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ATLASUL ECONOMIEI SOCIALE EDIŢIA 2014 - TABLOUL 

STATISTIC AL REALITĂŢII ECONOMIEI SOCIALE  

ÎN ROMÂNIA 

Cristina Barna [1] 

Irina Opincaru [2] 
Ancuţa Vameşu [3] 

 
Rezumat 

Atlasul Economiei Sociale, publicaţie periodică a Institutului de Economie Socială - 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile,  are ca obiectiv să ofere o dimensiune 
şi analiză statistică a sectorului economiei sociale în România şi a principalilor săi 
actori (asociaţii, fundaţii, cooperative, case de ajutor reciproc ale pensionarilor şi 
salariaţilor, societăţi comerciale deţinute de organizaţiile de economie socială). 
Ediţia 2014 a Atlasului Economiei Sociale a prezentat tabloul statistic al anilor 2011 
şi 2012, analizând totodată evoluţiile faţă de anii anteriori şi a fost realizată în 
cadrul proiectului „Making Social Economy Visible in Romania” finanţat de Comisia 
Europeană, Direcția Generală Întreprinderi și Industrii, implementat de Fundaţia 
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Centrul Naţional de Pregătire 
în Statistică al Institutului Naţional de Statistică şi Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Acest articol reprezintă o sinteză a 
Atlasului Economiei Sociale elaborat şi publicat în anul 2014, şi care poate fi 
consultat în formă extinsă online de către cititori la: www.ies.org.ro 
 

Cuvinte cheie: economie socială, statistică, asociaţii, fundaţii, cooperative, case de 
ajutor reciproc ale pensionarilor şi salariaţilor, societăţi comerciale deţinute de 

organizaţiile de economie socială. 

 
1. Introducere 
Economia socială a devenit un subiect din ce în ce mai prezent în 

dezbaterile academice, conferinţe, studii de cercetare, precum şi o 
prioritate la nivel european pentru perioada 2014 - 2020, o perioadă în 

                                                 
[1] Conf. univ. dr., cercetător Institutul de Economie Socială - Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile, Bucureşti, România,  cristina_barna1412@yahoo.com; 
[2] Cercetător Institutul de Economie Socială - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 
Bucureşti, România, irina.opincaru@fdsc.ro; 
[3] Coordonator Institutul de Economie Socială - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 
Bucureşti, România, ancuta.vamesu@fdsc.ro. 
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care modelele economice şi sociale ale Europei trebuie regândite şi 
reinventate, iar întreprinderile sociale trebuie să devină motoare ale 
schimbării, inovării sociale, creşterii economice incluzive şi durabile. La 
nivel european, economia socială reprezintă două milioane de 
întreprinderi (10% din totalul afacerilor europene) şi angajează peste 
11 milioane de salariaţi (echivalentul a 6% din forţa de muncă a UE). 
Dintre aceştia, 70% sunt angajaţi în asociaţii non-profit, 26% în 
cooperative şi 3% în mutualităţi4.1Întreprinderile de economie socială 
sunt prezente în aproape fiecare sector al economiei, ca de exemplu 
sectorul bancar, de asigurări, agricultură, meşteşugărit, diverse servicii 
comerciale, sănătate şi servicii sociale etc. Deşi dimensiunea şi dinamica 
sectorului nu sunt deocamdată comparabile cu ţările europene cu 
tradiţie, România se înscrie şi ea în aceeaşi tendinţă de descoperire, re-
descoperire şi dezvoltare a economiei sociale, prezentă într-o 
diversitate de organizaţii şi de domenii, modele de întreprinderi sociale 
clasice, modele hibrid sau uneori chiar inovative. 

Atlasul Economiei Sociale din România 2014 a fost elaborat cu 
scopul de a oferi un tablou statistic al realităţii economiei sociale din 
România, şi a inclus date agregate de ordin general (număr de 
organizaţii, domenii de activitate, repartiţie regională) şi date 
economice (venituri totale, venituri economice, active imobilizate, 
angajaţi, salariul brut, rezultate ale exerciţiilor financiare - excedent sau 
deficit etc.) ale principalelor tipuri de organizaţii de economie socială: 
asociaţii şi fundaţii, cooperative, case de ajutor reciproc, societăţi 
comerciale deţinute de organizaţiile de economie socială. 

