribuție. În cazul sistemelor de asigurări sociale, contribuția este 
obligatorie pentru toți cei ce au venituri din muncă. Principalul sistem asiguratoriu îl 
reprezintă sistemul de pensii publice. Un sistem alternativ este cel al capitalizării 
contribuțiilor, printr-un sistem de fonduri de pensii private. Alte sisteme de tip asiguratoriu 
sunt sistemul de șomaj și sistemul de servicii de sănătate. 

Provocarea esențială a statelor constă în identificarea surselor de finanțare a 
sistemelor de asigurări sociale, în condițiile în care raportul dintre persoanele active pe 
piața forței de muncă și categoria populației inactive se dezechilibrează financiar. Acest 
proces este însoțit de diversificarea nevoilor de servicii socioeconomice necesare 
populației, în măsura în care evoluția societății impune noi standarde de referință pentru 
nivelul de trai (Bleandă, 2012, p. 91).
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Sistemul non-contributiv (asistența socială) – se bazează doar pe fonduri 
provenite de la bugetul de stat/local sau pe donații ale voluntarilor și instituțiilor 
internaționale (Rebeleanu, 2011, p. 14).  

Politicile de tip non-asiguratoriu se împart, la rândul lor, în politici de tip 
universalist și în politici de asistență socială (selective). În general, politicile universaliste 
beneficiază de o atitudine de susținere mai mare decât cele de asistență socială (Van 
Oorschot, 2006, p. 23-42), criteriul de eligibilitate având la bază apartenența la o anumită 
categorie de beneficiari, indiferent de caracteristicile particulare ale indivizilor. Beneficiile 
și serviciile de asistență socială se acordă prin testarea mijloacelor de trai (Legea 
292/2011). Testarea reprezintă, în fapt, o analiză a situației concrete a individului, familiei 
sau gospodăriei, din perspectiva capacității sale financiare, dar și din perspectiva 
bunurilor, a accesului la servicii și a climatului familial. Testarea mijloacelor de trai se poate 
realiza(Pop, 2007, p. 450): pe cale birocratică (atunci când se reduce la criterii omogene, de 
exemplu, nivelul veniturilor); sau se poate realiza prin intermediul sistemului-expert 
(asistență socială), care prin mijloace profesionale, indentifică nevoile și nivelul de trai al 
individului.

   2.2 Asistența socială
Asistența socială a fost descrisă ca o activitate care ajută societatea să funcționeze 

mai bine în serviciul oamenilor și îi ajută pe aceștia să funcționeze mai bine în cadrul 
societății (Barlett, 1970, p. 59). Cercetătorii americani în domeniul asistenței sociale, 
comentau însă dificultatea definirii asistenței sociale și scopul acesteia deoarece: 
„asistența socială a abordat mereu aspecte comune în care oamenii obișnuiți sunt 
adevărați experții – viața cotidiană a oamenilor. Motivul (pentru care este dificil de definit) 
este că asistenții sociali, sensibili la auto-determinare, au o atitudine ambivalentă față de 
ideea de a-și permite să fie experți în ceea ce cunosc (Ashman, 2009, p. 9).”

Deși asistenții sociali îi ajută pe oameni, ei cred totodată puternic în auto-
determinare sau în dreptul unei persoane de a decide ce este mai bine pentru sine. De 
aceea, există numeroase modalități prin care asistenții sociali se implică în viețile 
oamenilor. Mai mult, asistenții sociali caută să îi ajute pe oameni și să amelioreze 
societatea umană în moduri care se suprapun cu intervenția altor profesii. Cu toate 
acestea, asistența socială este distinctă în raport cu celelalte profesii care oferă sprijin 
oamenilor. 

Contribuția unică a practicii asistenței sociale constă în „accentul pus atât pe 
persoană cât și pe mediu; această dualitate și interacțiune între ele constituie domeniul 
aparte al profesiei și o distinge de celelalte profesii care acordă ajutor” (Gibelman, 1999, p. 
30).

Prin urmare, asistența socială se axează pe „mobilizarea resurselor interne ale 
individului pentru ca aceasta să își atingă potențialul maxim și să contribuie la bunăstarea 
colectivă a societății” (Miley, 2006, p. 29).  Asistenții sociali se angajează, prin pregătirea 
lor profesională, să ajute oamenii și să îmbunătățească mediul social, concentrându-se 
totodată pe interacțiunile dintre oameni și dintre oameni și mediul lor.

3.  Constructul social al teoriilor privind practica 
asistenței sociale

3.1 Baza teoretică pentru practica asistenței sociale
Majoritatea definițiilor asistenței sociale includ două aspecte (Segal, 2010, p. 2): 

sprijinirea persoanelor pentru a se integra mai bine în mediile lor, activitate cunoscută ca 
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micro practica și transformarea mediului pentru ca acesta să servească mai bine oamenii, 
activitate numită macro practica.

Practica asistenței sociale se fundamentează pe o serie de teorii dezvoltate în 
diverse domenii. O teorie reprezintă „un set sistematic de afirmații interconectate menite 
să explice un aspect al vieții sociale sau să îmbogățească cunoștințele noastre despre cum 
se comportă oamenii și cum dau un sens vieții cotidiene” (Rubin, 2007, p. 41), un „set 
structurat de idei despre lume” (Payne, 2010, p. 25). Cu alte cuvinte, o teorie își propune:

• să explice de ce o situație sau lucru se prezintă într-un anumit fel.
• să explice relațiile sociale (de exemplu, unele teorii explică de ce oamenii 

dezvoltă prejudecăți față de membrii altor grupuri). 
• teoriile pot face predicții referitoare la rezultatele probabile ale eforturilor 

oamenilor. De exemplu, multe terapii se bazează pe teoria că înțelegerea evenimentelor 
din copilărie îi ajută pe oameni să funcționeze ca adulți.

Autori precum Segal, Gerdes și Steiner consideră că o teorie trebuie să fie 
verificabilă, în sensul că se poate studia dacă ea este corectă. Teoriile singure nu generează 
schimbare, însă asistenții sociali aplică diverse teorii în contexte practice pentru a 
determina o transformare dorită. Ei pot utiliza cadre teoretice pentru a putea face 
schimbările dorite. Un cadru teoretic ghidează activitatea, combinând teorii, convingeri și 
ipoteze cu privire la modul în care se produce schimbare. Acest cadru oferă asistenților 
sociali un fundament care le permite să observe situații și să le furnizeze îndrumări pentru 
a răspunde unor diverse situații. Majoritatea teoriilor utilizate astăzi de asistenții sociali au 
evoluat dintr-un cadru teoretic central, teoria generală a sistemelor elaborată de biologul 
Ludwig von Bertalanffy (Sagebiel, 2007). Von Bertalanffy a descris funcționarea 
organismelor vii, inclusiv a corpului uman. Oamenii de știință cunosc de mult timp faptul că 
organele corpului uman sunt interconectate. Blocajul unui sistem adesea afectează 
funcționarea altor sisteme și a corpului în ansamblu. De la elaborarea ei, teoria lui von 
Bertalanffy a fost aplicată asupra sistemelor din numeroase domenii, inclusiv asistența 
socială.

Un sistem este un grup de unități sau elemente separate, dar interconectate, care 
formează un ansamblu identificabil. Fiecare dintre părți dintr-un sistem interacționează cu 
alte părți într-un anumit mod, iar diversele părți sunt dependente una de alta pentru 
constituirea ansamblului. Diversele părți ale unui sistem se afectează reciproc. Asistenții 
sociali sunt interesați îndeosebi de sistemele sociale – interacțiunile și interdependența 
dintre oamenii care constituie o societate. Grupurile în interacțiune pot fi foarte variate: o 
familie, locatarii dintr-o casă comună, angajații unei firme, locuitorii dintr-un cartier.

De exemplu, putem ilustra micro intervenția unui asistent social referindu-ne la o 
persoană de sex feminin al cărei sistem familial include subsisteme reprezentate de 
persoana vizată, fiul și fiica ei. Familia respectivă este la rândul ei un subsistem al sistemului 
reprezentat de cartier sau mediul social. Sistemul țintă sau cel asupra căruia se focalizează 
asistentul social interacționează și este influențat de toate subsistemele din mediul social 
din cartier, inclusiv familiile vecinilor, școala și serviciul social. Cartierul este un subsistem 
într-un mediu social mai mare, sistemul public de servicii sociale. Dacă persoana în cauză 
beneficiază de ajutoare sociale în cadrul unor programe guvernamentale, acestea din 
urmă devin parte a sistemului social al persoanei respective.

Sistemul țintă este determinat de subiectul intervenției asistentului social. Dacă 
macro intervenția se concentrează pe încurajarea adoptării unei legi care i-ar permite 
persoanei în cauză să obțină ajutor de șomaj, atunci sistemul focal este programul național 
de alocații pentru șomeri. Dacă asistentul social dezvoltă un program tip after-school de 
care ar putea beneficia copiii persoanei respective, sistemul focal devine școala.
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Schimbările dintr-un sistem focal sau dintr-un subsistem sau mediu social aferent 
vor afecta sistemele și subsistemele cu care acestea interacționează. De exemplu, dacă 
persoana considerată ca exemplu absolvă un program de calificare și obține un loc de 
muncă, copiii ei vor fi influențați de noul loc de muncă și de venitul suplimentar obținut. 
Școala la care sunt înscriși copiii va fi afectată de orice schimbări pozitive sau negative 
cunoscute de copii. În mod similar, orice transformare în sistemul școlar îi va afecta pe copii 
și implicit pe mama acestora.

3.2 Teorii şi metode: opţiuni pentru practică
Cum ajung asistenții sociali să stabilească ce teorii sau metode vor utiliza în 

practica lor? Pentru a deveni bine informat şi eficient ca asistent social, este necesar să se 
înceapă prin familiarizarea şi înţelegerea teoriilor şi metodelor curente şi consacrate în 
practica asistenţei sociale. Pe baza acestor informaţii, asistentul social poate apoi să 
aprecieze o situaţie şi să determine care teorie, metodă sau combinaţie de teorii sau 
metode este cea mai indicată pentru client, situaţie şi lucrătorul social. Adesea, asistentul 
social manifestă predilecţie pentru teorii sau cadre aliniate cu ethosul său sau al 
organizaţiei în care activează. 

De exemplu, un centru de tratament pentru dependenţi de droguri şi alcool poate 
sugera utilizarea interviului motivaţional pentru a confrunta comportamentele adictive 
ale clienţilor, în timp ce o clinică pentru tulburări de alimentaţie poate sugera utilizarea 
teoriei comportamentale cognitive pentru a schimba obiceiurile alimentare ale clienţilor. 
Ambele abordări s-au dovedit eficace în tentativele de modificare a comportamentelor. 
Esenţial însă este ca teoria sau metoda pe care o utilizează asistentul social să fie adecvată 
clientului şi situaţiei. Dacă teoria sau metoda nu funcţionează, asistentul social nu trebuie 
să insiste, ci trebuie să schimbe teoria sau metoda pentru a fi în acord cu nevoile clientului. 

Payne identifică trei perspective asupra asistenței sociale (Payne, 2010, p. 28-33):
1) Perspective terapeutice de ajutorare – prin promovarea autorealizării și 

facilitarea dezvoltării. Comunicarea eficientă dintre asistentul social și client modifică 
ideile clientului și îi permite asistentului social să îi influențeze, situație în care acestă 
perspectivă este deseori numită și reflexivă.  

2) Perspective social-colectiviste (sau abordări emancipatorii; sau transforma-
ționale) – potrivit cărora, asistența socială caută cooperarea și suportul reciproc în 
societate, astfel încât cei mai vulnerabili cetățeni să poată deveni autonomi și indepen-
denți.

3) Perspective individualist-reformiste (sau abordări de mentenanță) – din 
această perspectivă, asistența socială „menține ordinea socială și țesătura socială a 
societății și ajută oamenii în perioadele de criză, astfel încât aceștia să-și recapte 
independența”.

4. Solidaritate și participare socială

4.1 Forme și trăsături ale excluderii sociale
În prezent, în discursul contemporan privind politicile publice se utilizează tot mai 

des termenii - excluziune și incluziune socială, sintagma măsuri de combatere a sărăciei 
fiind înlocuită tot mai des cu cea a incluziunii sociale. Dacă tematica sărăciei se referea 
strict la deficitul de resurse financiare, noua tematică a promovării incluziunii sociale se 
referă la (Zamfir, Preda, Dan, 2007, p. 240):

• gamă variată de deficite de ordin social-cultural-moral-economic, pe de o 
parte,
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• iar, pe de altă parte, la o orientare activă spre dezvoltarea socială prin 
intervenție directă, prin construirea unei societăți incluzive.

4.2 Consolidarea capacităților
Crearea de capacități (Vazques, 2003), se referă la dezvoltarea societății civile și la 

promovarea realizării de rețele și parteneriate care să conducă la coeziunea socială și 
economică. Practica dezvoltării locale ar trebui să se ghideze după cel puțin trei principii 
(Bhattachayya, 2004, p. 21-23): auto-ajutorare (se referă la construirea și utilizarea 
capacităților individuale, mobilizarea resurselor culturale, materiale, informaționale ale 
locuitorilor și permite evitarea dependenței),intervenție în funcție de nevoi; participare în 
producerea semnificațiilor colective, dar și implicare în decizia privind stabilirea agendei 
publice și de acțiune etc.

Definim dezvoltarea capacităților ca proces permanent de sprijinire a 
persoanelor, comunităților, organizațiilor pentru a se dezvolta și a se adapta la schimbările 
din mediul lor. Vom menționa aici trei nuanțe care oferă noi baze valorice în sprijinul 
lucrării noastre.

În primul rând, dacă dezvoltarea capacităților este un proces, învățarea trebuie să 
constituie nucleul procesului respectiv. Prin învățare oamenii pot dobândi o perspectivă 
diferită asupra propriei persoane și situației personale, asupra comunității. Învățarea care 
conduce la schimbare fundamentală este ceea ce literatura de specialitate numește 
învățarea în circuit dublu (Argyris, 1996). Este schimbare care trece dincolo de adaptare, o 
schimbare care redefinește atitudini, credințe și valori (Chapman, 2002). Astfel, învățarea 
oferă oportunitatea unei schimbări la nivel de sistem.

Al doilea aspect notabil este că definiția descrie dezvoltarea capacității ca un 
proces de „sprijinire”. Este necesar să clarificăm natura acestui „sprijin”, deoarece el 
marchează relația dintre participanții la procesul de dezvoltare. Parteneriatul la nivel de 
comunitate reprezintă interdependența unor persoane diferite, cu roluri diferite, angajate 
în rezolvarea unor probleme comune și atingerea unui obiectiv comun stabilit. Atunci când 
rolul, scopul și relația nu sunt clar articulate și „trăite” de cei implicați în dezvoltarea 
comunității, dorința de responsabilizare este subminată de un proces care cultivă 
dependența de ceilalți în rezolvarea problemelor, în mod conștient sau inconștient. Acest 
aspect este surprins și în literatura de specialitate, fiind perceput ca un tip de virus ascuns 
în procesul de dezvoltare a capacităților (Ledwith, 2011, p. 99), iar acest fapt poate fi 
uneori constrângător pentru cei implicați în procesul dezvoltării. 

4.3 Economia socială - formă de incluziune și de ”reactivare” a muncii în 
contextul crizei actuale
Economia socială românească poate beneficia, pentru a recupera rămânerea în 

urmă, de experiența unor țări care au dezvoltat modele eficiente. În primul rând este vorba 
de modelul scandinav, al cărui „puncte forte” sunt următoarele: accentul este pus pe trei 
obiective: satisfacerea nevoilor de servicii sociale; realizarea solidarității sociale; 
promovarea egalității între sexe; cooperativele scandinave exercită, în acest sens, o 
presiune socială pentru realizarea celor trei obiective; este abandonată abordarea politică 
și hegemonistă, vizând cu prioritate problemele sociale locale; cazul cooperativelor-
grădinițe suedeze nemunicipale: în 1994 erau în numar de 1768, dintre care: 1020 
cooperative-gradinițe ale părinților; 117 cooperative-gradinițe ale muncitorilor; 
asemenea unități ar putea fi un exemplu util pentru România;

Modelul anglo-saxon prezintă, de asemenea, interes pentru dezvoltarea 
economiei sociale în România, îndeosebi prin implementarea sau dezvoltarea: 
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întreprinderilor sociale sau a sectorului non-profit; zonelor dezavantajate, dominate de 
sărăcie; activităților voluntare și ale beneficiarilor; a auto-administrării potrivit unor reguli 
specifice de autonomie locală; a raporturilor dintre cooperative și autoritățile locale.

Acest model liberal pune accentul pe implicarea și responsabilitatea individului 
pentru el însuși, având un grad scăzut de reglementare a sistemului social (Manolescu, 
2011, p. 132).

Modelul serviciilor publice dezvoltate mai ales sub controlul statului s-a 
implementat în zona „continentală” a Europei (Germania, Austria, Franța, Belgia), 
promovându-se totuși inițiative de „autoajutorare” (Austria, Germania) pentru a reduce 
automarginalizarea și, datorită abuzurilor sociale, criticile împotriva birocratizării 
serviciilor publice (Cace, Nicolăescu, 2010, p. 56). În Spania și Portugalia s-a pus accentul 
pe dezvoltarea cooperativelor pe bază de solidaritate socială, reunind atât voluntari, cât și 
salariați (anii 1998-1999), vizând oferta unor servicii pe care sectorul public nu le poate 
avea. În zona ex-sovietică sau ex-comunistă, cazul cel mai interesant pentru dezvoltarea 
economiei sociale în România, îl prezintă Estonia, țară în care recuperarea funcțiilor 
tradiționale ale cooperativelor a dat cele mai bune rezultate. 

Sectorul cooperatist este în prezent „piatra de bază a economiei estoniene” 
(Cace, 2010, p. 98), funcționând deja Uniunea Asociațiilor Cooperatiste în construcții de 
locuințe (7.500 de cooperative numai în acest sector, 55% dintre locuitori au case 
construite în cadrul acestora). Comparativ, reamintim că în România există maximum 2200 
de cooperative, dintre care 1061 sunt cooperative de consum. 

S-a desprins, credem, din dezvoltările noastre teoretice și ilustrările statistice, 
concluzia că în UE s-au făcut și se fac eforturi considerabile pe toate planurile și sub toate 
formele pentru îndeplinirea obiectivului final – coeziunea economică și socială. În spațiile 
acestui articol, pe unele le-am menționat în treacăt, iar pe altele le-am dezvoltat, detaliat și 
susținut cu fapte și date statistice, atât cât am găsit că este necesar și suficient. 

Concluzia noastră este că: învățând din experiența celorlalte state europene, 
cheia dezvoltării sectorului economiei sociale ar trebui să fie comunicarea, informațiile, 
interacțiunea permanentă între actorii sociali, economici, politici și societatea civilă, prin 
politici sociale active, cu o mai mare implicare din partea cetățenilor.
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Forme, Domenii și Practici ale 

Economiei Sociale
Conf. univ. dr. IRINA MANOLESCU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și prelucrare a informațiilor 
legate de economia socială. El își propune să transmită și să dezvolte un consistent volum de cunoștințe 
și informație care să conducă la o bună cunoaștere a formelor, domeniilor și principalelor practici ale 
economiei sociale. Cursantul va fi capabil să înțeleagă și să folosească conceptele specifice, pentru 
fundamentarea unui demers concret în domeniul economiei sociale.
OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi și/sau competențe 
generale
1. competențe cognitive (cunoștințe)

• asimilarea principalelor teorii legate de economia socială;
• aprofundarea cunoștințelor legate de obiectivele și întreprinderile sociale;
• cunoașterea și înțelegerea principalelor politici și reglementări naționale, regionale și 

globale legate de economia socială;
• înțelegerea diferențelor existente în practica economiei sociale la nivel internațional;

2. competențe funcționale (deprinderi sau capacități de utilizare a cunoștințelor într-o situație de muncă 
dată)

• identificarea principalelor instituții cu rol de reglementare și intervenție în domeniul 
economiei sociale;

• identificarea și accesarea resurselor în vederea realizării unui demers practic în domeniul 
economiei sociale;

3. competențe personale
• fundamentarea deciziilor personale legate de rolul jucat în domeniul economiei sociale;

4. competențe generale
           •       analiza integrată a activității organizațiilor, în special a celor din domeniul economiei sociale.

I. Elemente conceptuale 
• Definiții
• Organizații și priorități ale domeniului economico-social
• Elemente specifice ale economiei sociale

II. Forme și domenii ale economiei sociale 
• Principii ale funcționării entităților din domeniul economiei sociale
• Forme ale activităților specifice domeniului economiei sociale
• Tipuri de întreprinderi de economie socială

III. Obiective sociale ale organizațiilor 
• Categorii de organizații în funcție de obiectivele lor sociale
• Responsabilitate socială
• Investiții orientate social

IV. Practici ale economiei sociale 
• Planuri de dezvoltare socială
• Etapele specifice demarării unei inițiative de tip întreprindere socială

V. Instituții implicate în domeniul economiei sociale 
• Principalii actori ai economiei sociale
• Avantajele implicării în domeniul economiei sociale

VI. Experiențe naționale și internaționale în domeniul economiei sociale
• Inițiative în domeniul economiei sociale la nivel internațional

          • Entități de economie socială din România – activități și rezultate

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI
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1. Elemente conceptuale

Termenul de economie socială este unul care suscită la ora actuală nenumărate 
controverse şi interpretări. Vom lua în considerare un sens larg al acestui concept, cu 
scopul discutării şi aprofundării numeroaselor forme şi practici concrete ale operaţio-
nalizării sale.

În 2002, în cadrul Conferinței Europene Permanente a Cooperativelor, 
Mutualităților, Asociațiilor și Fundațiilor a fost propusă următoarea definiție a sectorului 
economiei sociale:

„Organizațiile Economiei Sociale sunt actori economici și sociali activi în toate 
sectoarele care se caracterizează în principal prin scopurile și prin forma lor specifică de 
antreprenoriat. Economia socială include organizații cum sunt: cooperativele, mutualele, 
asociațiile și fundațiile. Aceste întreprinderi sunt deosebit de active în anumite domenii 
cum ar fi protecția socială, serviciile sociale, sănătatea, băncile, asigurările, producția 
agricolă, serviciile de proximitate, educație și formare, cultură, sport și activități 
recreative.” (Carta principiilor Economiei Sociale, CEP – CMAF Conferința Europeană 
Permanentă a Cooperativelor, Mutualităților, Asociațiilor și Fundațiilor, 2002).

Antreprenoriatul social înseamnă a realiza activități nu doar pentru profit, ci 
pentru un impact pozitiv asupra societății. Înseamnă a crea valoare, a lega nevoi cu 
potenţial şi a genera noi ecosisteme sociale sustenabile.

În esenţă, antreprenorii sociali depăşesc limitările organizaţiilor – firme sau 
asociaţii non-guvernamentale - şi descoperă mecanisme sustenabile de a produce 
schimbare pozitivă continuă în propriile comunităţi.

Antreprenoriatul social pare a fi cea mai bună soluție pentru economia viitorului; 
reușește să inoveze, să schimbe lentila prin care ne raportăm la lume, dar mai ales să 
creeze ofertă pentru segmente de piață ale căror cereri sunt nesatisfăcute, fie din lipsă de 
interes, fie din incapacitatea generării de soluții diferite pentru o lume diferită.

1.1 Caracteristicile economiei sociale
• Un concept care se regăseşte sub diverse forme în majoritatea doctrinelor 
  fundamentale economice;
• Include actorii economici şi sociali care se caracterizează în principal prin 
  forma lor specifică de antreprenoriat (cooperative, asociaţii şi fundaţii etc.);
• Are la bază principiul solidarităţii;
• Este un factor de coeziune socială;
• Are la baza supremaţia individului în faţa profitului şi a capitalului.

1.2 Avantajele economiei sociale
• Contribuie la formarea de noi mentalităţi pentru mediul socio - economic 
  local;
• Contribuie la dezvoltarea pluralismului pieţelor economice;
• Contribuie la dinamizarea dezvoltării economice;
• Contribuie la implementarea priorităţilor Uniunii Europene;
• Contribuie la construcţia unei economii producătoare de coeziune socială;
• Contribuie la dezvoltarea inovării şi flexibilităţii în domeniul incluziunii 
  sociale;
• Duce la creşterea oportunităţilor de ocupare;
• Schimbă accentul de pe asistarea socială pe promovarea practicilor de 
  incluziune socială;
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• Persoanele din grupul ţintă se transformă din consumatori de resurse în 
  generatori de valoare adăugată.

2. Forme și domenii ale economiei sociale

Principiile agreate în cadrul dezbaterilor de reprezentanții diverselor entități de 
economie socială sunt:

1. Prioritatea acordată individului și obiectivului social față de creșterea profitului 
- este considerat cel mai important principiu care diferențiază entitățile de economie 
socială de cele comerciale. Economia socială promovează un model de a derula activități 
economice mai echitabil care să răspundă nevoilor sociale și economice ale comunității. 
Spre deosebire de acestea, structurile comerciale au ca obiectiv principal realizarea de 
profit și distribuirea acestuia către membrii asociați sau acționari.

2. Asociere liberă şi voluntară. Entităţile de economie socială sunt create de un 
grup de persoane folosind principiul voluntariatului, persoane care împreună îşi exercită 
controlul şi conducerea acestora.

3. Drept egal de vot al membrilor. Dreptul de vot în cazul organelor de conducere 
nu este distribuit sau ponderat în funcţie de aportul la capital, fiecare membru având 
dreptul la un singur vot. Decizia este împărţită între membrii fiind încurajată şi implicarea 
altor părţi interesate.

4. Autonomie decizională. Membrii au dreptul de a-şi exprima opinia cu privire la 
deciziile importante pe care organizaţia le ia şi pot decide încetarea activităţii acesteia.

5. Independenţa faţă de domeniul public. Entităţile de economie socială sunt 
guvernate de regulile de drept privat, au personalitate juridică proprie şi se disting de 
instituţiile publice. În unele cazuri, entităţile economie socială pot fi dependente de 
subvenţii publice sau pot desfăşura activităţi finanţate de autorităţi publice, fără a fi 
controlate direct sau indirect de către acestea.

6. Reglementări privind distribuţia profitului. Entităţile de economie socială îşi 
limitează în întregime distribuţia profitului către membri (asociaţii sau fundaţii) sau au 
constituite reguli prin care doar o parte din excedentul financiar se împarte membrilor 
(societăţile cooperative). Elementul definitoriu este excluderea entităţilor care au ca scop 
maximizarea profitului. În cazul blocării unei părţi din excedent se generează un 
patrimoniu de interes public. Reglementarea distribuirii profitului se regăseşte şi în 
mecanismele de dizolvare şi lichidare, unde patrimoniul nu trebuie să se întoarcă 
membrilor, ci urmează o distribuţie dezinteresată către alte entităţi similare.

Formele concrete pe care le îmbracă preocupările specifice domeniului 
economiei sociale sunt diverse, şi depind fundamental de măsura în care se acceptă un 
sens mai larg sau mai restrâns pentru acest concept.

Astfel, plecând de la orientarea companiilor spre domeniul social avem 
responsabilitate socială corporatistă şi investiţii responsabile social. La graniţă (organizaţii 
care urmăresc atât obiective sociale cât şi economice) se află antreprenoriatul rural, 
agroturismul, agricultura biologică sau organică, micile ferme ecologice, cooperativele sau 
reţelele de mici fermieri şi meşteşugari. Trecând la entităţi ale căror obiective principale 
sunt cele sociale, putem enumera forme diverse de organizare și/sau juridice cum ar fi: 
cooperativele, societățile mutuale, asociațiile, fundațiile. Deși există diferențe de la țară la 
țară, peste tot în Uniunea Europeană există entități comparabile care au aceleași 
caracteristici, chiar dacă acestea nu sunt descrise ca făcând parte din „economia socială” și 
nu sunt reglementate juridic în toate statele membre.
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3. Obiective sociale ale organizațiilor

O nouă abordare integratoare – cea a dezvoltării durabile – a facilitat integrarea 
obiectivelor sociale și cele de mediu între obiectivele prioritare ale unei organizații. 
Definită ca un tip de dezvoltare care satisface nevoile prezente fără a compromite 
abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor, abordarea reunește punctele de 
vedere economic, social și de mediu. Astfel, apar acțiunile care înglobează obiective de 
mediu și sociale (numite „viabile”), acțiuni care iau în considerare aspectele economice și 
de mediu („sustenabile”) și acțiuni care se bazează pe abordarea economică și socială 
(„echitabile”).

Dezvoltarea organizațiilor care includ obiectivele sociale și de mediu în cadrul 
sistemului lor de obiective organizaționale, precum și modalitățile concrete de 
interferență cu aspectele sociale sunt în mod direct influențate de aspectele culturale.

4. Practici ale economiei sociale 

Principiile care guvernează realizarea unor planuri de dezvoltare socială sunt:
• principiul parteneriatului: presupune că responsabilitatea dezvoltării 

societății este împărțită între autorități publice centrale și locale, cetățenii individuali, 
grupuri, instituții și asociații de diferite tipuri; conceptul de parteneriat public – privat face 
referire la complementaritatea atribuțiilor acestor părți interesate de dezvoltarea 
comunităților și rezolvarea unor probleme specifice;

• principiul transparenței: este unul din cele mai importante principii ale 
democrației, menit să asigure accesibilitatea tuturor la rezultatele dezvoltării și 
posibilitatea controlului permanent și necondiționat al activităților realizate;

• principiul coerenței: vizează păstrarea unei logici interne a dezvoltării, pe 
termen mediu și lung, și armonizarea cu planurile de nivel superior (național, 
internațional) sau ale terților implicați în dezvoltare (finanțatori, grupuri țintă);

• principiul supremației interesului public: nu afectează interesele 
particulare, individuale, ci vizează ierarhizarea corectă a obiectivelor;

• principiul responsabilității sociale asumate: asigură o responsabilitate 
comună pentru indivizii și instituțiile implicate în procesul de dezvoltare; împărțirea 
beneficiilor dar și asumarea eșecurilor;

• principiul folosirii integrale a resurselor pentru dezvoltare: mobilizarea 
tuturor capacităților și forțelor existente în comunitate, evitându-se astfel orientarea 
exclusivă asupra unui tip de resursă (de obicei, cea financiară, absența sa justificând, în 
mod eronat, pasivitatea comunității);

• principiul promovării culturii eficienței: limitarea pierderilor și risipei din 
sistem, folosirea adecvată a resurselor, dat fiind caracterul lor limitat;

• principiul sustenabilității: are în vedere atât domeniul economic (existența 
resurselor necesare derulării activităților specifice), cât și cel social (existența sprijinului și 
implicării susținutre a actorilor sociali);

• principiul abordării incluzive: obiectivul fundamental este creșterea 
coeziunii sociale și, implicit, diminuarea excluziunii, pentru a asigura o creștere a calității 
vieții;

• principiul investiției în dezvoltarea socială și umană: subordonează 
creșterea de tip economic obiectivelor de dezvoltare a capacităților și abilităților de 
acțiune socială și individuală.

Ca orice alt proiect, demararea inițiativei de realizare a întreprinderii de 
economie socială trebuie să cuprindă câteva etape:

• diagnoza și analiza de nevoi a comunității – în această etapă se realizează o 
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analiză a comunității în care se va acționa, se specifică punctele tari și slabe, amenințările și 
oportunitățile existente (matrice SWOT); se analizează detaliat domeniile supra cărora se 
poate interveni;

• negocierea și deciderea asupra misiunii și viziunii demersului – se discută 
elementele pro și contra fiecărei variante de acțiune; pe baza unei analize multicriteriale 
(criteriile principale nu sunt cele de tip economic – profitul sau cota de piața, ci se urmează 
mai degrabă un model specific analizei cost - beneficiu), se ia decizia, în urma implicării și 
negocierii cu factorii implicați, asupra cărei nevoi și sub ce formă se va interveni;

• elaborarea planului de dezvoltare a inițiativei de economie socială – se 
detaliază, sub formă de scop, obiective, activități, metodologie, rezultate și resurse, 
inițiativa de realizare a întreprinderii de economie socială;

• implementarea proiectului – include obținerea finanțării, mobilizarea 
echipei pentru demararea activităților și perioada de asistență a demarării activității 
entității de economie socială.

Rezultatul acestui proiect constă într-o entitate de economie socială funcțională, 
adaptată la mediul în care funcționează și care poate depăși problemele specifice derulării 
activităților.

Referințe bibliografice

1. Austin, J., Stevenson, H. & Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial 
entrepreneurship: Same, different, or both?. Entrepreneurship theory and practice, 30, 1: 
1–22.
2.  Bornstein, D. (2007). How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of 
New Ideas (Updated Edition), New York, Oxford University Press Inc.
3.  Borzaga, C. & Defourny, J. (2001). The Emergence of Social Enterprise, New York, 
Routledge.
4.  Christie, M.J. & Honig, B. (2006). Social entrepreneurship: New research findings. 
Journal of World Business, 41, 1: 1–5.
5.  Dees, J.G. (2001). The meaning of 'Social Entrepreneurship. www.caseatduke. 
org/documents/dees_sedef.pdf 
6. Haugh, H. (2005). A research agenda for social entrepreneurship. Social Enterprise 
Journal, 1, 1: 1–12.
7. Light, P.C. (2008). The Search for Social Entrepreneurship, Washington DC, Brookings 
Institution Press.
8. Mair, J., Robinson, J. & Hockerts, K. (eds). (2006). Social Entrepreneurship, New York, 
Palgrave MacMillan.
9. Nicholls, A. (ed.). (2006). Social Entrepreneurship: New Paradigms of Sustainable Social 
Change, Oxford, Oxford University Press.
10. Ridley-Duff, R. (2008). Social enterprise as a socially rational business. International 
Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14, 5: 291–312.
11. Sen, P. (2007). Ashoka's big idea: Transforming the world through social 
entrepreneurship. Futures, 39, 5: 534–53.

41





Practică Supervizată în Întreprinderi de 
Economie Socială

Prof. univ. dr. CRISTINA GAVRILUȚĂ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Filosofie și Ș�ințe Social-Poli�ce

• Familiarizarea studentului cu instituția/organizația;
• Cunoașterea rolului lucrătorului în domeniul incluziunii sociale în 

instituție;
• Stabilirea obiectivelor de practică în acord cu instituția unde va efectua 

stagiul de practică;
• Evaluarea respectării drepturilor persoanelor din instituțiile de practică.

Comunicare și relaționare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali impli-
cați

• Identificarea metodelor și tehnicilor adecvate de comunicare cu 
beneficiarii;

• Explicarea și interpretarea strategiilor de reintegrare socială a grupurilor 
vulnerabile;

• Recunoașterea situațiilor care necesită intervenție specializată;
• Monitorizarea și evaluarea procesului de intervenție de la nivel individual, 

de grup sau comunitar;
• Aplicarea valorilor și a principiilor deontologiei profesionale în procesul de 

intervenție.
Elaborare, implementare și evaluare a proiectelor, programelor și politicilor de
asistență socială pentru protecția drepturilor omului.

• Identificarea și descrierea metodologiei și a procedurilor de elaborare a 
politicilor și programelor sociale;

        • Utilizarea capacităților de relaționare cu autoritățile publice.

• Aspecte organizatorice ale instituției de economie socială;
• Tipuri de servicii și activități derulate în instituțiile de economie socială;
• Actorii din instituțiile de economie socială;
• Beneficiarii activităților derulate în instituțiile de economie socială;
• Tipurile de întreprinderi sociale: mutualităţi;

        • Cooperative, organizatii non-profit/ organizații non-guvernamentale,  
 întreprinderi clasice angajatoare de persoane cu dizabilități, 
 întreprinderi care sprijină cauze sociale.

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI
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        1. Noțiuni introductive

Economia socială este un subiect la modă dar care nu a primit o definiție clară, 
unanim acceptată. Accentul cade fie pe dimensiunea economică, fie pe cea politică și 
ideologică a fenomenului (Gavriluță, 2011, p.49-75). De la abordarea neoliberală până la 
cea socialistă și, mai recent, la noile abordări din domeniul justiției sociale și ale noilor 
forme de supraviețuire, „în jurul economiei s-au strâns o serie de așteptări și speranțe 
legate de rolul ei ca locuri de muncă, antreprenoriat, bunăstare, regenerarea vieții 
comunitare, democrației asociative și chiar a unor forme culturale anti-achizive.” (Cotoi, 
Mateescu, 2013). În acest context multiplu de abordări și așteptări rămân ca și constante o 
serie de variabile precum: proprietatea comună, grupul și comunitatea, activismul 
(Gavriluță, Dăscălița, 2011, pp.67-80) și asocierea voluntară (Neamtan, 2005).

În accepțiunile oficiale ale Parlamentului European, economia socială „cuprinde 
cooperativele, societățile mutuale, asociațiile și fundațiile, precum și alte întreprinderi și 
organizații care împărtășesc caracteristicile fondatoare ale economiei sociale” (Tia, 2007, 
p.7). 

Cifrele lansate de Uniunea Europeană arată că în 2010 existau 150 milioane de 
persoane care lucrau în sectorul economiei sociale. „Întreprinderile economiei sociale 
sunt în număr de peste 2 milioane (adică 10% din totalul numărului de afaceri din Europa) 
și folosesc peste 11 milioane de muncitori plătiți (echivalentul a 6% din populația activă a 
Europei): din aceștia, 70% sunt angajați în asociații nonprofit, 26% în cooperative și 3% în 
societăți mutuale. Întreprinderile economiei sociale sunt prezente în aproape fiecare 
sector al economiei, cum sunt: cel bancar, de asigurări, agricultură, meșteșugărit, diferite 
servicii comerciale, servicii de sănătate și sociale etc. (EU, 2010)” (Cace, 2010, p.30).

Proiectele recente derulate în România în domeniul economiei sociale au 
încercat să creioneze o imagine cât mai fidelă a economiei sociale în spațiul autohton cât și 
în cel european. Cercetările și studiile cuprinse în publicații recunoscute fac trimitere, pe 
de o parte la coordonatele socio-istorice ale economiei sociale (Maria Larionescu, Econo-
mia socială și cooperația în România. O perspectivă socioistorică, Iași, Editura Polirom, 
2013; Claudiu Petrescu (coord.), Economia socială în contextul dezvoltării locale, Iași, 
Editura Polirom, 2013), cele de natură socioantropologică (Călin Cotoi, Oana Mateescu, 
Economie socială, bunuri și proprietăți comune, Iași, Editura Polirom, 2013),  iar pe de altă 
parte la o serie de forme de manifestare ale economiei sociale dar și diferite forme de 
evaluare și cercetare sociologică a fenomenului (Claudiu Petrescu (coord.), Cooperativele 
din România. Actori ai dezvoltării economice, Iași, Editura Polirom, 2013; Doru Buzducea, 
Economia socială a grupurilor vulnerabile, Iași, Editura Polirom, 2013; Mihaela Lambru, 
Organizațiile de ajutor reciproc, Iași, Editura Polirom, 2013; Claudia Petrescu (coord.), 
Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere. Profil 
evoluție,tendințe, Iași, Editura Polirom, 2013;  Sorin Cace (coord.), Victor Nicolăescu, 
Andreia-Nicoleta Scoican, Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia și 
în alte state ale uniunii europene, Editura Expert,  București, 2010). Acestora li se adaugă, 
reviste (Revista de Economie socială, București, Editura Hamangiu; International Review of 
Social Research, Iași, Editura Polirom; Calitatea vieții. Revistă de politici sociale, București, 
Editura Academiei Române etc.) cursuri, ghiduri, manuale și cercetări doctorale pe 
domeniul economiei sociale. Astfel, materialele apărute în domeniul economiei sociale 
pot constitui un suport informativ prețios pentru cei ce-și desfășoară practica în instituții 
de economie socială. Pe baza acestora se pot gândi cercetări sociologice, studii 
comparative sau noi formule de ameliorare și de inițiere a unor activități asociative. 