Principala sursă de date au constituit-o micro-datele din 
bilanţurile contabile ale anilor 2000 - 2012 pentru tipurile de 
organizaţii enunţate mai sus, incluse în Registrul Statistic (REGIS) al 
Institutului Naţional de Statistică, extrase şi furnizate de către Centrul 
Naţional de Pregătire în Statistică (CNPS) din cadrul Institutului 
Naţional de Statistică, partener al FDSC în proiectul „Making Social 
Economy Visible in Romania5”2(pentru anii 2011 şi 2012) şi în proiectul 
Prometeus (pentru anii 2000 - 2010). Alte surse secundare de date 
folosite au fost: Registrul ONG - Ministerul Justiţiei, Registrul de 
evidenţă al instituţiilor financiare nebancare - Secţiunea B - Case de 

                                                 
4 Conform European Commission, DG Enterprise & Industry (2014), date disponibile online la: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/,  
extrase în martie 2014. 
5 Call for proposals 46/G/ENT/CIP/12F/S01C25 “Economic Impact of Social Enterprises”. 
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Ajutor Reciproc - Banca Naţională a României, Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, date interne furnizate de Uniunea Naţională a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România, date de la 
Federaţia Naţională Omenia a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România, date din Anuar Statistic UCECOM 2013, date 
din Raportul privind cerinţele de publicare şi transparenţă ale Băncii 
Centrale Cooperatiste CREDITCOOP 2012.  

Proiectul „Making Social Economy Visible in Romania” a avut ca 
obiectiv principal elaborarea conturilor satelit ale organizaţiilor de 
economie socială, şi s-a desfăşurat în cadrul metodologic general 
furnizat de Sistemul European de Conturi Naționale și Regionale („ESA 
1995”) şi de Manualul CIRIEC de elaborare a conturilor satelit pentru 
întreprinderile din economia socială6.1Ca urmare, referirile din Atlasul 
Economiei Sociale 2014 privind gruparea entităţilor de economie 
socială, sectoarele instituţionale ale economiei sociale, criteriile de 
departajare a unităţilor etc., respectă şi ele cadrul metodologic general.  

Faţă de ediţiile anterioare, Atlasul Economiei Sociale 2014 a 
adus în analiză un tip nou de entitate: societăţile comerciale deţinute de 
organizaţii ale economiei sociale (grupuri de afaceri de economie 
socială). Introducerea acestui nou tip de entitate s-a făcut în 
conformitate cu prevederile Manualului CIRIEC de elaborare a 
conturilor satelit pentru întreprinderile din economia socială, unde se 
consideră un grup ca fiind grup de afacere de economie socială dacă 
întreprinderea sau coaliţia de întreprinderi care conduce şi controlează 
procesele de luare a deciziei în grup şi beneficiază de activităţile sale 
este o organizaţie de economie socială. Astfel de grupuri de afaceri de 
economie socială, cu o frecvenţă de înfiinţare din ce în ce mai mare la 
nivel european, se pot constitui de una sau mai multe organizaţii de 
economie socială. Urmare a acestei realităţi şi a prevederilor din 
manualul amintit mai sus, societăţile comerciale deţinute de 
organizaţiile de economie socială au fost incluse atât în conturile satelit 
ale economiei sociale din România pentru anul 2012, cât şi în analiza 
statistică din ediţia 2014 a Atlasului Economiei Sociale. 

Totodată, ediţia 2014 a Atlasului de Economie Socială a avut ca 
obiectiv şi o analiză cât mai detaliată a tipurilor de entităţi de economie 
socială din România. În acest sens, faţă de ediţiile anterioare, au fost 

                                                 
6 Barea J., Monzón J.L. (2006), Manual of drawing up the satellite accounts of companies in the 
social economy: co-operatives and mutual societies, Centre Internationale de Recherches et de 
l´Information sur l´Économie Sociale et Coopérative (CIRIEC). 
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făcute analize specifice şi pentru asociaţii cu legi speciale, şi anume: 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, cu modificările si completările ulterioare), asociaţiile 
angajaţilor (Programul Acţionarilor Salariaţi - PAS, conform Legii 
Privatizării nr. 58/1991, Ordonanţei de Urgenţă nr. 88 /1997), obşti şi 
composesorate (conform Legii nr. 1/2000 privind reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole forestiere). 
Totodată, în categoria cooperativelor, s-au analizat detaliat şi 
cooperativele agricole, în plus faţă de cooperativele meşteşugăreşti, de 
consum şi de credit. 
 