44



Considerăm, așadar, că activitățile de documentare sunt absolut utile în practica din acest 
domeniu.

În prezentul curs ne propunem să oferim câteva repere privind cercetarea 
practică a economiei sociale. Dintru început precizăm faptul că avem în atenție 
cunoașterea formelor și a practicilor de economie socială care s-au dezvoltat în spațiul 
românesc. Acest fapt nu presupune un demers hermeneutic ci, mai curând, o activitate de 
observare, înțelegere și înregistrare a diferitelor forme de manifestare a activităților de 
economie socială, a felului cum diferite grupuri sociale dezvoltă forme comune de 
antreprenoriat. Acestora li se adaugă componenta activă și creativă ce se poate concretiza 
în propuneri, modele, proiecte și proiecții pentru diferite forme de activitate ale economiei 
sociale.

Astfel creionată, practica în domeniul economiei sociale, poate fi gândită pe cinci 
mari direcții:

 Prezentarea organizațiilor și instituțiilor de economie socială în care 
cursantul face practică;

 Prezentarea unor modele, practici și proiecte de economie socială; 

 Un demers sociologic de evaluare a opiniilor, imaginilor și reprezentărilor 
celor ce lucrează în domeniul economiei sociale; 

 Implicarea directă în activitățile de economie socială 

 Propunerea de noi formule de activitate economică socială plecând de la 
modele accesate în practică, accentuând dimensiunea creativă și spiritul de inițiativă al 
cursanților. 

2. Etică și deontologie profesională

Practica în unitățile de economie socială presupune asumarea unei etici și 
respectarea unei deontologii profesionale. Specificul aparte al instituțiilor în care cursanții 
își fac stagiul de practică reclamă o data în plus respectarea acestor exigențe.

Etica profesională reprezintă ansamblul regulilor de conduită rezultate pe baza 
distincției dintre bine și rău, pe care o comunitate dată le acceptă în timp ce morala este un 
ansamblu al principiilor de dimensiune universal-normativă, bazate pe distincția dintre 
bine și rău (Wunenburger, 1993). Astfel etica unei profesii are la bază principii morale 
universal valabile.

Cât privește deontologia  într-o accepțiune mai largă ea este văzută ca o „parte a 
eticii care se ocupă cu studiul datoriei morale” (Dicționar de filosofie, 1978, p.189). Totuși, 
într-un sens mai restrâns, ea cuprinde ansamblul regulilor (elaborate de organizații 
profesionale) după care se ghidează o organizație, instituție profesie sau o parte a acesteia. 

Trebuie menționat faptul că cercetătorii disting între o etică procedurală, o etică 
profesională și una practică și sesizează o serie de dileme și constrângeri etice pentru 
derularea unor activități în medii specifice (Gavriluță, 2012, p.44-57). În cele din urmă, 
toate posibilele dileme și constrângeri etice ce pot apărea ca urmare a specificului 
organizației de economie socială și respectarea celorlalte etici și exigențe epistemologice 
și de cercetare, accentuează calitatea persoanei.  

Cursanții care vor derula practica în instituții de economie socială pot îndeplini fie 
un rol activ, de implicare în viața organizației respective, fie unul de cercetare. Astfel, 
plecând de la legislația referitoare la profesiile din domeniul social, am încercat să 
creionăm câteva principii etice ce ar trebui respectate în cazul nostru:

1. Să respecte legile și normele în vigoare;
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2. Să  respecte regulile și normele instituției în care desfășoară practica; 

3. Să păstreze o conduită morală și etică care să nu lezeze în nici un fel reputația  

profesiei pe care o practică; 

4. Să respecte normele și obligațiile profesionale (sociolog, asistent social, 

psiholog, economist, etc.);

5. Prezența și implicarea sa în organizație să nu lezeze în nici un fel instituția și 

persoanele care își desfășoară activitatea în ea; 

6. Să îndeplinească sarcinile ce decurg din scopul și obiectivele propuse;
Respectarea acestor principii asigură calitatea activității derulață în domeniul 

economiei sociale și contribuie din plin la atingerea scopurilor și obiectivelor propuse.

3. Scopul și obiectivele  derulării practicii în domeniul 
economiei sociale

�
Scopul derulării practicii în instituțiile de economie socială este acela de a 

familiariza cursanții cu noi modalități de abordare a activităților asociative. Totuși această 
generalitate a dezideratului nostru acoperă o multitudine de obiective punctuale care 
anunță și ambițiile formative ale stagiului de practică.

Obiectivele practicii în instituții de economie socială se concentrează asupra 

câtorva aspecte clar delimitate:
1. Cunoașterea codului etic și a deontologiei profesionale. Orice activitate 

desfășurată într-un mediu organizațional presupune cunoașterea exigențelor etice și 
deontologice ale profesiei sau ale instituției respective. Acest fapt este cu atât mai evident 
în cazul realizării practicii în domenii cu specificități aparte. Este și cazul formelor asociative 
de economie socială. Pe de altă parte însăși statutul de persoană care derulează un stagiu 
de practică în domeniul economiei sociale implică respectarea unor principii etice 
specifice. Astfel, realizarea unei cercetări sociologice în domeniul economiei sociale 
implică respectarea codului etic și deontologic specific sociologului iar implicarea mai 
activă în domeniu presupune acordare unei atenții deosebite eticii profesiilor de 
intervenție.

2. Cunoașterea specificului instituției/ organizației de economie socială. 
Acesta este un obiectiv care presupune nu doar o observare atentă ci și o valorificare în 
practică a informațiilor și cunoștințelor din domeniul economiei sociale. Fie că vorbim de 
organizații și formule asociative diferite în domeniul serviciilor, în domeniul agricol, al 
grupurilor vulnerabile, etc., experiența practică oferă oportunitatea de a distinge 
particularitățile organizației/ instituției în raport cu cele similare din domeniu lor.

3. Definirea grupului țintă. De la început am menționat că practica se poate 
realiza pe mai multe paliere. Astfel, instituția/ organizația poate fi studiată ca un întreg dar, 
în același tip, se pot decupa, în funcție de scopul urmărit și anumite aspecte din realitatea 
organizațională. Grupul țintă poate fi: salariații, angajatorii, beneficiarii etc.  

4. Cunoașterea rolului și sarcinilor ce decurg din activitatea de practică 
derulată în instituții de economie socială. 

5. Observarea respectării drepturilor categoriilor de beneficiari care sunt 
implicați în proiect/serviciu (modalități și abilități de lucru ale asistentului social în relația 
cu beneficiarii; utilizarea necesarului metodologic de intervenție în raport cu serviciul 
social și cu alte instituții vizând respectarea drepturilor categoriilor de beneficiari);

6. Observarea clientului (beneficiarului serviciilor sociale) în instituție și 
mediul social;
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7. Utilizarea instrumentelor metodologice propuse de îndrumătorul de 
practică în vederea realizării unui studiu de caz.

4. Repere metodologice pentru realizarea practicii în 
domeniul economiei sociale

Realizarea efectivă a practicii presupune respectarea unei metodologii prin 
intermediul căreia fiecare cursant poate să-și urmărească obiectivele în mod științific și în 
funcție de care poate să-și redacteze lucrarea finală. Așadar, subcapitolele ce urmează pot 
reprezenta secțiuni ale lucrării. 

4.1. Scopul și obiectivele de lucru

Orice contact cu o organizație în calitate de practicant poate să provoace din 
punctul de vedere al stabilirii scopului și a obiectivelor. Acesta se poate întâmpla fie din 
cauza noutății, fie din cauza unei prea mari familiarități cu mediul în care urmează să 
derulezi practica. Cele două situații pot genera sentimente contrarii (de necunoaștere sau 
de autosuficiență) care pot influența nefavorabil  derularea practicii. 

Din acest motiv devine absolut necesară delimitarea clară a scopului și a 
obiectivelor. Considerăm că, din multitudinea de aspecte ale economiei sociale care pot 
provoca curiozitatea cursantului – practicant, trebuie decupată doar o parte pentru a 
permite o mai bună clarificare a  temei și a scopului urmărit. 

De pildă, scopul unui demers de practică ar putea surprinde:
 Studiul structurii unei instituții / organizații de economie socială;
 Studiul relațiilor dintre instituție/ organizație și beneficiari;
 Caracteristicile activităților derulate în instituția / organizația de economie 

socială;
 Implicarea persoanelor cu dizabilități în activități de economie socială;
 Gradul de implicare și de satisfacție al celor ce lucrează în instituții de 

economie socială;
 Studiu asupra angajatului și angajatorilor;
 Creativitatea în domeniul economiei sociale; 
 Cercetarea proiectelor și dezvoltare din cadrul instituției/ organizației de 

economie socială etc.

Odată stabilit scopul, obiectivele vin să precizeze care sunt etapele intermediare 
care contribuie la atingerea scopului. Ele trebuie să fie formulate clar, concis, fără a lăsa loc 
interpretărilor sau fără a permite îndepărtarea de la scopul asumat.

De exemplu, în cazul cercetării proiectelor și dezvoltarea din cadrul instituției/ 
organizației de economie socială obiectivele ar putea fi:

 Identificarea proiectelor derulate în cadrul organizației; 
 Realizarea unei clasificări a proiectelor;
 Identificarea domeniilor și activităților care au avut prioritate în proiectele 
  derulate; 
 Identificarea colaboratorilor în cadrul proiectelor
 Identificarea caracteristicilor grupului țintă
 Realizarea unei evaluări a proiectelor derulate.
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4.2. Universul de cercetare

O privire generală asupra fenomenului economiei sociale indică prezența sa în 
forme și formule asociative diverse. În Europa acestea privesc diferite domenii și se 
regăsesc sub forma societăților, corporațiilor, cooperativelor sau asociațiilor. Printre 
acestea am aminti: societăți în folosul comunității, societăți amicale, societăți de consum 
pentru vânzare cu amănuntul, cooperative de producție, industriale, cooperative 
comunitare, întreprinderi comunitare, cooperative de vecinătate, afaceri comunitare, 
întreprinderi din al treilea sector, trusturi comunitare,afaceri sociale,trusturi pentru 
dezvoltare comunitară, asociații de dezvoltare comunitară, trust de dezvoltare locală, 
companii comunitare, corporații de dezvoltare comunitară, corporații în beneficiul 
comunității, întreprinderi sociale, firme sociale, întreprinderi voluntare, inițiative 
financiare pentru dezvoltarea comunitară.

Așadar, la nivel macro, universul cercetării în domeniul economiei sociale este 
extrem de generos. În funcție de țară, se înregistrează însă unele diferențe. În România 
formele asociative specifice economiei sociale și reglementate prin lege pot fi:

a) organizațiile nonprofit care desfășoară activități economice, indiferent de 
domeniul de activitate,

 în interiorul lor sau
 prin societăți comerciale;
b) organizațiile nonprofit organizate sub forma Caselor de Ajutor Reciproc  

(CAR)
 ale pensionarilor;
 ale salariaților;
c) cooperativele de credit;
d) societățile cooperative de gradul 1 reglementate prin Legea 1/ 2005:
 societăți cooperative meșteșugărești;
 societăți cooperative de consum;
 societăți cooperative de valorificare;
 societăți cooperative agricole; beneficiază și de legislație specială, fiind 

reglementate de Legea 566/ 2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările 
ulterioare;

 societăți cooperative de locuințe;
 societăți cooperative pescărești;
 societăți cooperative de transporturi;
 societăți cooperative forestiere;
 societăți cooperative de alte forme.
În afara acestor categorii, în anumite acte normative în vigoare se fac referiri la o 

serie de întreprinderi sociale, dar care nu au o definiție recunoscută din punct de vedere 
legal.

Alte forme de economie socială reglementate de legislația românească sunt: 
unităţile protejate autorizate (UPA); întreprinderile – microîntreprinderile (IMM); 
societăţile comerciale; instituţiile financiare nebancare (IFN).

Așadar, din punct de vedere formal și juridic universul economiei sociale este 
destul de nuanțat și de bine precizat. Practic însă, lucrurile nu stau tocmai la fel. Multe din 
formele asociative existente în România rămân într-o zonă de penumbră socială, ele 
neavând o mare vizibilitatea publică. Cele mai vizibile sunt câteva care au făcut deja carieră  
sau cele care au beneficiat de finanțări și care au dezvoltate proiecte europene. Credem că 
acestea sunt și întreprinderile sociale care vor putea fi accesate cu mai multă ușurință de 
către cursanți. În același timp, pentru a eficientiza și aprofunda și mai mult fenomenul 
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economiei sociale, recomandăm delimitarea universului de cercetare în funcție de scopul 
urmărit. Astfel, universul de cercetare poate viza: un sector de activitate din instituția de 
economie socială, un grup de angajați, angajatorii, proiectele derulate în cadrul 
organizației, etc. 

4.3. Metodologia cercetării

Pentru o mai bună fundamentare metodologică a oricărui demers științific în 
cadrul practicii de specialitate în domeniul economiei sociale, considerăm util să facem o 
serie de clarificări conceptuale (Chelcea, 2001; King, 2001; Verba, 2001, Rotariu, Iluț, 
1997):

Metoda este o modalitate strategică de abordare a realității studiate

Tehnicile de cercetare reprezintă forma concretă pe care o îmbracă o metodă 
(aceiași metodă se poate realiza cu tehnici diferite)

Exemplu: Ancheta sociologică este o metodă iar tehnicile pot fi sondajul de 
opinie, recensământul

Instrumentul este un mijloc care ajută la strângerea informației din realitatea 
studiată

Ex. : metoda poate fi ancheta sociologică, tehnica de cercetare sondajul de opinie,  
iar instrumentul poate fi chestionarul.

Metodele cantitative sunt: ancheta sociologică

Metodele calitative sunt: experimentul, observația, analiza documentelor, inter-
viul, studiile de caz

Metodologia pe care cursanții practicanți o pot folosi în cadrul practicii poate fi 
cantitativă, calitativă sau mixtă. Considerăm că pentru a obține rezultate cât mai complete 
și valide este utilă îmbinarea celor trei tipuri de metode, cantitative și calitative. 

Aplicarea lor va ține seama de specificul cercetării și de scopul propus. În cazul în 
care activitatea practică a presupus o implicare mai mare în viața întreprinderii asociative, 
atunci materialul redactat va avea ca suport metodologic observația participativă.  

4.4. Prezentarea rezultatelor

În funcție de metodele folosite, de instrumentele de cercetare și de analiză utili-
zate, rezultatele pot fi prezentate grafic sau nu. Un rol esențial în prezentarea rezultatelor îl 
are interpretarea rezultatelor. Aici se pot face corelații, trimitere la rezultatele unor 
cercetări similare și se pot contextualiza rezultatele obținute.

4.5.  Proiecții pentru viitor

În condițiile în care scopul cercetării are și o componentă intervenționistă, atunci 
prezentarea rezultatelor este precedată de elaborarea unei schițe, a unui plan de 
intervenție în domeniul economiei sociale. În mod normal acesta ar putea include 
rezultatele propriei cercetări care ar putea reprezenta puncte de plecare în construirea 
unor soluții creative de economie socială.
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4.6.  Concluzii

Concluziile cercetării vor surprinde în ce măsură obiectivele și scopul propus au 
fost atinse. În același timp se vor preciza care sunt punctele forte  și limitele cercetării. În 
acest capitol este bine să se sublinieze aspectele inedite și originale ale cercetării realizate 
în cadrul practicii de specialitate în instituțiile de economie socială cât și recomandări 
pentru valorificarea experienței înregistrate.

4.7. Bibliografie generală

La final se va trece bibliografia care a fost consultată pentru realizarea cercetării și 
redactarea materialului final, bibliografie ce se regăsește în cuprinsul lucrării sub forma 
notelor și a referințelor bibliografice. Ea va fi redactată în ordine alfabetică după modelul:  

 Bouchard, M. J. (ed) (2013). Innovation and the Social Economy: The Quebec 

Experience.  Toronto, University of Toronto Press

 Gavriluță, C. (2011). Mentality and Ideological Construct in Social Economy.  

Journal of Social Economy, 1(1), decembrie 2011.

 Miroiu, M., Blebea Nicolae, G. (2001). Introducere în etica profesională. 