2. Dimensiunea sectorului economiei sociale în 2012 
În anul 2012, sectorul economiei sociale din România a inclus 

39.347 de organizaţii active7,1care au deţinut active imobilizate în 
valoare de 13.917.508 mii lei, au obţinut venituri în valoare de 
12.298.111 mii lei, şi au angajat un număr de aproximativ 131.127 
persoane. 

În anul 2012, în cadrul proiectului “Making Social Economy 
Visible in Romania” („Pentru ca economia socială din Romania să 
devină vizibilă!”), finanţat de Comisia Europeană, Direcţia Generală 
Intreprinderi şi Industrie, derulat de Institutul de Economie Socială din 
cadrul FDSC, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Centrul Naţional de Pregatire în 
Satistică (CNPS), au fost elaborate şi conturile satelit privind economia 
socială în România în anii 2011 şi 2012. Urmare a acestui demers 
derulat de partenerul CNPS în proiect, putem avea şi o imagine a 
dimensiunii sectorului economiei sociale în total economie naţională: 
ponderea Valorii Adăugate Brute a economiei sociale în total economie 
naţională a fost în anul 2012 de 1,9%, în creştere faţă de anul 2011, 
când sectorul economiei sociale a reprezentat 1,3% din total economie 
naţională8. 2 
                                                 
7 Acest număr se referă la organizaţiile de economie socială care au depus bilanţ contabil la 
sfarşitul anului fiscal, şi ca urmare s-au aflat în baza Institutului Naţional de Statistică în anul 
2012. Numărul organizaţiilor de economie socială este mult mai mare dacă se consideră şi 
entităţile care nu depun bilanţ contabil. De exemplu, din cele 72.099 asociaţii şi fundaţii 
înregistrate în Registrul ONG - Ministerul Justiţiei 2012, numai 33.670 au fost organizaţii active 
care au depus bilanţ contabil la sfârşitul anului. 
8 Conform  Ciuchea A. (coord.), Pintilia L., Nuţă M., Brebuleţ M. (2014), Conturile satelit privind 
Economia Socială în România 2011 - 2012, raport Centrul Naţional de Pregătire în Statistică - 
Institutul Naţional de Statistică. 
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Completăm acest demers, prin calcularea indicatorului ponderea 
angajaţilor din sectorul economiei sociale91în total populaţie salariată10: 

21,9% în anul 2012, în creştere faţă de anul 2011 când a fost 1,75% şi 
2010 (1,7%). Menţionăm însă că aceste creşteri sunt datorate în parte şi 
faptului că în anul 2012 au fost incluse în sectorul economiei sociale şi 
grupurile de economie socială (societăţile comerciale deţinute şi 
controlate de organizaţii ale economiei sociale), recunoscute pe plan 
european ca entităţi ale economiei sociale şi cu o frecvenţă din ce în ce 
mai mare de înfiinţare în ultimii ani.  
 

Tabel nr.1:  Indicatori ai organizaţiilor de economie socială din România 
în anul 2012 

2012 

 

Număr 
organizaţii 

active 

Active 
imobilizate 

(mii lei) 

Venituri 

(mii lei) 

 

Angajaţi 
Membri 

(mii) 

Asociaţii și 
fundaţii 

33.670 7.198.847 7.742.043 76.902 - 

Cooperative, 
din care: 

2.228 1.122.805 1.764.363 31.428 d.n. 

     Cooperative 
meșteșugărești 

846 599.352 719.036 22.082 d.n. 

     Cooperative 
de consum 

940 265.295 571.711 7.050 d.n. 

     Cooperative 
de credit 

86 86.371 156.339 2.049 d.n. 