București, Editura Trei

 Nyssens,  M. (2006).  Social Enterprise, at the Crossroads of Market, Public 

Policies and Civil Society. London & New York, Routledge
În această secțiune am aduce în atenție indicațiile date de Maria Roth și Adina 

Rebeleanu în suportul de practică adresat studenților care derulează practica de 
specialitate în domeniul asistenței sociale: „Cere îndrumătorilor indicații privind biblio-
grafia de specialitate. Folosește biblioteca și resursele bibliografice electronice la care ai 
acces atât la sălile de calculatoare de la facultatea de Sociologie și Asistență Socială, cât și 
de la sala multimedia de la Biblioteca Central Universitară (BCU) sau oricare alte biblioteci 
cu cărți din domeniul științelor sociale. Pornește căutând referințe - de la cele mai recente 
studii publicate: deja autorii lor au făcut o trecere în revistă a teoriilor și metodelor 
relevante. Iți recomand să îți selectezi atent conceptele după care faci selecția literaturii de 
specialitate, nu te pierde în aspecte colaterale. Folosește texte relevante din reviste și cărți 
publicate la edituri de prestigiu (de ex. Ebscho, Routledge, Sage ere). Folosește trimiterile 
bibliografice de la articolele interesante pe care le găsești pentru a-ți indica ce alte 
materiale trebuie să consulți. Utilizează publicațiile cercetătorilor români pentru că 
tehnicile și metodele utilizate de ei deja au fost folosite pe populația din România. Nu 
trebuie să citești articole întregi pentru a sesiza dacă acel articol îți este sau nu util. Cele mai 
multe au un rezumat (abstract) care cuprinde cele mai importante date despre articol. Vei 
găsi articolul potrivit după ce ai consultat mai multe rezumate ale unor diverse articole. 
Este cel mai indicat să folosești sursele bibliografice direct în limba în care sunt scrise. Dacă 
nu știi această limbă, roagă pe cineva să te ajute cu traducerea. E vital pentru a fi un bun 
profesionist să citești direct referințele în limba engleză (limba în care se publică cel mai 
mult în științele socio-umane). Traducătorii nu pot ține pasul cu fluxul imens de publicații în 
domeniu și poți rămâne mereu informat parțial” ( Roth, Ducu, Rebeleanu, 2008).
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4.8. Anexe

Anexele  pot cuprinde: documente statistice, documente fotografice, documente 

video, schița finală a instrumentelor de cercetare (ghid de interviu, chestionar, ghid de 

observație, fișe de evaluare, etc.), extrase din legi sau alte documente.
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economiei sociale în Grecia și în alte state ale Uniunii Europene,  București, Editura Expert
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8. King, G., Keohane, R., Verba, S. (2001). Fundamentele cercetarii sociale, Iaşi, Polirom

9. Lambru, M. (2013). Organizațiile de ajutor reciproc, Iași, Editura Polirom

10. Larionescu, M. (2013). Economia socială și cooperația în România. O perspectivă 

socioistorică, Iași, Editura Polirom 

11. Mariotti, S., Glackin, C. (2012). Antreprenoriat. Lansarea și administrarea unei afaceri, 

București, Editura Bizzkit

12. Miroiu, M., Blebea Nicolae, G. (2001). Introducere în etica profesională, București, 

Editura Trei

13. Moreau, J. (1994). L'économie sociale face à l'ultra libéralisme, Paris, Ed. Syros, 

14. Neamtan, N. (2005). The Social Economy: finding a way between the market and the 

state, Paris, Ed. Policy  Options

15. *** Dicţionar de filozofie (1978), Bucuresti, Editura Politică

16. Petrescu, C. (coord.) (2013). Economia socială în contextul dezvoltării locale, Iași, 

Editura Polirom

17. Petrescu, C. (coord.) (2013). Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri 

agricole și forestiere. Profil evoluție, tendințe, Iași, Editura Polirom

18. Petrescu, C. (coord.) (2013). Cooperativele din România. Actori ai dezvoltării 

economice, Iași, Editura Polirom
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19. Rotariu, T., Ilut, P. (1997). Ancheta sociologică, Iaşi,  Polirom 

20. Roth, M., Ducu, V., Rebeleanu, A. Practica studenților asistenți sociali (suport pentru 
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22. Toia, P. (2007). Proiect de raport referitor la economia socială

23. Verba,  S. (2001). Bazele cercetării sociale, Iași, Polirom

24. Wunenburger,  J.J. (1993). Questions ď éthique, Paris, Presses Universitaires France

Reviste

 Revista de Economie Socială. București, Editura Hamangiu 

 International Review of Social Research. Iași, Editura Polirom

 Calitatea vieții. Revistă de politici sociale. București, Editura Academiei 
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Continuă în Domeniul Economiei Sociale

Curs Postuniversitar de 
Formare şi Dezvoltare Profesională  





Introducere în Economia Socială
Conf. univ. dr. DANIELA VÎRJAN

Academia de Studii Economice din Bucureș�
Facultatea de Economie

Departamentul de Economie și Poli�ci Economice

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și 
prelucrare a informațiilor legate de economia socială. El își propune să transmită și 
să dezvolte un set de cunoștințe și informații care să conducă la o bună cunoaștere a 
conceptelor teoretice și principalelor practici ale economiei sociale. Cursantul va fi 
capabil să înțeleagă și să folosească noțiuni specifice, pentru fundamentarea unui 
demers corect în domeniul economiei sociale.

OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi 
și/sau competențe generale:

C1.1. Identificarea și definirea conceptelor și teoriilor fundamentale la nivel micro și 
macro economic și a corelațiilor acestora cu domeniul economiei sociale.

C4.1. Identificarea normelor metodologice, a măsurilor, programelor și politicilor în 
domeniul economiei sociale la nivel național, european și internațional.

C4.2. Explicarea politicilor și măsurilor existente la ora actuală în domeniul 
economiei sociale și aplicarea acestora în contexte diferențiate.

Tema 1: Ce este economia socială?
1.1. Geneza economiei sociale
1.2. Abordări teoretice ale economiei sociale

Tema 2: Entitățile economiei sociale din România
2.1. Organizațiile nonprofit
2.2. Casele de ajutor reciproc ale salariaților și caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor
2.3. Cooperativele de credit și consum, cooperativele meșteșugărești

Tema 3: Grupurile vulnerabile și economia socială
3.1. Femeile ca grup vulnerabil
3.2. Romii ca grup vulnerabil
3.3. Alte grupuri vulnerabile ale societății

Tema 4: Agregate ale economiei sociale
4.1. Nivelul de trai și bunăstare
4.2. Sărăcia și protecția socială
4.3. Dezvoltarea umană

Tema 5: Economia socială în context internațional

       I. Introducere în economia socială

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI

MODULUL
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Economia socială pune în prim plan grija față de individ și problemele sociale ale 
acestuia pe principiul solidarității și ajutorului reciproc. Promovarea și funcționarea 
entităților economiei sociale la un nivel susținut, ar putea produce bunăstare economică și 
socială și unor categorii defavorizate ale populației, unei categorii aflate sub pragul de 
sărăcie și al cărui număr a crescut destul de mult mai ales în perioada de criză. De ce 
economia socială? Pentru că economia socială urmărește dezvoltarea economică și socială 
a unei comunități și al cărui scop principal este asigurarea bunăstării colective și în special a 
celor care sunt descurajați pe piața muncii datorită unor situații nefavorabile.
 Economia socială s-a format în decursul unui lung proces istoric, oferind un cadru 
adecvat combatanților în dorința lor de a reintroduce omul ca finalitate a economiei. 
Economia socială este o abordare mai umană a problemelor și faptelor economice și care 
îmbină eficient libertatea pieței cu nevoile sociale, în beneficiul întregii colectivități. 

Economia socială are ca scop asigurarea unei existențe onorabile, pentru fiecare 
membru al societății, fie că este apt de muncă sau nu, fie că este tânăr sau bătrân, fie că 
este femeie sau bărbat, fie că este sănătos sau bolnav. 

Economia socială este o piață reală și sustenabilă ce produce bunuri economice și 
oferă servicii non-marfă pentru toți cei interesați de valorile acesteia, în vederea 
îmbunătățirii nivelului de trai și dezvoltării activităților economice care sunt creatoare de 
noi locuri de muncă și aducătoare de venit. Dezvoltarea economiei sociale presupune 
crearea de locuri de muncă pentru toți cei care sunt vulnerabili pe piața muncii și  în același 
timp ieșirea din sărăcia absolută.

Economia socială nu face concurență sistemului de protecție socială ci 
dimpotrivă rolul acesteia este să completeze neajunsurile acestui sistem și să ajute 
anumite categorii să facă față mult mai ușor problemelor de excludere și marginalizare 
socială. Atât economia socială cât și politicile sociale sunt îndreptate spre rezolvarea 
diferitelor probleme sociale cum ar fi: sărăcia, șomajul, marginalizare și excluziune socială, 
delincvență, risc social, violență socială, lipsa de locuințe, alienare, probleme de sănătate, 
asigurarea educației, sprijinul familiei cu copii etc. Deci, este important ca economia 
socială și protecția socială să se completeze și să se sprijine reciproc pentru atingerea unui 
scop comun și anume bunăstarea întregii colectivități.

Economia socială a luat naștere acum două secole din dorința oamenilor de a 
lupta împotriva evenimentelor neprevăzute, de a coopera în muncă, de a se susține 
reciproc în momente de dificultate (în special în cazul riscurilor profesionale), și de a plasa 
banii fără să uite că sunt solidari. Un grup de tineri deschizând o sală de internet-cafe, zeci 
de milioane de oameni cotizând mutual pentru sănătate, un grup de amatori de muzică 
folk asociindu-se pentru a crea o orchestră de cameră sau pentru a organiza concerte în 
țară, agricultorii de la munte în asociație cu consumatorii urbani difuzând produse 
biologice sau întreprinderi care angajează tineri șomeri, etc., toate acestea reprezintă 
economia socială și solidară. Deși această lume de întreprinderi (asociative, cooperative 
și mutuale) este foarte puțin cunoscută, propune valori solide, născute din creștinismul 
social, din eficacitatea economică, democrația și solidaritatea socială.

1. Definirea economiei sociale în funcție de criteriile economice și sociale:
Criterii economice: • activitate continuă de producere de bunuri și servicii; • grad 

ridicat de autonomie; • nivel semnificativ de risc economic; • volum minim de muncă 
plătită, dar nivel ridicat de voluntariat.

Criterii sociale: • scop explicit în beneficiul comunității; • inițiativă lansată de un 
grup de cetățeni; • Promovarea unui simț al responsabilității la nivel local; • Rezultatul unei 
dinamici colective care implică oameni care aparțin unei comunități în vederea atingerii 
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unui anumit scop; • Puterea de decizie nu se bazează pe proprietatea de capital; • Natura 
participatorie implică diferitele părți afectate de activitate; • Distribuire limitată a 
profitului.

2. Principiile economiei sociale: Solidaritate; • Responsabilitate socială;                    
• Libertate; • Șanse egale pentru toți membrii organizației; • Respect reciproc (toți 
asociații sunt și proprietari); • Gestiune autonomă și independență față de autoritățile 
publice;  • Îmbinarea intereselor membrilor cu interesul general; • Participarea tuturor la 
procesul decizional și în mod democratic.

3. Entități ale economiei sociale în România: ONG-uri, Casele de Ajutor Reciproc 
ale Salariaților, Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, Cooperativele. 

4. Bunăstarea este o componentă esențială a situației umane, ea reflectă  un 
sistem de nevoi, corelat cu contextul economico-social în care se integrează fiecare om, din 
perspectiva proprietății, nivelului de consum, stării material-financiare, ierarhiei sociale și 
culturale. Astfel, bunăstarea apare ca o stare optimă la care aspiră individul, prin modul lui 
de a produce, economisi și consuma. Bunăstarea socială începând cu secolul XX a devenit 
criteriul fundamental de apreciere a eficienței funcționalității oricărui sistem social și este 
nucleul dur al economiei sociale de piață. Crearea bunăstării sociale este un scop 
important al economiei sociale de piață, deoarece aceasta reprezintă premisa existenței 
unei ordini economico-sociale echitabile și durabile.

5. Sărăcia este un fenomen multidimensional, pentru că, nu este abordată numai 
dintr-un anumit punct de vedere, ci presupune o multitudine de abordări: economice, 
psihologice, sociologice, culturale etc. 

Abordarea economică vizează posibilitatea de câștig, referindu-se în special la 
venit și avere, care sunt apreciate drept cauzele principale ale sărăciei.

Abordarea psihologică se concentrează asupra efectelor psihologice ale 
privațiunii, și include: desconsiderarea propriei persoane, diferite probleme de sănătate 
mintală, aspirații și motivație scăzute etc.

Abordarea sociologică prezintă relația individ-societate în care trăiește. Se 
concentrează pe valorile și normele din societate, pe efectele acestora asupra individului 
sărac, pe participarea la activitățile comunității, pe integrarea în viața politică, pe rolul unui 
grup de referință etc.

Dimensiunea socială la nivelul Uniunii Europene constă în armonizarea (acest 
concept a fost treptat înlocuit cu alte concepte, precum: coeziune, convergență, 
cooperare etc.) socială a tuturor componentelor politicii sociale cu privire la asigurările, 
ajutoarele și transferurile universale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, egalitatea 
șanselor pentru bărbați și femei, implementarea libertății de mișcare, promovarea 
învățământului și pregătirii profesionale etc. 

6. Termenul de „coeziune socială” a apărut pentru prima dată în Tratatul de la 
Roma (art. 130 a) unde se precizează că « Comunitatea va dezvolta și accentua acțiunile 
care sa conducă la sporirea coeziunii sale economice și sociale». 

Realizarea dorinței comune de a obține coeziunea socială și armonia între 
cetățenii Uniunii Europene, a început să se manifeste pe la mijlocul anilor ‘80, iar punctul 
maxim a fost atins după lansarea Programului de creare a Pieței Unice prin conștientizarea 
faptului că integrarea poate genera efecte economice și sociale negative. Devenea clar că 
anumite grupuri sociale vor fi defavorizate și se va accentua prăpastia între săraci și bogați. 
Aceste grupuri cuprindeau: șomerii pe termen lung, tinerii în căutarea unui loc de muncă, 
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lucrătorii mai puțin calificați, lucrătorii pe perioade determinate de timp și cei de pe piața 
subterană a forței de muncă.

Prin coeziunea socială se urmărește ca cetățenii tuturor țărilor participante să 
perceapă relativ la fel, avantajele procesului inflaționist. În acest sens Tratatul de la 
Maastricht a reiterat importanța introducerii de măsuri care să permită tuturor cetăcenilor 
din Uniunea Europenă să perceapă că sunt beneficiarii direcți ai adâncirii și integrării. În 
tratat se specifică că « Uniunea își va propune ca obiective viitoare promovarea 
progresului economic și social care să fie echitabil și susținut… prin întărirea coeziunii 
economice și sociale » (Art. 13 TEU) și respectiv « Uniunea va avea ca deziderate proprii… 
un înalt nivel de ocupare a forței de muncă și protecția socială, creșterea standardelor de 
viață și a calității vieții, coeziunea economică și socială între statele membre » (art. 2 
TEU). 

„Coeziunea socială” presupune: armonizarea unor măsuri în domeniul social 
pentru a face posibilă circulația lucrătorilor în interiorul grupării; un obiectiv general: de a 
proteja lucrătorii de potențialele efecte negative ale realizării pieței europene integrate și 
liberalizate; accentuarea consensului țărilor membre cu privire la problemele specifice ale 
grupărilor sociale mai puțin favorizate într-o piață integrată. Această prevedere se referea 
la tinerii în  căutarea de loc de muncă, femei, persoanele în vârstă etc.

Bibliografie selectivă:

1. Cace, S., Nicolăescu, V., Anton, A.-N., Rotaru, S. (2011). Organizațiile neguvernamentale 
și economia socială, București, Editura Expert.
2. Cace S., Arpinte, D., Scoican, A. (2010). Economia socială în România. Două profiluri 
regionale, București, Editura Expert.
3. Constantinescu, S. (2011). Atlasul economiei sociale, București, Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile.  
4. Demoustier, D. (2001). L'economie sociale et solidaire. S'associer pour entreprendre 
autrement,  Paris, Ed. La Decouverte et Syros.
5. Démier, F. (1998). Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, Iași, Institutul 
European.
6. Gheondea, A., Stănilă, G., Mihalache, F. (2011). Ocuparea neagricolă în Regiunile Sud 
Muntenia și Sud-Vest Oltenia. Raport de cercetare,  București, Editura Expert.
7. Laville, J.L. (1995). Èconomie des services de proximité, Paris, CRIDA-ISCI.
8. Laville, J.L. (1992). Les Services de proximité en Europe, Paris, Syros/Alternatives.
9. Neguț, A., Nicolăescu, V., Preoteasa, A.-M., Cace, C. (2011). Monitorizare și evaluare în 
econmie socială, București, Editura Expert.
10. Popescu, R. (2011). Grupurile vulnerabile și economia socială, București, Editura 
Expert.
11. Rosanvallon, P. (1998). Noua problemă socială,  Iași, Institutul European.
12. Stănilă, G.; Cace, C.; Preoteasa, A.-M. (2011). Organizațiile mutuale și economia 
socială,  București, Editura Expert.
13. Stănescu, S. (coord., 2012). Profit pentru oameni, Raport de deschidere în cadrul  
Proiectului Modelul Economiei Sociale în România, București, PNUD România.
14. Vîrjan, D. (2005). Economie și politici sociale, București, Editura ASE.
15. Voicu, B. (2010). Capital social în România începutului de Mileniu: drumeț în țara celor 
fără de prieteni?,  Editura Lumen, Iași.
16. *** (2011). Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă 
europeană comparată.  București, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
17. *** (2010). România 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendințe, provocări,  
București, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).
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Cadrul Instituțional și Juridic al 
Entităților de Economie Socială  

Conf. univ. dr. BRÂNDUȘA OANA VARTOLOMEI
Academia de Studii Economice din Bucureș�

Facultatea de Contabilitate și Informa�că de Ges�une
Departamentul de Drept

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și 
prelucrare a informațiilor legate de cadrul instituțional și juridic al entităților de 
economie socială. El își propune: să formeze capacitatea de a înțelege, prelucra, 
identifica și construi politici și strategii cu caracter social, care să contribuie la 
depășirea inegalităților, prin promovarea coeziunii sociale; să formeze capacitatea 
de a identifica principalele instituții și organisme naționale și internaționale 
implicate în realizarea dreptului social; să contribuie la dobândirea unei mentalități 
noi privind persoanele vulnerabile/defavorizate prin înțelegerea drepturilor și 
obligațiilor care se acordă acestor persoane în scopul integrării și incluziunii lor 
sociale; dobândirea de către cursanți a unor cunoștințe referitoare la jurisdicția 
muncii, inclusiv dobândirea unor aptitudini minimale în vederea introducerii, 
respectiv a soluționării unei acțiuni într-un litigiu de muncă ori de asigurări sociale 
și, nu în ultimul rând, să contribuie la îmbogățirea actualului cadru legislativ în 
domeniul economiei sociale.
OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi 
și/sau competențe generale:
C1.1. Identificarea și definirea conceptelor și teoriilor fundamentale la nivel micro și 
macro economic și a corelațiilor acestora cu domeniul economiei sociale.
C4.1. Identificarea normelor metodologice, a măsurilor, programelor și politicilor în 
domeniul economiei sociale la nivel național, european și internațional.

C4.2. Explicarea politicilor și măsurilor existente la ora actuală în domeniul 
economiei sociale și aplicarea acestora în contexte diferențiate.

Tema 1: Considerații introductive privind cadrul juridic al entităților de economie 
socială
Tema 2: Relațiile de muncă. Dialogul social
Tema 3: Relațiile colective de muncă. Contractul colectiv de muncă. Noțiune. Înche-
iere. Executare. Modificare. Suspendare. Încetare
Tema 4: Relațiile individuale de muncă. Contractul individual de muncă. Noțiune. 
Încheiere. Executare. Modificare. Suspendare. Încetare
Tema 5: Răspunderea disciplinară și răspunderea patrimonială
Tema 6: Jurisdicția muncii

       I. Introducere în economia socială

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI

MODULUL
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 În România, sistemul de drept cunoaște două subdiviziuni: dreptul public și 
dreptul privat. Deosebirea fundamentală între aceste două subdiviziuni este reprezentată 
de modul în care sunt reglementate raporturile juridice aparținând acestor subdiviziuni. 
Astfel, în cadrul dreptului public statul apare ca subiect central, toate celelalte subiecte de 
drept (persoane fizice sau juridice) nefăcând altceva decât să se subordoneze normelor 
dictate de stat. În cadrul dreptului privat, și statul dacă apare ca subiect distinct de drept, se 
găsește pe poziție de egalitate cu celelalte subiecte de drept, această subdiviziune fiind 
caracterizată de egalitatea juridică a părților. 
 Așa cum se poate observa, nu există o ramură distinctă de drept denumită 
„dreptul economiei sociale”. Din punct devedere juridic, economia socială nu cunoaște o 
definiție legală. Și aceasta deoarece nu formează obiectul de studiu al vreunei ramuri 
distincte de drept. Pe cale de consecință, entitățile de economie socială sunt cele care 
activează, în principal, în cadrul dreptului privat cuprinzând asociațiile și fundațiile, 
organizațiile sindicale și patronale, cooperativele, societățile mutuale, case de ajutor 
reciproc etc. 
 În aceste condiții, analiza cadrului instituțional și juridic al entităților de economie 
socială trebuie să pornească de la identificarea și prezentarea regimului juridic aplicabil 
acestor persoane juridice de drept privat. Astfel:

1.    ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE sunt reglementate de Ordonanța Guvernului 
nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile (publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000 cu modificările și completările 
ulterioare). Potrivit actului normativ:
• Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor 

activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după 
caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociații ori 
fundații (art. 1 alin. 1).

• Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe 
persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de 
restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă 
pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități 
sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial (art. 4).

• Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe 
persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de 
moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și 
irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor 
colectivități (art. 15).

2.    SINDICATELE ȘI PATRONATELE sunt reglementate de Legea nr. 62/2011 a 
dialogului social (republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
625 din 31 august 2012 cu modificările și completările ulterioare). Potrivit 
actului normativ:  
• Organizația sindicală reprezintă denumirea generică pentru sindicat, 

federație sau confederație sindicală. Se constituie pe baza dreptului de 
liberă asociere, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislația 
națională, în contractele colective și individuale de muncă sau în 
acordurile colective de muncă, precum și în pactele, tratatele și 
convențiile internaționale la care România este parte, pentru 
promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale 
membrilor săi (art. 1 lit. u);
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• Organizația patronală reprezintă organizația patronilor, autonomă, fără 
caracter politic, înființată în baza principiului liberei asocieri, ca 
persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în 
scopul apărării și promovării drepturilor și intereselor comune ale 
membrilor săi, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, pactele, 
tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, 
precum și de statutele proprii (art. 1 lit. f).

3.    COOPERATIVELE sunt reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organiza-
rea și funcționarea cooperației (publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005 cu modificările și completările ulteri-
oare). Potrivit actului normativ: 

•  Cooperația reprezintă un sector specific al economiei care 
funcționează prin societăți cooperative și alte forme de asociere a 
acestora la nivel teritorial și national (art. 2). 

•   Nu fac obiectul actului normativ cooperativele de credit și casele 
centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin 
lege specială (art. 3).

  •     Societatea cooperativă este o asociație autonomă de persoane fi-
zice și/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimțămân-
tului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor 
economice, sociale și culturale ale membrilor cooperatori, fiind 
deținută în comun și controlată democratic de către membrii săi, 
în conformitate cu principiile cooperatiste (art. 7 alin. 1). 

4.   SOCIETĂȚILE MUTUALE DE ASIGURĂRI sunt reglementate de Legea nr. 
32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor 
(publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 148 din 10 aprilie 
2000 cu modificările și completările ulterioare). Potrivit actului normativ:
• Societatea mutuală de asigurări reprezintă persoana juridică civilă ai 

cărei asociați sunt deopotrivă asigurați și asigurători (art. 2 pct. 19).

5.   CASELE DE AJUTOR RECIPROC sunt reglementate distinct de Legea nr. 
122/2006 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților 
și al uniunilor acestora (republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr. 261 din 22 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare) și de 
Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 
(publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 723 din 3 octombrie 
2002 cu modificările și completările ulterioare). Potrivit acestor acte 
normative:
• Casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt asociații fără scop 

patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților, 
în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor lor. 
Membrii unei case de ajutor reciproc a salariaților pot fi numai 
persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariaților își 
desfășoară activitatea exclusiv cu membrii acestora (art. 1 alin. 1 din 
Legea nr. 122/2006).

• Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaților îl 
constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii 
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acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al 
membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare (art. 2 alin. 1 din 
Legea nr. 122/2006).

• Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizații cu caracter 
civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, 
neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare 
mutuală și de asistență socială (art. 1 din Legea nr. 540/2002).
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13. *** Legea nr. 448 din 18 dec. 2006 – privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap.

14. *** Ordonanța de urgență nr. 14 din 07.03.2007 – pentru modificarea și completarea 
legii nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

15. *** Hotărârea nr. 1175 din 29.09.2005 – privind aprobarea Strategiei naționale pentru 
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16. *** Legea nr. 343 din 15.07.2004 – privind modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 102 din 1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a 
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17. *** Legea nr. 62/2011, legea dialogului social.

18. *** Legea nr. 74/1999 – pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată 
la Strasbourg la 3 mai 1996.
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Politica Socială a Uniunii Europene 
într-o Lume Globală

Prof. univ. dr. MARIANA IOVIȚU
Academia de Studii Economice din Bucureș�

Facultatea de Economie
Departamentul de Economie și Poli�ci Economice

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și prelucrare a informațiilor legate de 
problematica teoretică a componentei sociale a dezvoltării economice. Cursul prezintă politici sociale cerute şi 
declanşate de anumite situaţii şi stări de fapt de ordin economic (criza economică) precum şi de urgenţa 
rezolvării unor aspecte conflictuale la nivelul societăţii (şomaj-inflaţie).

OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi și/sau competențe 
generale:

C1.1. Identificarea și definirea conceptelor și teoriilor fundamentale la nivel micro și macro economic și a 
corelațiilor acestora cu domeniul Economiei Sociale.

C4.1. Identificarea normelor metodologice, a măsurilor, programelor și politicilor în domeniul economiei sociale 
la nivel național, european și internațional.

C4.2. Explicarea politicilor și măsurilor existente la ora actuală în domeniul economiei sociale și aplicarea 
acestora în contexte diferențiate.

Tema 1: Conflictele sociale și dezvoltarea economică

1.1.  Conflictul și schimbarea sunt indisolubil legate de viabilitatea societăților deschise;

1.2.  Obiectivele grupurilor aflate în stare conflictuală sunt radical diferite, bazate pe un sistem de interese 
opuse;

1.3. Istoria socială a sec.XX este marcată de multiple și interesante forme de manifestare conflictuală. 
Comentariul paradoxului formulat de economistul Francisco J Mayorga (Nicaragua): „De la creșterea fără 
redistribuire la redistribuirea fără creștere”.

Tema 2: Restructurarea statului bunăstării-între normativ și pozitiv

2.1. Conceptul de bunăstare;

2.2. Conotațiile cantitativ-calitative ale bunăstării;

2.3. Tipologia (clasificarea) statului bunăstării.

Tema 3: Politici ale ocupării și veniturilor: formarea profesională în concordanță cu „Directiva recunoașterii 
calificării și a diplomelor-20 oct.2007” la nivel european

3.1. Conceptul de flexisecuritate a forței de muncă;

3.2. Politici de angajare a forței de muncă la nivel european.

 Tema 4: Politici de flexibilizare a forței de muncă - între ocupare și protecție socială

4.1. Flexibilizarea și individualizarea forței de muncă;

4.2. Mecanisme de echilibrare a pieței muncii la nivel european;

4.3. Mobilitatea forței de muncă la nivelul pieței europene.

 Tema 5: Politici de creștere a veniturilor populației-salarii europene și  „dumpingul social”

5.1.  Necesitatea actualizării salariilor;

5.2.  Barierele culturale și sistemele de securitate socială;

5.3. Teama de „dumpingul social”. 

Tema 6: Implicațiile derivate din restricțiile privind libera circulație a forței de muncă în spațiul UE. Anul 2006 a 
fost declarat de UE „anul european al mobilității muncitorilor”. Care este situația în prezent, 2013?

6.1.  Limitarea accesului forței de muncă pe piața europeană;

6.2. Liberalizarea serviciilor sub impactul obiectivelor de politică socială și a criteriului protecția con-       
sumatorului;

6.3.  Integrarea socială și efectele sale economice.

Tema 7: Migrația forței de muncă: apariția, încurajarea, perpetuarea „pieței muncii  subterane” la nivel UE

7.1. Avantajele și dezavantajele pieței muncii subterane asupra economiei;

7.2. Creșterea ofertei forței de muncă la nivelul pieței europene;

7.3. Mecanismul de funcționare și direcțiile de strategie ale Fondului Social European.

       I. Introducere în economia socială

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI

MODULUL
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Mersul dezvoltării societății este condiționat, în egală măsură, de progresul 
economic și social.

Este, neîndoielnic, utilă și necesară abordarea  problematicii sociale în contextul 
spațiului și a diversității economice iar perspectiva parcurgerii drumului social,economic și 
politic comun va scoate la iveală tema și configurația conflictului social modern.

În prezent, politicile sociale reintră cu insistență în atenția și perimetrul 
preocupărilor decidenților politici ca urmare a procesului de lărgire a spațiului socio-
economic european. Argumentele convingătoare, în acest sens, țin de extinderea 
problematicii sociale, de înlăturarea îngrădirilor privind drepturile sociale (în special a 
populației care provine din zona de Est), de protejarea individului în fața nesiguranței 
socio-economice,de motivațiile privind accesul la siguranța socială.

Acțiunile pieței concurențiale, transformările sociale și politice de anvergură, pot 
contribui, în egală măsură, la progresul și dezvoltarea economică numai dacă problematica 
individului se suprapune și se corelează cu economicul.

Tematica propusă în acest curs a selectat, pentru început, câteva probleme 
teoretice obligatorii pentru înțelegerea și conștientizarea împortanței componentei 
sociale a dezvoltării economice umane. Procedând astfel, urmărim abordarea teoretică 
necesară interpretării celor mai actuale probleme,legate de coordonarea sistemelor 
sociale la nivel comunitar.

Precizăm că acest curs are drept obiectiv prezentarea unor politici sociale cerute 
și declanșate de anumite situații și stări de fapt de ordin economic și nu solicitate de 
situația anumitor categorii sociale.

Ocuparea forței de muncă și migrația forței de muncă la nivel UE, formarea 
profesională în concordanță cu normele de la nivel european, flexibilizarea forței de muncă 
și protecția socială în fața restructurărilor economice,necesitatea creșterii veniturilor la 
nivelul salariilor europene,etc. sunt câteva dintre provocările economice menite să 
impulsioneze deciziile politice sociale.
 Societatea românească post-integrare, prin conjunctura economică generală, 
oferă un interesant exemplu de studiu al modului în care economicul și politicul depun 
eforturi pentru a atinge standardul unei Europe a drepturilor sociale. 

Lupta pentru bunăstare a constituit dintotdeauna o preocupare, exprimând 
interesul individului, colectivității, societății în general pentru modificarea condițiilor de 
trai, în sens progresiv. De asemenea dorința de creștere a standardului de bunăstare 
reprezintă, totodată, sursa schimbării individului și societății.

Neliniștea provocată de integrarea în UE s-a născut din evaluarea precaută a 
ofertelor acestei măsuri cu egale efecte în plan economic și social. Rolul economic și social 
al statului este din nou pus în discuție iar politicile socio-economice se dovedesc, adesea, 
insuficient de ancorate în realitate.

Atunci când creșterea economică și progresul social intră în aceeași zonă de 
„turbulențe”, este necesară schimbarea. Devine clar faptul, că mersul înainte solicită o 
revizuire severă și minuțioasă a drepturilor sociale, a evoluției lor în noul context, și în 
spiritul cărora se va edifica un nou pachet de politici sociale. 

Este relevant și de necontestat faptul că piața nu poate genera echitate atâta 
vreme cât participarea membrilor societății la activitatea economică este diferită și inegală 
din punct de vedere cantitativ și calitativ. Este piața capabilă de a asigura simultan 
bunăstarea și echitatea pentru toți membrii societății?

Pe măsură ce globalizarea înaintează și, în paralel, se adâncește tendința spre 
regionalizare, capacitatea statelor-națiuni de a se adapta la mediul economic globalizat 
este în scădere, producând radicale schimbări în rolul și funcțiile statului. În consecință, se 
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poate aprecia că globalizarea economică determină o serie de „defecțiuni” în relațiile 
sociale la nivel național. Cum va reacționa statul în noua conjunctură internă și trans-
naționalizată? Va răspunde prin adaptabilitate sau declin?

Dacă păstrăm aceeași zonă interpretativă a inter-relației economic-social, 
înseamnă că toate circumstanțele economice se vor repercuta asupra condiției sociale. 
Mai are șanse de supraviețuire „statul bunăstării” în fața extinderii globale a concurenței 
economice? 

Nu exagerăm în afirmația că, în ultimul deceniu, globalizarea a dat naștere unei 
întregi literaturi care poartă pecetea concepțiilor de stânga sau dreapta, în raport de 
poziția celui care scrie. Această literatură evidențiază, în esență, două tendințe majore: pe 
de o parte, entuziasmul declanșat de performanțele economice care se obțin în cadrul 
economiilor naționale ce depășesc granițele geografice ale activității economice și,pe de 
altă parte, pesimismul față de efectele sociale resimțite de populația implicată în acest 
proces și care necesită din partea  statului,măsuri multiple noi,de tip intervenționist.

Problema reducerii șomajului, păstrarea instituțiilor prin care se urmărește 
asigurarea bunăstării, susținerea măsurilor și a căilor de producere a bunăstării sunt 
obiective din ce în ce mai greu de atins în prezența legilor pieței concurențiale. Inegalitățile 
tot mai acute, resimțite de populația intrată în „malaxorul” competițional cer ca rezolvarea 
lor să se producă prin noi metode, instrumente și mecanisme de politică socială.

Noua configurație a pieței europene, lărgită în urma integrării de noi țări (în 
prezent, 28 de țări vorbitoare de 24 de limbi), impune acordarea unei atenții sporite 
problematicii forței de muncă. Aceasta este privit ca mijloc de interconectare economică, 
ca factor de eficientizare a funcționării pieței europene. Înlesnirea unui dialog mai deschis 
între cetățenii țărilor membre UE precum și îmbunătățirea calității comunicării la nivelul 
instituțiilor europene, constituie una dintre căile de realizare a strategiei Lisabona privind 
obiectivele europene de creștere economică și creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă. La toate acestea, se adaugă și efectele economice deosebite ale competențelor 
profesionale asupra schimburilor comerciale, mediului de derulare al afacerilor, și a 
remodelării pieței muncii. 

Șansele egale pentru toți reprezintă un deziderat și una dintre componentele de 
substanță ale democrației de pretutindeni, alături de libertate și respectul drepturilor 
fundamentale ale omului.

Deși libertatea de mișcare a forței de muncă reprezintă un principiu fundamental 
în legislația europeană, teama că forța de muncă străină va crea dezechilibre în sistemul 
social a încurajat măsuri protecționiste din partea vechilor state comunitare.            

Manifestarea unor rezerve privind liberalizarea pieței muncii este legată și de 
problemele sociale antrenate. O preocuparea principală este realizarea legăturilor directe 
între crearea unei reale piețe a muncii în UE și sistemele sociale mai bine coordonate în 
statele membre.

Apreciat ca un instrument de echilibru între cererea și oferta de forță de muncă, 
prețul forței de muncă rămâne doar un criteriu normativ deoarece realitatea economică 
precum și determinările de politică economică la nivel european infirmă multe dintre 
considerațiile de teorie economică. 

În problema acceptării fără rezerve a forței de muncă de proveniență estică, țările 
comunitare manifestă poziții total diferite, uneori neconcordante cu prevederile 
constituționale europene. 

Promovarea restricțiilor și măsurilor protecționiste, nu aduce nimic bun în planul 
unei piețe care se dorește real liberă, în care cererea și oferta se întâlnesc nerestricționat 
de bariere, iar salariul ca preț trebuie să evidențieze evoluțiile conjuncturale ale acestei 
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piețe. Mai mult decât atât, situația în sine poate conduce la apariția, încurajarea și 
perpetuarea economiei subterane. 
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Antreprenoriat Social
Lect. univ. dr. CORINA MONICA PELĂU

Academia de Studii Economice din Bucureș�
Facultatea Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine

Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și 
prelucrare a informațiilor legate de antreprenoriatul social. El își propune să 
transmită și să dezvolte cunoștințe și informații care să conducă la cunoașterea 
bunelor practici de economie socială.

OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi 
și/sau competențe generale:

C1.3. Aplicarea conceptelor și teoriilor economice fundamentale la nivel micro și 
macro economic pentru formularea de explicații și ipoteze specifice economiei 
sociale.

C6.4. Evaluarea critică a conținutului și semnificației unor proiecte/programe 
sociale în parteneriat public-privat.

Introducere
Tema 1: Concepte de baza ale antreprenoriatului social 
Tema 2: Teorii de implicare socială
Tema 3: Caracteristici ale managerilor/ antreprenorilor

       II. Praxisul economiei sociale 

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI

MODULUL
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Una din principalele orientări ale managementului companiilor este cea către o mai 
puternică responsabilitate socială. Responsabilitatea socială corporatistă este un domeniu de studiu 
important și în continuă creștere și dezbatere, punând bazele strategiei „noii economii” a secolului 
XXI. Antreprenoriatul social reprezintă o componentă a responsabilității sociale prin care sunt 
stimulate și susținute inițiativele și activitățile sociale la nivel de individ sau la nivel de companie. 

Responsabilitatea socială presupune ca deciziile și acțiunile oamenilor de afaceri să nu aibă la 
bază, doar interesul economic al firmei. Aceasta ar trebui sa fie privită în contextul managerial al 
companiei (Keith Davis). Responsabilitatea socială implică, la o analiză mai profundă, o atitudine 
publică față de resursele economice și umane ale societății și dorința de a utiliza aceste resurse pentru 
binele comunității și nu pentru interesele restrânse ale persoanelor private sau ale companiilor 
(William C Frederick). O companie responsabilă din punct de vedere social, este una a cărei echipă de 
conducere echilibrează o multitudine de factori de interes. În loc să se axeze pe maximizarea 
profiturilor, o companie responsabilă ia în calcul și angajații, furnizorii, colaboratorii, comunitatea 
locală și națiunea (Harold  Jonson). 

Afacerilor le este cerut să își asume responsabilități sociale, mai mult ca niciodată, pentru a 



atinge o scală mai largă de valori umane. Companiilor li se cere, în prinicpal, să contribuie la 
crearea unei vieți mai bune și nu doar să asigure cantități imense de bunuri și hrană pentru 
comunitate (Comitee of Economic Development – CED, 1971). Noul concept de 
responsabilitate socială recunoaște strânsa legatură dintre companii și societate și 
realizează că asemenea relații trebuie să primească atenția managerilor de top atunci când 
firmele și grupurile asociate lor își urmeaza țelurile (Clarence C. Walton). Walton pune 
accent pe faptul că responsabilitatea socială a unei corporații include un grad ridicat de 
disponibilitate pentru voluntariat, o legatură strânsă cu celelalte organizații de voluntariat 
și acceptarea costurilor pe care această activitate o impune, fără așteptări ca această 
activitate să fie una profitabilă. 

În aceasta lucrare sunt prezentate principalele elemente care să susțină 
antreprenoriatul social. 

Astfel, în prima temă sunt prezentate principalele concepte ale antreprenoria-
tului social și ale responsabilității sociale. Sunt prezentate principalele elemente care 
trebuie avute în vedere la dezvoltarea unei inițiative sociale cum ar fi managementul 
resurselor umane și a proceselor interne, activitățiile de marketing și promovare precum și 
activitățiile financiare și de fundraising precum și activitățile de coordonare a acestora. 

1. Antreprenoriatul social se referă la inițiativa unui om sau a unui grup de oame-
ni de dezvolta proiecte de responsabilitate socială. 

Etapele dezvoltării unui proiect social sunt:
• Stabilirea obiectivului proiectului social 
• Stabilirea elementelor și resurselor esențiale pentru dezvoltarea unui 

proiect social
• Implementarea proiectului social
• Stabilirea domeniului de implicare: mediul sau probleme sociale

Elementele esențiale pentru dezvoltarea unui proiect social sunt: 
• echipa de management și viziunea acesteia;
• resursele umane implicate;
• strategia de marketing și promovare;
• procesele necesare derulării proiectului;
• resursele financiare. 