     Cooperative 
agricole 

356 171.787 317.277 247 d.n. 

CAR, din care: 2.767 3.624.190 589.143 5.403 3.028 

    CAR 
Pensionari 

198 768.865 159.879 2.240 1.811* 

    CAR Salariați 2.569 2.855.325 429.264 3.163 1.217** 

                                                 
9 Conform micro-datelor din bilanţurile contabile ale OES 2012 (REGIS) al Institutului Naţional 
de Statistică, extrase şi furnizate de către Centrul Naţional de Pregătire în Statistică (CNPS) din 
cadrul Institutului Naţional de Statistică; prelucrare FDSC – IES. 
10 Conform INS (2013, 2012) - România în cifre. Breviar statistic, populaţia salariată a României 
a fost în anul 2012 de 6.234 mii pers., iar în anul 2011 de 6.150 mii pers.  
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Societăţi 
comerciale 
deţinute de 
organizaţii de 
economie 
socială 

682 1.971.666 2.202.562 17.394 - 

Total 39.347 13.917.508 12.298.111 131.127 - 

Sursa: INS 2012, alte date secundare; prelucrare FDSC – IES 
 
* conform datelor furnizate de Federația Națională Omenia a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România; estimări IES pentru 
organizaţiile neafiliate. 
** conform datelor furnizate de Uniunea Națională a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Salariaților din România; estimări IES pentru  organizaţiile 
neafiliate. 
 

Aşa cum se poate observa în tabelul următor, în perioada 2010 - 
2012 principalii indicatori ai organizaţiilor de economie socială au 
înregistrat cu toţii tendinţe de creştere accelerată: numărul de 
organizaţii a crescut în 2012 cu 25,62% comparativ cu 2010, activele 
imobilizate au crescut cu 40,32%, veniturile au crescut cu 59,27%, iar 
numărul de angajaţi au crescut cu 30,35%. Ratele de creştere s-au 
datorat în parte includerii în analiză a societăţilor comerciale deţinute 
şi controlate de organizaţii ale economiei sociale, însă impactul 
includerii acestora s-a resimţit cel mai mult în evoluţia veniturilor 
sectorului, ele obţinând 18% din total venituri ale organizaţiilor de 
economie socială, şi situându-se pe locul doi ca marime a ponderii în 
total venituri, după asociaţii şi fundaţii în anul 2012. Mai exact, sectorul 
economiei sociale fără includerea societăţilor comerciale deţinute de 
organizaţii ale economiei sociale, s-ar fi caracterizat prin următoarele 
valori ale indicatorilor în 2012: număr organizaţii active 38.665, active 
imobilizate 11.945.842 mii lei, venituri totale 10.095.549 mii lei şi 
113.733 salariaţi. Aşadar, şi fără includerea societăţilor comerciale 
deţinute de organizaţii ale economiei sociale în 2012, sectorul 
economiei sociale ar fi avut o dinamică pozitivă pentru intervalul 2010 - 
2012: 23,44% rata de creştere a numărului de organizaţii, 20,44% rata 
de creştere a activelor, 30,74% rata de creştere a veniturilor, şi 13,06% 
rata de creştere a numărului de angajaţi. 
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Tabel nr.2:  Evoluţia indicatorilor organizaţiilor de economie socială din 
România în perioada 2010 – 2012 
 

  2010 2011 2012* 

Nr. organizaţii active 31.322 34.536 39.347 
Active imobilizate  
(mii lei) 9.917.788 11.033.699 13.917.508 

Venituri (mii lei) 7.721.366 9.346.766 12.298.111 

Angajaţi 100.591 108.145 131.127 

Sursa: INS 2010 - 2012, alte date secundare; prelucrare FDSC – IES 
 
* datele pentru anul 2012 includ societăţile comerciale deţinute de 
organizaţii ale economiei sociale. 