2. Prin responsabilitate socială, o întreprindere își asumă de fapt totalitatea 
acțiunilor îndreptate prin intermediul a diferite activități, măsuri și procedee specifice spre 
mediul înconjurător, societate, angajați, dar și spre clienții săi (Dabija, 2012). De la bun 
început trebuie făcută distincția între responsabilitate socială și filantropie – în timp ce 
filantropia reprezintă comportamentul indivizilor orientat spre ajutorarea semenilor 
(iubirea aproapelui) și lipsit de vreo recompensă (materială, imaterială etc., cf. Dex online, 
2012), responsabilitatea socială consituie mai degrabă o strategie a companiei inițiatoare 
de pe urma căreia aceasta are „ceva” de câștigat.

Pentru o afacere, acest „ceva” este reprezentat cel mai des de elemente 
acoportale (notorietate, simpatie, încredere în cadrul segmentelor țintă, imagine pozitivă 
etc.), fiind utilizat de întreprindere în atingerea și realizarea „succesului” pe piață (Oprea, 
2005, p. 47). Cum orientarea de marketing a oricărei întreprinderi vizează în primul rând 
succesul abordării și prelucrării adecvate a segmentelor țintă (adică a clienților), 
responsbilitatea socială poate fi considerată un instrument propice în implementarea unui 
asemenea deziderat. 

Practic, acțiunile de responsabilitate socială permit sensibilizarea clientului, 
dezvoltarea unei imagini favorabile în psihicul acestuia, chiar și emoționalizarea sa. Astfel, 
un client care pe baza diferitelor acțiuni de responsabilitate socială mediatizate adecvat de 
către companie (plantarea de copaci, efortul de reducere al poluării, susținerea sau chiar 
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premierea curățirii spațiilor verzi, amenajarea unui loc de joacă pentru copii etc.) are o 
percepție favorabilă față de aceasta, chiar dacă nu este clientul ei, va evidenția de la bun 
început o atitudine mult mai bună atunci când va vedea undeva numele său sau va auzi pe 
cineva vorbind despre oferta ei de produse. Pe de altă parte, în situația în care clientul nu 
cunoaște compania și nu a auzit vreodată de acțiunile acesteia, s-ar putea să refuze din 
start contactul cu aceasta.

Astfel, responsabilitatea socială primește un rol central, constituind un vector de 
care compania, indiferent de sfera ei de activitate, trebuie în mod obligatoriu să țină cont 
atunci când dorește să atingă o poziție favorabilă pe piață, să genereze avantaje 
competitive, respectiv să-și stabilească o relație de durată cu clienții.

Cea de-a doua temă prezintă principalele teorii de implicare socială și evoluția 
acestora. Astfel, prin înțelegerea dezvoltării acestui concept și a curentelor și opiniilor 
dezvoltate în timp, poate fi mai bine înțeleasă esența acestuia. 

Cea de-a treia temă prezintă principalele caracteristici pe care un manager sau un 
antreprenor social trebuie să le aibă pentru a dezvolta proiecte sociale performante. 

Bibliografie selectivă:

1. Anselmsson, J. (2006). Sources of Customer Satisfaction with Shopping Malls: A 
Comparative Study of Different Customer Segments International Review of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 16 (1), 115-138. 

2. Baker, J., Parasuraman, A., Grewal, D. & Voss, G.B. (2002). The Influence of Multiple Store 
Environment Cues on Perceived Merchandise Value and Patronage Intentions. Journal of 
Marketing, 66, 120-141.

3. Beardon, W., Crockett, M. & Teel, J. (1983). Purchase Expectations, Consumer Attitudes, 
and Patronage Intention., in Darden, W. & Lusch, R., Patronage Behaviour and Retail 
Management, North Holland, 353-362.

4. Benn, S., Bolton, D. (2011). Key Concepts in Corporate Social Responsibility, Paris, Sage 
Publications.  

5. Botezatu, L. (2012a). Metro sprijină proiectele sociale cu impact real asupra 
beneficiarilor, CSR Media, 15.11.2012, resursă disponibilă online la adresa 
www.csrmedia.ro/metro-sprij ina-proiectele-sociale-cu-impact-real-asupra-
beneficiarilor, data accesării 10.11.2012; 

6. Botezatu L. (2012b). Praktiker încurajează colectarea selectivă, CSR Media, 29.6.2012, 
resursă disponibilă online la adresa www.csrmedia.ro/praktiker-incurajeaza-colectarea-
selectiva-a-deseurilor, data accesării 8.11.2012; 

7. Brown, T., Dacin P.A. (1997). The Company and the Product: Corporate Associations and 
Consumer Product Responses. Journal of Marketing, 61 (1), 68-84.

8. Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., Siegel, D.S. (2008). The Oxford 
Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford, Oxford University Press.

9. Dabija, D.C. (2012). Organizational culture and reputation – vectors in shaping successful 
ndretail brand value. RESER 2012, European Association for Research on Services, 22  

st ndInternational Conference Bucharest, Romania, 21  – 22  September.

10. Dabija D.C. (2010). Marketingul întreprinderii de comerț, Cluj-Napoca, Risoprint. 

11. Dabija D.C., Băbuț R. (2012). Empirical Research on the Impact of Location and Service 
on the Retail Brand Image. Analele Universității Oradea – Științe Economice, Tom XIX, Vol V, 
2031-2037.

69



12. Esch F.R., Kriger K.H., Strödter K. (2006). Durchbrechen des Gewohnten durch Below-
the-Line Maßnahmen. in Bruhn M., Esch F.R., Langner T. (Ed.), Handbuch 
Kundenkommunikation: Grundlagen – Innovative Ansätze – Praktische Umsetzung.  
Wiesbaden, Gabler. 

13. Fombrun, C.J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image,  Boston, 
Harvard Business School Press. 

14. Gardberg, N.A., Fombrun, C.J. (2002). The Global Reputation Quotient Project: First 
Steps towards a Cross-Nationally Valid Measure of Corporate Reputation. Corporate 
Reputation Review 4 (4), 303-307. 

15. Fombrun, C. J., Gardberg, N. A.; Sever, J. M. (2000). The Reputation Quotient: A Multi-
Stakeholder Measure of Corporate Reputation. The Journal of Brand Management, 7 (4), 
241-255.

16. Hälsig, F. (2008). Branchenübergreifende Analyse des Aufbaus einer starken Retail 
Brand.  Wiesbaden, Gabler. 

17. Homburg, C., Faßnacht, M. (2001). Kundennähe, Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung bei Dienstleistungsunternehmen. Bruhn, M. & Meffert, H.: Handbuch 
Dienstleistungsmanagement. Von der strategischen Konzeption zur praktischen 
Umsetzung, Wiesbaden, Gabler, 441-463.

18. Léo, P.Y., Philippe, J. (2002). Retail Centres: Location and Consumer's Satisfaction, 
Service Industries Journal, 22 (1),122-146. 

19. Loebert R. Et al. (2004). Lebensmittel: Waren – Qualitäten – Trends, 3, Auflage Haan.

20. Luce E. (2004). Ikea's Grown Up Plan to Tackle Child labour, Financial Times, 15 
September, 7.

21. Mattila, A.S.,  Wirtz, J. (2001). Congruency of Scent and Music as a Driver of In-Store 
Evaluations and Behavior. Journal of Retailing, 77 (2), 273-289.

22. McGoldrick, P.,  Andre, E. (1997). Consumer Misbehaviour – Promiscuity or Loyalty, in 
Grocery Shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 4(2),73-81.

23. Oliver, R.L. (1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of Marketing, 63, Special Issue, 
33-44.

24. Oprea L. (2005). Responsabilitate Socială Corporatistă,  București, Editura Tritonic.

25. Palmatier, R.W., Scheer, L.K.,  Steenkamp, J.B.E.M. (2007). Customer Loyalty to Whom? 
Managing the Bebefits and Risks of Salesperson-Owned Loyalty. Journal of Marketing 
Research, 44 (2), 185-199. 

26. Pop, N.A., Vaduva S., Dabija D.C., Fotea I.S. (2010). Consumers perception of Corporate 
Social Responsibility: Empirical Study In Romanian Retail. International Journal of Social 
Ecology and Sustainable Development, 1 (4), 1-9.

27. Sirdeshmkh, D., Singh, J., Sabol, B. (2002). Consumer Trust, Value, and Loyalty in 
Relational Exchanges. Journal of Marketing, 66,15-37. 

28. Walsh, G.; Mitchell, V.W.; Jackson, P.R.; Beatty, S.E. (2009). Examining the Antecedents 
and Consequences of Corporate Reputation: A Customer Perspective. British Journal of 
Management, 20 (2), pp. 187-203.

29. *** Carrefour, o viață mai bună, pentru oameni și natură (2009)  Qmagazine,  ,
11.1.2009, resursă diponibilă online la adresa, 
www.old.qmagazine.ro/observator/carrefouro-viata-mai-buna-pentru-oameni-si-
natura, data accesării 15.10.2009.

30. *** CSR (2009), Lotto România, disponibil pe , data www.lottosport.ro/Companie/csr
accesării 15.09.2009.

70



31. *** Responsabilitate socială (2009), Mega Image, disponibil pe 

www.mega-image.ro, data accesării 15.09.2009.

32. *** Social responsabilities (2009), Esprit, disponibil pe , www.esprit.com/index.php
data acces rii 15.09.2009. ă

71





Modelul European de Coeziune 
Economică și Socială

Prof. univ. dr. DOREL AILENEI
Academia de Studii Economice din Bucureș�

Facultatea de Economie
Departamentul de Economie și Poli�ci Economice

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și 
prelucrare a informațiilor legate de modelul european de coeziune economică și 
socială. El își propune să transmită și să dezvolte cunoștințe și informații care să 
conducă la cunoașterea politicilor specifice ale UE în privința coeziunii economice 
și sociale și a efectelor acestora asupra practicilor de economie socială.

OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi 
și/sau competențe generale:

C1.3. Aplicarea conceptelor și teoriilor economice fundamentale la nivel micro și 
macro economic pentru formularea de explicații și ipoteze specifice economiei 
sociale.

C6.4. Evaluarea critică a conținutului și semnificației unor proiecte/programe 
sociale în parteneriat public-privat.

Tema 1: Politica de coeziune a Uniunii Europene 
1.1. Nevoia de coeziune – perspectivă politică
1.2. Coeziunea din perspectiva mediului de afaceri
1.3. Coeziune și inegalități economice și sociale în UE
1.4 Analiza critică a efectelor politicii de coeziune. Concluziile modelelor de 

analiză a inegalităților regionale 
Seminar 1: Mecanisme de formare și transmitere a inegalităților 

Tema 2: Politici de susținere a coeziunii economice și sociale a UE 
Seminar 2: Principiile și obiectivele de utilizare a fondurilor structurale și ale 

fondului de ceoziune     
Tema 3: Coeziune economică și socială – delimitări conceptuale 

3.1. Coeziunea economică
3.2. Coeziunea socială
3.3. Coeziunea culturală
3.4. Coeziunea politică
3.5. Interdependențele dintre sistemul economic și cel social
3.6. Redefinirea conceptului de coeziune
Seminar 3. Starea de coeziune economică și socială a societății românești.

       II. Praxisul economiei sociale

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI

MODULUL
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Politica de coeziune reprezintă instrumentul principal al UE în vederea obținerii 
unei dezvoltări armonioase în cadrul Uniunii. 

Politica de Coeziune a UE se bazează pe o viziune vastă care cuprinde nu doar 
dezvoltarea economică a regiunilor rămase în urmă și susținerea grupurilor sociale 
vulnerabile, ci și durabilitatea mediului și respectarea caracteristicilor teritoriale și 
culturale ale diferitelor părți ale UE. Această viziune se reflectă și în varietatea 
programelor, proiectelor și a partenerilor care beneficiază de susținere în baza politicii.

În perioada actuală, politica de coeziune include condiții legate de situația 
macroeconomică numai în ceea ce privește fondul de coeziune (pe lângă cerințele 
administrative legate de managementul financiar și sistemele de control). Pentru 
următoarea perioadă de programare, trebuie să se studieze problema dacă acest tip de 
condiționalitate macroeconomică necesită a fi extins și, dacă da, în ce fel.

Alte condiții, precum stimulentele pentru realizarea de reforme în domeniile 
strâns legate de modul de operare a politicii de coeziune și care ar putea mări impactul 
acesteia, precum și raportul calitate-preț ar putea fi, de asemenea, examinate. 

În conformitate cu Tratatul UE, planificarea și implementarea tuturor politicilor 
UE trebuie să țină cont de efectul acestora asupra coeziunii economice, sociale și 
teritoriale. În prezent, anumite politici au o dimensiune teritorială clară, precum politica 
privind transportul sau politica privind mediul. Alte politici prezintă o dimensiune 
teritorială parțială, cum ar fi politicile privind cercetarea, societatea informațională sau 
sănătatea. Anumite politici nu vor sau nu pot distinge, în cadrul punerii în aplicare a 
acestora, între diferitele părți ale UE, cum ar fi piața unică sau comerțul unic.

Poate nu este întâmplător faptul că unul dintre primii promotori ai coeziunii 
sociale sub forma statului bunăstării a fost Otto von Bismark, cel care a realizat unirea 
Germaniei. Dintr-o perspectivă hegeliană, acțiunile cancelarului Bismark ar putea fi 
interpretate ca o manifestare a ideii de coeziunii sociale pe scena istoriei. Totuși, analiza 
abordărilor practice ale conceptelor de coeziune economică și socială vor depăși stadiul 
istoric al ideilor lui Bismark și Beverige, concentrându-se pe cel mai interesant șantier 
modern al proiectului de coeziune economică și socială: Uniunea Europeană.

Concepută ca o structură suprastatală Comunitatea Economică Europeană a avut 
la bază idei generoase de pace și cooperare în vestul Europei. Totuși un astfel de complex 
suprastatal avea nevoie ceva trainic care să țină laolaltă țări care de multe ori s-au aflat în 
conflict. Din această perspectivă Preambulul Tratatului de la Roma menționează că: statele 
membre ale Comunității Europene sunt îngrijorate în privința asigurării dezvoltării lor 
armonioase prin reducerea diferențelor existente între diferite regiuni și în privința 
rămânerii în urmă a regiunilor mai puțin favorizate”.

Aceasta înseamnă că astfel de diferențe ar fi putut fi sursa unor stări tensionale în 
noua uniune de state și teritorii. 

Unul dintre scopurile centrale ale UE, fixate în Tratatul de la Maastricht, (articolul 
2) este acela de a „promova progresul social și economic și un nivel înalt de ocupare 
profesională precum și de a atinge o dezvoltare echilibrată și durabilă, în special prin 
crearea unui spațiu interior fără frontiere, prin consolidarea coeziunii economice și sociale 
și prin crearea unei uniuni economice și monetare...”. Aceasta implică faptul că populația 
nu trebuie să fie dezavantajată, indiferent de locul unde locuiește sau muncește în spațiul 
Uniunii Europene. Din acest motiv, în proiectul de Constituție a fost inclusă coeziunea 
teritorială (articolul 3) în vederea completării obiectivelor de coeziune economică și socială 
ale UE. Importanța acesteia este confirmată în articolul 16 (Principii) al Tratatului, care 
stipulează că cetățenii trebuie să aibă acces la serviciile esențiale, la infrastructura de bază 
și la învățământ, subliniind importanța serviciilor de interes economic general în vederea 
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promovării coeziunii sociale și teritoriale.
Politica de dezvoltare regională a UE are la bază două principii cheie: 

1. Solidaritate deoarece politica urmăreşte să fie în beneficiul cetăţenilor şi 
regiunilor care sunt defavorizate în raport cu media UE; 

2. Coeziune deoarece există beneficii pozitive pentru toţi în cazul îngustării 
decalajului de venituri şi bunăstare dintre ţările şi regiunile mai sărace. 
Politica socială a UE urmărește să răspundă următoarelor probleme majore: 

• deficitul de securitate/protecție socială;
• crizele sistemului de securitate socială (sistemul de pensii care ar avea drept 

consecință sărăcirea unui segment mare de vârstnici, etc);
• incapacitatea colectivitatii de a proteja membrii săi de deposedare a propriilor 

resurse incapacitatea de a proteja și compensa împotriva diferitelor calamități 
naturale.
Într-o lume a diversităţilor, inegalităţile socio-umane par să fie normale. Din 

perspectiva unei economii de piaţă, inegalităţile economice, în condiţii de libertate şi 
mobilitate socială, reprezintă sursa capacităţilor de adaptare şi înnoire a sistemului social. 
Totuşi, peste anumite limite, inegalităţile socio-umane pot genera două tipuri de riscuri 
majore:

•      diminuarea motivaţiei participării la activităţi economice şi sociale;

•      subminarea coeziunii sociale.

            1. Coeziunea economică. Vulnerabilitatea inerentă în orice sistem bazat pe schim-
buri pentru a atinge și menține avuția este totuși un determinant important în spatele 
nevoii de coeziune economică. În economiile înalt integrate menținerea bunăstării 
indivizilor este condiționată de oferirea continuă a multor input-uri și de funcționarea 
sănătoasă a unui număr mare de mecanisme de producție și distribuție. Interacțiunea lină 
cu toate aceste mecanisme va fi o recuzită cardinală pentru eficiența economică. Din acest 
motiv abilitățile sociale și talentele comunicaționale sunt așa de cruciale pentru agilitatea 
și succesul într-o economie de piață, respectiv de ce actorii economici alocă părți 
crescânde din energia lor pentru menținerea contactelor cu ceilalți. Capitalul social capătă 
o importanță crescândă adițional la activele fizice și competenței productive. 

Dacă teoriile timpurii ale capitalismului puneau accent pe inevitabilitatea 
rivalității de clasă și pe conflictul de interese dintre acestea, ulterior se scoate în evidență 
importanța păcii sociale în economiile de piață dezvoltate. În pofida disparităților continue 
de avuție, conflictele acute nu sunt frecvente cu excepția perioadelor de turbulențe 
economice particulare. Un motiv pentru acest aspect este cu siguranță gradul înalt de 
interdependență economică mutuală prelevat în societățile bazate pe piață. Dacă largi 
pături sociale consideră că subminările (distrugerile) și perturbațiile ca fiind dăunătoare 
pentru bunăstarea lor viitoare și cred că mai mult se pierde decât se câștigă din manevre 
militante, ele nu vor dori să se angajeze în urmărirea energică a intereselor economice și 
politice pe termen scurt.

2. Coeziunea socială. Coeziunea socială este o caracteristică a unei societăți 
bazată pe conexiuni și relații între unități sociale precum indivizi, grupuri, asociații, cât și 
între unități teritoriale (McCracken, 1998). Sociologul Emile Durkheim a fost primul care a 
utilizat conceptul de coeziune socială. El considera coeziunea socială o ordine viitoare a 
societății și o definea ca  interdependență caracterizată prin loialitate și solidaritate între 
membrii societății (apud. Jenson, 1998). Conform lui Jane Jenson (1998) se desprind cinci 
nuanțe ale coeziunii sociale: 1. existența unor valori împărtășite și a sentimentelor de 
apartenență la un grup de oameni, 2. capacitatea societății umane de a asigura egalitate 
între membrii săi și de a preveni marginalizarea oricăror cetățeni, 3. există dacă formele de 
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participare la procesul decizional (partidele politice, sindicatele și guvernele), sunt 
incluzive, democratice și eficiente. 4. capacitatea societății de a media conflictele dincolo 
de resurse și putere și de a tolera controversele, 5. capacitatea societății de a media 
diversitatea politică.  
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economiei sociale. El își propune identificarea surselor de date folosite pentru 
constituirea seriilor de date utilizate în analiza economiei sociale.

OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi 
și/sau competențe generale:

C1.3. Aplicarea conceptelor și teoriilor economice fundamentale la nivel micro și 
macro economic pentru formularea de explicații și ipoteze specifice economiei 
sociale.

C6.4. Evaluarea critică a conținutului și semnificației unor proiecte/programe 
sociale în parteneriat public-privat.

Tema 1: Introducere în Economia Socială
Tema 2: Date statistice folosite în evaluarea fenomenelor la nivelul economiei 
sociale
Tema 3: Serii de date obținute prin sondaj statistic
Tema 4: Mecanism de sprijin al economiei sociale

       II. Praxisul economiei sociale

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI

MODULUL
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Există diferenţe importante între economia socială şi economia de piaţă. În timp ce 
activitatea economică în cadrul economiei de piaţă are la bază asigurarea unui echilibru între cerere şi 
ofertă, economia socială îşi propune atragerea în activităţi economice şi sociale a unor persoane ce 
sunt vulnerabile din punct de vedere economic şi social într-o anumită perioadă de timp. 

Economia socială îşi propune să asigure o alta formă de redistribuire a cheltuielilor pentru 
protecţia socială a unor categorii sociale vulnerabile. În anumite perioade de timp, în mod inevitabil în 
cadrul economiei de piaţă apar dezechilibre ce sunt resimţite la nivelul unei economii, prin rata 
ridicată a şomajului, a inflaţiei etc. Rezultatul acestor dezechilibre este resimţit la anumite categorii de 
persoane prin pierderea locului de muncă, scăderea salariului real etc. 

La nivelul economiilor dezvoltate, pentru evitarea unor probleme grave în plan social s-a 
dezvoltat şi implementat un sistem complex de protecţie socială. Particularităţile sistemelor de 
protecție socială sunt date de nivelul de dezvoltare economică, modelul cultural, de puterea 
sindicatelor, de tradiţii etc. Sistemul de protecţie socială aplicat în fiecare ţară este rezultatul acţiunii 



sociale a unui complex de factori, pentru a asigura un venit minim unor categorii de 
persoane aflate în dificultate şi/sau să asigure prestarea de servicii de natură personală, 
întreţinerea, asistenţă medicală, educaţie, transport etc. celor aflaţi în dificultate, într-o 
anumită perioadă de timp.

Sistemul de protecție socială trebuie să asigure un echilibru între nevoia de 
protecție socială a unei persoane și nevoia de stimulare a acesteia pentru a-și găsi un loc de 
muncă. Reformarea unui sistem de protecție socială este dificilă, deoarece acesta este un 
mecanism complex constituit dintr-un ansamblu de persoane, instituții și organizații. 
Componentele acestuia sunt: mediul economic privat constituit dintr-un ansamblu de 
întreprinzători, instituțiile statului, salariaţii, ansamblul de fundaţii, biserica, sindicatele 
etc.

În actualul stadiu de dezvoltare, sistemul de protecţie socială asigură beneficii în 
bani sau în natură pentru persoanele aflate în dificultate economică și socială, și servicii ce 
sunt prestate pentru a asigura tuturor categoriilor defavorizate un nivel de trai minim. În 
cadrul categoriilor defavorizate sunt incluse persoane cu dizabilități, minori abandonaţi, 
tineri fără sprijin material şi nematerial, populaţia vârstnică fără sprijin de ajutor social, 
tinere mame cu situaţie familială nereglementată legal etc.).

Economia socială își propune să asigure un echilibru între:
•       protecţia socială a unei persoane şi 
•       stimularea acesteia pentru desfăsurarea unei activităti.

Asigurarea echilibrului între cele două componente este asigurată de trei actori 
importanţi:

•       stat
•       colectivități locale
•       persoanele implicate în economia socială

Economia socială îndeplineşte două funcţii importante:
         •       de protecție socială,
     

Pentru asigurarea echilibrului între cele două aspecte sunt avute în vedere 
următoarele: 

• definirea profilului persoanelor care beneficiază de serviciile sistemului 
de protecție socială. În funcție de caracteristicile folosite pentru 
definirea profilului rezultă un anumit număr de beneficiari, dar și o 
anumită dimensiune a bugetului alocat protecției sociale;

• instrumentele folosite pentru aplicarea măsurilor de protecție socială la 
nivelul unei comunități. Aplicarea acestor instrumente trebuie să 
asigure transparență, costuri reduse de implementare și eficiență în 
folosirea banilor publici; 

• definirea unui profil al persoanelor ce activează în cadrul economiei 
sociale;

• identificarea posibilităților de suplinire a protecției sociale pentru 
anumite categorii de persoane prin încadrarea acestora în unități din 
cadrul economiei sociale. 

Protecţia socială poate fi definită printr-un ansamblu de politici, măsuri, instituţii, 
organisme care asigură un sprijin pentru o anumită perioadă de timp a acelor persoane şi 
grupuri de persoane care nu pot să-și asigure resursele materiale și financiare pentru 
condițiile minime de viață. 

În literatura economică de specialitate există mai multe definiții ale economiei 
sociale. Cele mai multe definiţii ale economiei sociale au în vedere o serie de principii: 

•      avantajul reciproc oferit indivizilor şi colectivităţii;
•    afilierea voluntară a persoanelor la o organizaţie din domeniul econo-

miei sociale;
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•  controlul organizațiilor din domeniul economiei sociale se realizează
    democratic, pe baza regulilor înscrise într-un statut; există un echilibru 
       între interesele membrilor/utilizatorilor şi/sau interesul local şi general;
•   organizaţiile din domeniul economiei sociale aplică principiul solidarită- 
     ții şi al responsabilităţii; administrarea organizaţiei din cadrul economiei 
   sociale este autonomă şi este independentă în raport cu autoritățile 
      publice.

În urmărirea laturii de protecție socială a economiei sociale trebuie avut în vedere 
că partea importantă a surplusului obţinut în urma desfăşurării unei activităţi este folosită 
pentru obţinerea unor servicii de interes pentru membri sau pentru interesul general, 
precum şi pentru dezvoltarea organizaţiei.

În timp ce majoritatea acţiunilor întreprinse prin protecţia socială sunt de tip 
pasiv, în care persoana aflată în dificultate economică beneficiază de resurse materiale şi 
financiare, în sistemul economiei sociale persoana care beneficiază de protecţie este în 
majoritatea cazurilor încadrată într-o activitate economică. În măsura în care, activităţile 
economice din cadrul economiei sociale sunt sustenabile, încadrarea persoanelor în 
întreprinderi din economia socială va asigura un nivel ridicat al inserţiei sociale şi va 
diminua posibilitatea apariţiei  unor grupuri vulnerabile.

Evaluarea caracteristicilor economiei sociale se realizează pe baza unor metode 
cantitative şi calitative. Datele statistice folosite sunt obţinute din:

•     surse oficiale de date;
 •     date obţinute în urma unor cercetari statistice special organizate. În acest
     caz două aspecte sunt importante: constituirea eşantionului şi elabora-
        rea chestionarului statistic.

În cadrul analizei sunt folosite mai multe serii de date ce sunt grupate astfel:
        •     serii de date la nivelul unităţilor statistice;
        •     serii de timp;
        •     date de tip panel.
Pentru depistarea unor caracteristici ale seriilor se calculează o serie de indicatori 

descriptivi specifici seriilor univariate sau multivariate. Pentru o serie cu o singură 
dimensiune se calculează:
1. indicatori descriptivi pentru caracterizarea valorilor extreme – valoarea minimă și 

maximă;
2. indicatori pentru caracterizarea tendinței centrale a unei serii de distribuție: media, 

mediana, modul și cuartilele. Acești indicatori sintetici permit compararea seriilor de 
distribuție în raport cu tendințele medii fără a lua în considerare faptul că valorile medii 
sunt rezultatul agregării unor valori individuale, ce se abat într-o măsură mai mare sau mai 
mică de la valoarea tendinței centrale. Din acest motiv se calculează indicatorii gradului de 
dispersare.
3. indicatori pentru caracterizarea gradului de dispersare a seriei. În caracterizarea 

seriilor va trebui să ținem seama, pe lângă comportamentul tendinței centrale, și de alte 
caracteristici, tot atât de importante. Astfel, se au în vedere următoarele: să se specifice în 
ce măsură valorile din cadrul seriei de date sunt grupate în jurul valorii centrale; în ce 
măsură frecvențele seriei de distribuție variază de la o grupă de valori la alta. De aceea, 
pentru a completa informațiile referitoare la seria de distribuție se vor calcula o serie de 
indicatori prin care se va urmări în principal să se răspundă la următoarele întrebări: în ce 
măsură valorile din cadrul seriei sunt dispersate în jurul valorii ce caracterizează tendința 
centrală a seriei de distribuție; dacă media aritmetică sau un alt indicator al tendinței 
centrale este o valoare reprezentativă pentru seria de distribuție; dacă există o dominanță 
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a valorilor mici sau mari în cadrul seriei de distribuție; dacă pentru o serie de distribuție pe 
grupe există o anumită tendință de concentrare a valorilor în cadrul anumitor grupe. 
Precizăm că, pentru a răspunde la aceste întrebări, se recomandă să se țină seama de tipul 
seriei de distribuție, precum și de faptul că fiecare indicator calculat are o serie de limite, 
caracterizând într-o măsură mai mică sau mai mare o anumită latură a dispersării, 
asimetriei, excesului sau gradului de concentrare. Din acest considerent, se recomandă 
interpretarea fiecărei valori obținute în contextul setului de valori ale indicatorilor utilizați 
pentru caracterizarea distribuției.
4. Indicatori pentru caracterizarea formei distribuției. Pentru a completa analiza unei 

serii de distribuție sunt folosiți indicatori pentru caracterizarea asimetriei și boltirii. În 
acest sens se recurge la reprezentarea grafică a seriei de distribuție prin intermediul 
histogramei sau poligonului frecvențelor. În cazul în care în cadrul seriei există un număr 
mare de valori individuale, atunci poligonul frecvențelor aproximează suficient de bine 
graficul densității unei funcții de repartiție. Pentru seria de distribuție se calculează un 
ansamblu de indicatori pentru caracterizarea sensului și intensității asimetriei și aplatizării 
seriei de distribuție. Dacă metoda grafică se poate utiliza și în cazul variabilelor calitative, 
indicatorii de asimetrie și aplatizare sunt calculați numai pentru caracteristicile numerice. 
Acești indicatori sunt utilizați pentru verificarea caracterului normal al distribuției seriei de 
valori.
 Economia socială poate constitui pentru anumite zone ale economiei un 
factor important pentru dezvoltarea mediului economic și reducerea fondurilor destinate 
protecției sociale pentru anumite categorii de persoane aflate temporal în dificultate 
economică și socială. Dintre avantajele majore ce decurg din dezvoltarea economiei 
sociale menționăm: ocuparea unor persoane cu anumite particularități în cadrul unor 
activităti economice permanente sau ocazionale; dezvoltarea unor întreprinderi de 
interes local în anumite localități; creșterea gradului de inserție socială; creșterea coeziunii 
sociale; responsabilizarea persoanelor; reducerea sărăciei pentru anumite grupuri de 
persoane etc.
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Geografie Socială
Lect. univ. dr. VIOREL MIONEL

Academia de Studii Economice din Bucureș�
Facultatea de Comerț

Departamentul Turism și Geografie

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și prelucrare a informațiilor 
legate de geografia socială. El își propune să transmită și să dezvolte cunoștințe și informații care să 
conducă la conștientizarea și clarificarea conceptelor utilizate în geografia socială cu scopul unei mai 
bune interpretări a disparităților spațiale și atenuarea lor la nivelul dezvoltării teritoriale. Evidențierea 
relațiilor dintre societate, economie, politică și spațiul geografic pentru a înțelege posibilele evenimente 
conflictuale ori de criză și viitoarele strategii social-geografice de rezolvare a acestora.
OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi și/sau competențe 
generale:
C1.5. Elaborarea de proiecte sustenabile în domeniul economiei sociale cu utilizarea unor principii și 
metode consacrate.
C8.1. Transferul cognitiv al conceptelor și entităților de economie socială în forme asimilate de către 
specialiștii non-economiști.
Ct1. Deprinderea unor atitudini și mentalități personale în sprijinul încurajării inițiativelor celor care 
doresc să dezvolte asociații, fundații sau orice activitate cu profil de economie socială, în scopul creării de 
locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile pe piața muncii și a celor excluși și marginalizați social.
CT2. Capacitatea de a lucra în echipe pluridisciplinare datorită cunoștințelor și abilităților specifice 
domeniului economiei sociale.
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor 
de învățare pentru propria dezvoltare, ca urmare a oportunităților științifice și profesionale oferite de 
domeniul de economie socială.

       III. Economia socială în contextul globalizării

Tema 1: Ce este Geografia Socială?
1.1. Originea și evoluția geografiei sociale
1.2. Abordări ale geografiei sociale în contextul geografiei umane
1.3. Concepte utilizate în geografia socială

Tema 2: De la spațiul geografic la organizarea socială
2.1. Resursele naturale: bază a oricăror dezvoltări sociale
2.2. Așezările umane și rolul lor economic
2.3. Tipuri de structuri sociale întâlnite în spațiul geografic

Tema 3: De la spațiul geografic la organizarea socială
3.1. Sisteme geografice de stratificare socio-spațială
3.2. Teorii ale claselor socio-spațiale
3.3. Diviziunea socio-spațială în lumea contemporană

Tema 4: Cauzele și efectele disparităților social-geografice
4.1. Factorii disparităților sociale
4.2. Efectele geografice ale disparităților sociale

Tema 5: Mobilitatea spațială și efectele sociale ale muncii
5.1. Migrațiile
5.2. Munca și piața muncii

Tema 6: Segregarea și congregarea: componente de bază ale studiilor de geografie socială
6.1. Segregarea în perspectivă pluridisciplinară
6.2. Tipologia segregării
6.3. Dimensiunile socio-spațiale ale segregării
6.4. Congregarea sau coeziunea internă a grupurilor

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI

MODULUL
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Geografia, ca și sociologia de altfel, consemnează multe lucrări, studii și articole 
dedicate procesului de segregare. La nivel analitic, lipsa unei tipologii bine stabilite 
îngreunează foarte tare procesul de cercetare. Cu riscul de a genera o serie de opinii nu 
tocmai pozitive la adresa tipologizării prezente, voi încerca să disec segregarea urbană, așa 
cum a fost gândită și de către Michael White (1983, p. 1008-1018.), având ca principiu de 
diferențiere elementele principale ale mediului urban. Cu alte cuvinte, analiza tipologică 
va porni de la premisa că segregarea urbană se clasifică, pe de o parte, în segregare socială 
– cu accent pus pe populație și pe aspectele sociale ale acesteia –, iar pe de altă parte în 
segregare geografică/fizică sau, așa cum mai este denumită: segregare rezidențială. Din 
acest punct de vedere, termenul care reflectă cel mai bine realitatea spațială este mai 
degrabă, segregarea geografică/fizică, deoarece modul de manifestare a procesului de 
separație spațială se reflectă în mare măsură asupra morfologiei urbane.  

1. Segregare socială sau marginalizare socială? Phil Hubbard, profesor de geo-
grafie urbană și socială la Universitatea Loughborough din Birmingham, își începea studiul 
intitulat Places on the Margin: The Spatiality of Exclusion cu afirmația conform căreia toate 
societățile au areale care sunt „la margine” (Hubbard, 2005, p. 289) sau, altfel spus, toate 
societățile sunt afectate de procesul de „marginalizare” socială. Spațiile la care face 
referire sunt locuite în cea mai mare parte de „outsiders”, așa cum autorul însuși se 
exprimă, adică de persoane care sunt excluse din varii motive de la participarea la o 
societate „normală” sau de la procesul de integrare în general, menționând totodată că 
„aceste spații nu trebuie să fie neapărat la margine” (Hubbard, 2005, p. 289) (Mihăilescu, 
V., 2003, p. 133), așa cum ar putea reieși din simpla lecturare a textului. Desigur că spațiile 
nu se află în mod obligatoriu la periferia orașului, ci termenul de marginalizare denotă o 
altă latură, aceea a privării de anumite bunuri pentru comunitățile afectate.

Aproape de fiecare dată spațiile marginalizate sunt locuite de persoane excluse 
de pe piața forței de muncă, dependente de ajutorul social și care trăiesc în locuințe aflate 
sub standardele normale. În aceeași direcție se înscrie și remarca lui Vintilă Mihăilescu, din 
urmă cu peste 50 de ani, atunci când aducea în lumina analizelor științifice românești 
pentru prima dată sintagma de segregare socială, acesta afirmând că în ceea ce privește 
situația socială a Bucureștiului „același «individualism» și aceeași «segregare socială» se 
constată (...) și în privința canalizării, pavării străzilor, luminatului public...” (Mihăilescu, V., 
2003, p. 133).

Astfel marginalizarea sau segregarea socială înțeleasă drept separarea dintre 
diferitele grupuri sociale este un fenomen urban întâlnit aproape în toate statele lumii, atât 
în țările dezvoltate, cât și în cele în dezvoltare (Fonseca et. al., 2006, p. 3). Anumite aspecte 
ale segregării sunt considerate a fi problematice, în mod special cele legate de 
concentrarea grupurilor dezavantajate sau marginalizate. De exemplu, concentrarea 
sărăciei, considerată a fi un mecanism de reproducere socială care generează mari costuri 
economice și sociale, atât la nivel individual, cât și asupra întregului oraș, nivelul angajaților 
și cel educațional, rasa sau caracteristicile etnice, reprezintă astfel de aspecte 
problematice pentru spațiul urban. Apare totodată o listă foarte lungă de efecte negative 
rezultată din concentrarea rezidențială a persoanelor sărace, a ratei șomajului, al accesului 
precar la facilitățile urbane, a ineficienței serviciilor sociale, precum și a expunerii 
permanente la dezastre naturale, poluare și violență. 

Un aspect important al marginalizării persoanelor aflate în zonele segregate 
social consistă în faptul că problema de fond este în mare măsură economică: oamenii nu 
își mai pot permite ceea ce am putea percepe în mod normal ca reprezentând  nevoi ale 
vieții, sau să se bucure de un standard de viață adecvat. Elemente precum lipsurile 
materiale – cuantificate în termeni de stabilitate socială pentru  achiziționarea de locuințe 
corespunzătoare, îmbrâcăminte sau hrană –, sunt deseori întâlnite la cei care nu sunt 
angajați sau care lucrează în domeniile inferioare ale pieței muncii. Bazându-ne pe 
înțelegerea dinamicii modului de producție capitalist, unde elitele acumulează bogății în 
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dauna exploatării muncitorilor și se concentrează în anumite spații – generând un alt tip de 
segregare socială –, se poate argumenta că acest trend, al marginalizării și segregării 
claselor sociale, este un rezultat inevitabil al organizării modelelor de producție. Încă și mai 
mult, studii mai vechi arată că marginalizarea cu accent pus pe latura economică, a generat 
concentrarea anumitor clase sociale în anumite spații începând din perioada 
industrializării, producând segregare socială de genul mahalalelor.  