 
Aşa cum se poate vedea detaliat în capitolele Atlasului, 

tendinţele de creştere accelerată per total sector, sunt însă în mare 
parte şi rezultatul evoluţiilor pozitive înregistrate la toate formele de 
economie socială în intervalul 2011 - 2012: asociaţiile şi fundaţiile au 
avut în 2012 comparativ cu 2011 creşteri de aproximativ 10% atât la 
active, cât şi la venituri şi angajaţi; casele de ajutor reciproc au 
înregistrat o creştere a activelor de 7,31% în 2012 faţă de 2011 şi a 
veniturilor de 4,06%; cooperaţia a avut de asemenea o dinamică 
pozitivă, şi amintim în special dinamica galopantă a cooperaţiei agricole 
în ultimii trei ani de analiză: +180% creştere a numărului 
cooperativelor agricole în 2012 faţă de 2010, +152,62% creştere a 
activelor cooperativelor agricole în 2012 faţă de 2010, +164,39% 
creştere a veniturilor cooperaţiei agricole în 2012 faţă de 2010. 

 
3. Actorii sectorului Economiei Sociale - cifre cheie 

2012 
Cele mai numeroase organizaţii de economie socială în anul 

2012, la fel ca şi în anii anteriori, au fost asociaţiile şi fundaţiile (AF). În 
anul 2012, acestea au reprezentat 85% din totalul organizaţiilor de 
economie socială, au cumulat 52% din totalul activelor organizaţiilor de 
economie socială, 63% din totalul veniturilor şi 59% din forţa de muncă 
angajată de sector. Asociaţiile şi fundaţiile înregistrează o tendinţă 
constant ascendentă a activelor, veniturilor totale şi numărului de 
angajaţi pe întreg intervalul analizat 2010 - 2012.  
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În 2012 faţă de 2011, activele AF au înregistrat o rată de creştere 
de 9,16%, veniturile totale o rată de creştere de 10,2%, iar angajaţii de 
10%. Se remarcă doar o uşoară scădere de - 2,6% în 2012 faţă de 2011 
a numărului de asociaţii şi fundaţii înregistrate în Registrul ONG - 
Ministerul de Justiţie, fapt care nu a modificat însă dinamica ascendentă 
a sub-sectorului, după cum am văzut. În anii 2011 şi 2012 domeniile de 
activitate care au concentrat cel mai mare număr de AF sunt: 
social/caritabil, sportiv, profesional. Ponderea acestor domenii în total 
AF s-a menţinut relativ constantă în anii 2011 şi 2012: domeniul 
social/caritabil aproximativ 22% în total AF, domeniul sportiv 
aproximativ 18% în total AF, şi domeniul profesional aproximativ 12%. 
Domeniul social-caritabil a concentrat şi cea mai mare parte a 
veniturilor, activelor şi salariaţilor AF: 24% din total venituri AF, 24% 
din total active AF şi 30% din total salariaţi.  

Ca structură a sub-sectorului AF, în anul 2012 cea mai mare 
pondere în total ONG active au avut-o asociaţiile (77%), urmate de 
fundaţii, cu o pondere de 16% şi de asociaţii cu legi speciale (7%). 
Ultima categorie, inclusă ca analiză detaliată în această ediţie a Atlasului 
se referă la societăţi agricole şi alte forme asociative în agricultură (cf. 
l.36/1991), asociații de proprietari (cf. l. 230/2007), 
obşti/composesorate (cf. l.1/2000) şi programul acționarilor salariați 
(cf.l.77/1994 s.a.). Analizând structura grupei asociaţii cu legi speciale 
pentru 2012, s-a observat în această categorie că cea mai mare pondere 
au avut-o societăţile agricole şi alte forme asociative în agricultură 
(44% în total asociaţii cu legi speciale), urmate de obşti/composesorate 
cu o pondere de 41%. 

În cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor, distingem asociaţiile şi 
fundaţiile care desfăşoară activităţi economice şi care reprezintă sub-
sectorul comercial al asociaţiilor şi fundaţiilor. În anul 2012 numărul 
asociaţiilor şi fundaţiilor cu activitate economică a fost de 4058, şi a 
reprezentat 12,1% din total asociaţii şi fundaţii active, o pondere 
similară anului 2011. Din cele 4058 asociaţii şi fundaţii cu activităţi 
economice, 54% au fost asociaţii, 32% asociaţii cu legi speciale, 13% 
fundaţii, şi 1% uniuni.  În cadrul asociaţiilor cu legi speciale, ponderile 
cele mai mari au fost reprezentate de societăţile agricole (58%) şi de 
obşti şi composesorate (41%).  
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Conform manualului CIRIEC11, în cazul în care mai mult de 50% 
din costurile de producție sunt acoperite din vânzări, o unitate 
instituțională este considerată producător de piață. Aplicând acest 
criteriu pentru asociaţiile şi fundaţiile cu activitate economică, au 
rezultat în anul 2011 un număr de 2.181 AF producători de piaţă  
(57,06% din total AF cu activitate economică) care au cumulat 
1.758.733 mii lei venituri economice, iar în anul 2012 un număr de 
2.256 AF producători de piaţă (55,59% din total AF cu activitate 
economică) care au cumulat venituri  economice de 1.896.537 mii lei. 
Rezultă aşadar, că în ambii ani peste 50% din asociaţii şi fundaţii cu 
activitate economică se încadrează în categoria producătorilor de piaţă. 
Acestea au cumulat 90,06%, respectiv 89,20% din total venituri din 
activităţi economice în anii 2011, respectiv 2012. 

Cooperaţia în România a fost reprezentată în anul 2012 printr-
un număr de 2.228 cooperative, care au însumat active în valoare de 
1.222.805 mii lei, 31.428 angajaţi şi au obţinut venituri cumulate de 
1.764.363 mii lei. În total sector economie socială, cooperaţia a 
reprezentat în anul 2012  6% din numărul total de organizaţii, a 
cumulat 8% din total active imobilizate, a obţinut 14% din total 
venituri, şi a angajat 24% din total salariaţi. Din cele 2228 cooperative, 
42% erau cooperative de consum, 38% cooperative 
meşteşugăreşti,16% cooperative agricole, şi numai 4% cooperative de 
credit. 

Activele şi veniturile cele mai importante revin cooperaţiei 
meşteşugăreşti şi de consum: cooperativelor meşteşugăreşti le revin 
53% din total active imobilizate cooperaţie şi 41% din total venituri, iar 
cooperativelor de consum le revin 24% din total active imobilizate 
cooperaţie şi 32% din total venituri. Cu privire la numărul de angajaţi, 
cooperaţia meşteşugărească se detaşează faţă de celelalte forme de 
cooperative, totalizând în anul 2012, 70,26% din total angajaţi din 
sectorul cooperatist. 

Analiza evoluţiei principalilor indicatori ai cooperativelor în 
intervalul 2009 - 2012, indică cea mai bună dinamică pentru 
cooperativele agricole. Numărul cooperativelor agricole a crescut cu 
29,45% în 2012 faţă de 2011, iar per total interval 2010 - 2012 cu 

                                                 

11 Barea J., Monzón J.L. (2006), Manual of drawing up the satellite accounts of 
companies in the social economy: co-operatives and mutual societies, Centre 
Internationale de Recherches et de l´Information sur l´Économie Sociale et 
Coopérative (CIRIEC), p. 28. 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

12 Vol. VI • Nr. 1/2016 

180%, în timp ce celelalte tipuri de cooperative au înregistrat o 
stagnare din punct de vedere al numărului de organizaţii. Aceeaşi 
dinamică pozitivă pentru cooperativele agricole este caracteristică şi 
pentru active imobilizate (au crescut cu 152,62% în 2012 faţă 2010), 
venituri (au crescut cu 164,39% în 2012 faţă de 2010), şi, într-o măsură 
mai mică pentru angajaţi (au crescut cu 10,26% în 2012 faţă de 2011, 
revenind aproximativ la numărul angajaţilor din 2010). Aceste evoluţii 
pozitive, precum şi importanţa dezvoltării cooperativelor agricole ca 
oportunitate strategică de dezvoltare economică în contextul 
imperativului modernizării agriculturii în România, au determinat 
includerea în această ediţie a Atlasului Economiei Sociale, a unei 
secţiuni distincte de analiză detaliată a cooperativelor agricole în anii 
2011 şi 2012.  