Problemele asociate segregării sociale rezultă și din lipsa relațiilor pozitive dintre 
diferitele grupuri sociale. Absența interacțiunii dezavantajează și stigmatizează la un 
anumit nivel grupurile sociale separându-le de participarea generală la viața socială și, prin 
urmare, oportunitățile de angajare, dezvoltare și calificare se reduc considerabil (Atkinson, 
R. 2005, p. 7-8). Segregarea socială este asociată, pe de altă parte, lipsei capitalului socia 
(Cole, I., Goodchild, B. (2001, p. 351), sau cu alte cuvinte, lipsei valorilor și normelor 
informale împărtășite de către toți membrii societății care să le permită să coopereze 
(Fukuzama, F. 1995, p. 26). Filozofia pe care se fundamentează capitalul social are în 
centrul atenției o gamă variată de atribute sociale, printre care: intensitatea și calitatea 
relațiilor, nivelurile și tipurile de încredere, anumite norme sociale și toleranța în realizarea 
cu succes a acțiunilor colective. De pildă, Haroldo da Gama Torres și colaboratorii, 
exemplifică și confirmă totodată afirmația anterioară într-un studiu cu privire la 
concentrarea sărăciei în São Paulo afirmând că, inserția câtorva grupuri bogate într-o 
regiune urbană populată în mare majoritate cu persoane sărace, a făcut ca modelul 
principal de dezvoltare urbană să se spargă, având tendința de a produce enclave unde 
„contactul dintre grupurile sociale este extrem de slab” (Gama, T., Haroldo da și colab., 
2002, p. 3).

O altă dimensiune atribuită segregării sociale este aceea a lipsei modelelor 
pozitive și a rolului pe care acestea trebuie să îl joace în societatea contemporană. 
Transpus într-un exemplu concret acest fapt arată cum interacțiunea dintre un grup 
defavorizat și un altul aflat în „echilibru” social, activ din punct de vedere economic și 
puternic ancorat în procesul de pregătire și educare, ar conduce la dobândirea unui set de 
valori, care să îl ajute să prospere pe cel din urmă. Aceste valori pot genera noi modele de 
comportament, pot crește aspirațiile și motivațiile care contribuie la sporirea 
performanțelor școlare, la urmarea studiilor liceale și căutarea unui loc de muncă mai bun 
și mai sigur. Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că o astfel de interacțiune poate 
îmbunătății rata criminalității, argumentându-se că, de pildă, comportamentul ilegal este 
mai puțin întâlnit și mult mai des dezavuat chiar și în zonele segregate social și afectate de 
concentrarea sărăciei. Existența segregării sociale în spațiile unde diferite grupuri sunt 
foarte apropiate geografic unele de altele, pot creea, de asemenea, diferite tipuri de 
probleme care pornesc de la tensiuni constante între grupuri – de genul disputelor de 
cartier, conflictelor apărute în jocul copiilor etc. – pâna la lipsa totală de sens a comunității.

Segregarea socială, de cele mai multe ori este analizată prin prisma dimensiunilor 
reprezentative generatoare de subcategorii. Diviziunile procesului se înscriu în direcția 
analizelor cât mai realiste și mai obiective. Astfel, etnia, rasa, confesiunea, alături de 
educație, nivelul veniturilor și minoritățile sexuale, reprezintă practic părți subscrise 
procesului general de segregare socială, întrucât ele se răsfrâng sau definesc populația. 
Trebuie precizat că analiza acestor componente este văzută numai și numai prin raportarea 
lor directă la spațiul urban. 
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Georiscuri în Economia Mondială
Prof. univ. dr. GHEORGHE VLĂSCEANU

Academia de Studii Economice din Bucureș�
Facultatea de Comerț

Departamentul Turism și Geografie

OBIECTIVUL GENERAL: Cursul oferă instrumente de cunoaștere, analiză și prelucrare a informațiilor 
legate de georiscurile generate în lumea complicată a prezentului și care afectează atât economia 
mondială, în general, cât și economia socială, în particular. El își propune să transmită și să dezvolte 
cunoștințe și informații care să conducă la identificarea și conștientizarea georiscurilor globale în 
vederea unei corecte interpretări atât a evenimentelor survenite pe scena mondială, cât și a mutațiilor 
din mediul natural (încălzirea globală, schimbări climatice, catastrofe naturale etc.), acestea toate având 
un impact puternic asupra mediului economic. De asemenea, va crea abilități pentru identificarea 
relațiilor dintre evenimentele politice și spațiul geografic pentru a înțelege situațiile conflictuale ori de 
criză de pe întinsul planetei și modalitățile posibile de diminuare sau rezolvare a acestora.
OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi și/sau competențe 
generale:
C1.5. Elaborarea de proiecte sustenabile în domeniul economiei sociale cu utilizarea unor principii și 
metode consacrate.
C8.1. Transferul cognitiv al conceptelor și entităților de economie socială în forme asimilate de către 
specialiștii non-economiști.
CT1. Desprinderea unor atitudini și mentalități personale în sprijinul încurajării inițiativelor celor care 
doresc să dezvolte asociații, fundații sau orice activitate cu profil de economie socială, în scopul creării de 
locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile pe piața muncii și a celor excluși și marginalizați social.
CT2. Capacitatea de a lucra în echipe pluridisciplinare datorită cunoștințelor și abilităților specifice 
domeniului economiei sociale.
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor 
de învățare pentru propria dezvoltare, ca urmare a oportunităților științifice și profesionale oferite de 
domeniul de economie socială.

Tema 1: Riscuri politice și geopolitice în context internațional
1.1. Conceptul de risc
1.2. Conceptul de risc geopolitic
1.3. Diversificarea riscurilor geopolitice: 

·  Terorismul
·  Crima organizată
·  Atentatele cu arme atomice, bacteriologice și chimice

1.4. Considerații teoretice asupra riscului geoeconomic
· Analiza riscului economic
· Riscul geoeconomic

Tema 2: Indicele sărăciei umane
2.1. Hrana
2.2. Mai este PIB/locuitor relevant pentru bunăstarea oamenilor?
2.3. Indicele Dezvoltării Umane (IDU) ca înlocuitor al PIB/loc.

Tema 3: Resursele umane ale Terrei și riscurile antropice. Noțiuni generale
Tema 4: Clubul de la Roma și rapoartele sale
Tema 5: Globalizarea

5.1. Societățile transnaționale (STN-urile) – piloni ai globalizării
5.2. Slăbirea puterii statului – națiune

Tema 6: Probleme globale. Protecția mediului înconjurător

       III. Economia socială în contextul globalizării

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI

MODULUL
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În contextul unei societăți globale integrarea economică și financiară, lipsa 
frontierelor, reducerea controalelor vamale și pierderea monopolului asupra tehnologiilor 
de vârf reduc influența guvernelor, ducând la apariția unor noi forme ale riscului.

1. Conceptul de risc. Conceptul de risc este relativ recent, fiind menționat pentru 
prima dată în engleză, în secolul al XVII-lea. Prin însăși natura sa, viața este legată în mod 
intrinsec de risc. Orice acțiune umană este caracterizată printr-un anumit grad de risc. În 
ultimele două decenii, modificările structurale ale economiei mondiale au dat naștere 
unui sentiment crescut de incertitudine în civilizația occidentală. Percepțiile culturale și 
filozofice din ultimele două secole, conform cărora natura poate fi stăpânită prin prisma 
abilităților umane, eliminând orice fel de risc, și-au pierdut credibilitatea.

Aproape toate definițiile date riscului includ semnificația de pericol posibil, dar, în 
esență nu sunt prea explicate, excepție făcând dicționarele geografice: „Risc – posibilitatea 
de producere a unui fenomen cu urmări nefaste; presupune existența a două elemente: un 
fenomen natural deosebit (un hazard cu urmări grave) și societatea umană (care suportă 
acest fenomen)” (Ielecnicz, 1999, p. 364). Același dicționar clasifică riscurile în „antropice - 
de natură tehnologică (poluare), socială (creșterea rapidă a populației, epurare etnică, 
războaie etc.)” și „naturale – fenomene naturale a căror producere generează pierderi de 
vieți umane și pagube materiale” (menționându-se riscuri climatice, geologice, 
geomorfologice, hidrologice etc.).

O accepțiune edificatoare asupra riscului ne oferă „Dicționarul de Management” 
editat la Paris (2001) în care se menționează că riscul înglobează patru idei: • ideea de 
pericol sau primejdie (este factorul de temut); • ideea de cost, strâns legată de precedenta 
(măsura acestui cost se evaluează în termeni care arată gravitatea riscului); • ideea de 
măsură posibilă a evenimentului, exprimată în termeni care arată frecvența de apariție a 
acestuia; • ideea de prezentare deliberată a unui pericol determinat în vederea obținerii 
unui avantaj (apud. Nistor, C. 2003, p. 4).

În ultima vreme este foarte vehiculat conceptul de risc de țară, care reflectă 
probabilitatea apariției unor elemente macroeconomice și/sau politice care pot genera 
pierderi financiare în afacerile internaționale prin neonorarea sau încetarea plăților/ 
transferurilor de capitaluri și profituri către creditorii/finanțatorii externi. Agențiile 
specializate de evaluare a acestora acordă calificative de risc în funcție de trei grupe de 
indicatori: economici, sociali și politici/geopolitici.

2. Conceptul de risc geopolitic. Noțiunea de risc geopolitic a apărut odată cu 
introducerea termenului de geopolitică de către omul de știință suedez Rudolf Kjéllen în 
1899, deși fundamentele noii științe au fost puse de către geograful german Friedrich 
Ratzel cu doi ani mai înainte, în lucrarea Politische Geographie (Geografie politică). Riscul 
geopolitic reprezintă posibilitatea de a se întâmpla un eveniment ce ar putea avea un 
anumit impact geopolitic asupra unui stat sau a politicii sale externe.

3. Conceptul de risc geoeconomic. Riscul geoeconomic reprezintă posibilitatea 
de a se întâmpla un eveniment cu implicații economice asupra unui stat, ca urmare a 
poziției sale geografice și a strategiilor de dezvoltare economico-spațială a relațiilor dintre 
diferite regiuni, zone și organizații economice.

Încorporarea riscului în teoria economică a avut loc relativ târziu – mulți dintre 
primii economiști erau statisticieni (de exemplu Francis Y. Edgeworth și John Maynard 
Keynes), iar conceptul de utilitate marginală, fundamentul economiștilor neoclasici, a fost 
dezvoltat pentru prima oară de către Daniel Bernoulli (1738).

Cea mai importantă provocare la începutul secolului XX a fost aceea de a defini cu 
precizie care este efectul riscului sau incertitudinii asupra deciziilor economice. S-a ajuns la 
concluzia că este necesară definirea noțiunii de „alegere” în situații de risc sau 
incertitudine. Pasul cel mai important a fost definirea distincției dintre risc și incertitudine 

1de către economistul american Frank H. Knight . Interpretarea lui Knight este că riscul se 
referă la situațiile în care decidentul poate atribui probabilități evenimentelor posibile. 

1 Notă: Frank H. Knight (1885-1972), economist american, profesor la Universitatea din Chicago, autor al lucrării Risk, 
Uncertinity and Profit (1921); l-a avut ca student pe Milton Friedman, Laureat al Premiului Nobel pentru economie 
(1976).
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Dimpotrivă, incertitudinea se referă la situațiile în care caracterul aleator al evenimentelor 
nu poate fi exprimat în termeni probabilistici.

Părerile cu privire la diferența dintre risc și incertitudine au determinat ample 
dezbateri teoretice, fără a se ajunge până în prezent la un rezultat unanim acceptat. 
Explicația dată de Knight poate servi la categorisirea celor mai importante teorii emise 
ulterior cu privire la decizia în condiții de risc sau incertitudine:

1.    Teoria utilității așteptate cu probabilități obiective – von Neumann și Morgenstern 
(1944) este o teorie a riscului;

2.    Abordarea state-preference – Arrow (1953) și Debreu (1959), care nu presupune 
atribuirea de probabilități este o teorie a incertitudinii;

3.    Teoria utilității așteptate cu probabilități subiective – Savage (1954) se situează 
undeva la mijloc.
Se poate afirma că geoeconomia reformulează, de fapt, cele două întrebări 

fundamentale ale geopoliticii: ce este puterea? unde și cum o localizezi? Dar urmează o 
altă interogare: de ce să privilegiem legăturile între economie, spațiu și putere? Desigur, 
geoeconomia este un curent, dar nicun curent nu este inocent. Dimpotrivă, un curent 
exprimă ceva esențial pentru o epocă.

Existența unui spațiu economic mondial este anterioară sfârșitului de secol XX și 
începutului de secol XXI. De exemplu, între anii 1900-1914, un spațiu imaginar s-a desenat 
având ca centru Europa, atrăgând Rusia, SUA și Japonia, înglobând toate părțile unei 
planete dominate de puteri occidentale. Criza anilor '30 afectează, dacă nu întreaga 
planetă, cel puțin continente întregi.

Din această perspectivă, specificitatea unei lumi actuale este triplă: în primul 
rând, amplificarea, densitatea interdependențelor care interacționează unele cu altele 
(comerț, investiții, flux de capital, schimbări tehnice); apoi, necesitatea, pentru 
majoritatea marilor activități (agricultură, industrie, servicii) de a se gândi, precum părți 
integrante ale unei piețe mondiale; și în sfârșit, conștiința, aici intră majoritatea statelor, că 
viitorul lor, existența lor depind de capacitatea de a fi prezente într-o competiție tehnico-
economică internațională. În același timp, tot din punct de vedere geoeconomic, acest 
teatru planetar cunoaște numeroase eterogenități și fragmentări.

Ceea ce contribuie la aducerea geoeconomiei în centrul atenției în actualul 
context mondial, este reformularea problemelor geopolitice legate de evoluția 
conceptelor „clasice” (puterea, statul, națiunea, regiunea). Macrogeopolitica, axată pe 
marile entități, pe marile adunări, trebuie din ce în ce mai mult să se combine cu 
microgeopolitica, atentă la multiplele fragmentări ale lumii și la înscrierea lor în spațiu. 
Acest nou mod de abordare nu rezultă numai din geoeconomie, ci și din geocultură și 
georeligie. Tot fenomenul uman are o dimensiune spațială și geografică. În plus, întâlnește 
la un moment sau altul politica, adică organizarea de raporturi între oamenii din 
conducerea instituțiilor comune (Defarges, P. M. 2005, p. 214). 
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Practica de Specialitate
Asist. univ. dr. AMALIA FLORINA CRISTESCU

Academia de Studii Economice din Bucureș�
Facultatea de Economie

Departamentul Economie și Poli�ci Economice

OBIECTIVUL GENERAL: Familiarizarea studenților cu o serie de concepte legate de 
economia socială prin intermediul unor programe de practică realizate în colaborare cu  
instituții ale statului sau ONG-uri ce activează în domeniul economiei sociale. Activitățile 
desfășurate au ca finalitate dezvoltarea următoarelor aptitudini:
• Crearea capacității de a evalua mediul economic social;
• Dezvoltarea abilității de a gestiona informația privind mediul economic social;
• Dezvoltarea capacității de consiliere și consultanță în domeniul economiei sociale.
OBIECTIVE SPECIFICE vizând competențele concretizate în cunoștințe, deprinderi și/sau 
competențe generale:
C1.5. Elaborarea de proiecte sustenabile în domeniul economiei sociale cu utilizarea unor 
principii și metode consacrate.
C8.1. Transferul cognitiv al conceptelor și entităților de economie socială în forme asimilate 
de către specialiștii non-economiști.
CT1. Desprinderea unor atitudini și mentalități personale în sprijinul încurajării inițiativelor 
celor care doresc să dezvolte asociații, fundații sau orice activitate cu profil de economie 
socială, în scopul creării de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile pe piața muncii și a 
celor excluși și marginalizați social.
CT2. Capacitatea de a lucra în echipe pluridisciplinare datorită cunoștințelor și abilităților 
specifice domeniului economiei sociale.
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor 
și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare, ca urmare a oportunităților științifice și 
profesionale oferite de domeniul de economie socială.

• Familiarizarea cursanților cu specificitatea organizației, instituției în care se efectuează 
practica (locul de muncă), cunoașterea poziției acesteia în mediul de afaceri;
• Efectuarea unei analize empirice. Culegerea de date și informații necesare, efectuarea și 
interpretarea calculului economic;
• Sesizarea elementelor de perfecționare a activității din perspectiva compatibilizării 
cadrului funcțional cu responsabilitatea socială;
• Identificarea disfuncționalităților din activitatea organizației, instituției pe diferite 
compartimente și a modalităților de depășire a lor;
• Verificarea concordanței între obiectivele organizației, instituției cu dimensiunea și 
calitatea resurselor de muncă;
• Identificarea mijloacelor de comunicare instituțională prin intermediul cărora organizația 
să-și facă simțită prezența în mediul de afaceri și la nivelul comunității;
• Aprecierea semnificației culturii economice și sociale în desfășurarea unei activității 
eficiente;
• Îmbunătățirea performanței, abilităților de muncă, a climatului de muncă și a implicării 
sociale;
• Surprinderea gradului de implicare a organizației la nivelul societății civile, cu referire 
îndeosebi la componenta de responsabilitate socială corporativă.

OBIECTIVELE 
DISCIPLINEI

TEMATICA 
DISCIPLINEI
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Proiectul de practică cuprinde: prezentarea succintă a organizației, instituției, 
departamentului unde se realizează practica (locul de muncă); aprecierea modului în care 
sunt stabilite și realizate obiectivele; problemele cu care se confruntă organizația, instituția 
și modul lor de rezolvare, propuneri; referiri la cum au fost folosite cunoștințele din cadrul 
proiectului în activitatea de practică  (la locul de muncă) din perspectiva economiei sociale.

Proiectul (caietul) de practică cuprinde o serie de informații care vor evidenția o 
serie de aspecte, precum:

• Cunoașterea organizării și a modului de derulare a activității în instituția unde se 
efectuează practica. În acest sens se poate consulta organigrama instituției;

• Cunoașterea modului de organizare, a competențelor și a activităților derulate 
în compartimentele funcționale în care își desfășoară practica. În acest sens, se poate 
realiza  o diagramă de relații a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente ale 
instituției;

• Cunoașterea legislației și a normelor în vigoare care vizează activitatea 
instituțiilor financiare și pe baza cărora se desfășoară operațiunile specifice fiecărei 
instituții. În acest context, cursanții trebuie să-și însușească atât reglementările emise de 
autoritățile centrale, cât și prevederile interne ale instituției respective (norme interne, 
circulare etc.);

• Cursanții trebuie să execute lucrările curente încredințate de reprezentanții 
unităților unde efectuează practica;

• Cursanții vor înscrie cronologic în caietul de practica descrierea succintă a 
activității desfășurate în fiecare zi.

 • De asemenea, cursanții pot să prezinte/descrie succint și alte activități/proiecte 
la care au participat și care demonstrează implicarea lor socială.

• Realizarea unei analize SWOT a direcției/serviciului sau organizației în care s-a 
efectuat practica și prezentarea unui set de măsuri pentru îmbunătățirea activității 
organizației/serviciului sau direcției analizate.

Stagiul de practică se efectuează în instituții/departamente ce implică latura de 
economie socială. Persoanele angajate își pot întocmi proiectul de practică pe baza 
activităților desfășurate la locul de muncă. Caietul de practică va fi însoțit, după caz, de o 
adeverință de salariat sau de o adeverință de practică. 

1. Competențe specifice acumulate:
•  Elaborarea de sinteze de teorie economică și metode moderne specifice reali-

tăților economice;
• Fundamentarea și adoptarea de soluții economice privind competitivitatea și 

eficiența întreprinderilor și a organizațiilor;
• Aprofundarea teoriilor și modelelor economice pentru furnizarea de soluții 

pentru problemele economiei sociale;
• Elaborarea, fundamentarea și implementarea normelor metodologice, a 

măsurilor, programelor și politicilor de natura economiei sociale;
• Fundamentarea și dezvoltarea tehnicilor de comunicare profesională în 

domeniul economic și al afacerilor;
• Formarea abilităților de relaționare eficientă cu participanții din mediul de 

afaceri prin proiecte complexe de colaborare cu antreprenorii din domeniu.
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