Cooperaţia de credit  se remarcă prin faptul că a reuşit să crească 
depozitele atrase în 2012 faţă de 2011 cu 25,47% ceea ce indică 
creşterea gradului de încredere în aceste entităţi. Conform datelor 
CREDITCOOP12, cea mai mare parte a creditelor acordate persoanelor 
fizice de băncile cooperatiste ale reţelei a fost absorbită de mediul rural 
(61,33% din total credite), ceea ce evidenţiază rolul acesteia în 
susţinerea şi dezvoltarea mediului rural din România.  
 Analiza cooperativelor de gradul 2 introdusă în această ediţiei a 
Atlasului evidenţiază faptul că integrarea pe orizontală sau pe verticală 
a activităţii economice desfăşurate de cooperativele de gradul 1, poate 
conduce la creşterea rentabilităţii economice: în anul 2012, 90,9% din 
cooperativele de gradul 2 înregistrând profit, iar rata profitului fiind de 
9,73%, net superioară marjelor de profit obţinute de cooperativele de 
gradul 1. 

În anul 2012, în România erau un număr total de 2845 case de 
ajutor reciproc înregistrate în Registrul de evidenţă Instituţii Financiare 
Nebancare, Secţiunea B - Case de Ajutor Reciproc al Băncii Naţionale a 
României. Efectiv, au fost însă active (cu bilanţ contabil raportat la INS) 
un număr de 2.767 CAR, din care 2.569 CARS (92,84% din total CAR) şi 
198 CARP (7,16% din total CAR), rata de activitate pentru total CAR 
fiind de 97,3%.  

CAR au cumulat în anul 2012 active în valoare de 3,624,190 mii 
lei (în creştere cu 7,31% faţă de anul 2011), au obţinut venituri totale 
de 589,143 mii lei (în creştere cu 4,06% faţă de anul 2011), şi au 

                                                 

12 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, Raport privind cerinţele de publicare şi 
transparenţă 2012, p. 28 -29. 
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angajat un total de 5,403 persoane (în creştere cu 1,31% faţă de anul 
2011).  

În total economie socială, casele de ajutor reciproc au 
reprezentat 7% din total organizaţii, 26% din total active (situându-se 
pe locul doi după asociaţii şi fundaţii), 5% din total venituri şi 4% din 
total angajaţi. Cea mai mare parte a veniturilor şi activelor au revenit 
CARS (73% din total venituri CAR şi 79% din total active CAR), iar tot 
CARS au creat şi cele mai multe locuri de muncă (59% din total angajaţi 
CAR). Dacă în prezent numărul de membri ai asociaţiilor este greu de 
estimat, în cazul CAR, utilizând datele principalelor uniuni şi federaţii 
din domeniu, se poate estima un număr impresionant de membri  - 
peste trei milioane de membri, din care aproximativ 1,8 milioane 
membri CARP şi 1,2 milioane membri CARS.  

Deşi pentru ambele tipuri de CAR s-au înregistrat tendinţe de 
creştere la toţi indicatorii în 2012 faţă de 2011 (număr organizaţii, 
imobilizări totale, venituri totale, fondul social al membrilor, fondul 
pentru ajutor de deces al membrilor, capitalul permanent), s-a remarcat 
o dinamică mai accelarată a indicatorilor în cazul CARP. Evoluţia 
tipurilor de CAR, gradul de conştientizare a acestor entităţi ca 
posibilitate de întrajutorare financiară, dinamica indicatorilor CARS pe 
segmente -  afiliate UNCARSR şi CARS neafiliate, sunt cu atât mai 
interesante în contextul actual al sectorului, în care funcţionarea CAR ar 
putea fi schimbată datorită unei propuneri legislative noi (care 
presupune, printre altele: existenţa unui singur tip de CAR, extinderea 
setului de activităţi economice posibile ale CARP către CARS, extinderea 
plajei de membri şi la alte categorii ale pieţei muncii în afară de salariaţi 
etc.).  

În anul 2012 au fost incluse în datele agregate ale sectorului 
economiei sociale şi grupurile de afaceri de economie socială, regăsite 
sub forma societăţilor comerciale deţinute de organizaţiile de economie 
socială (SC deţinute de OES - acele societăţi comerciale care au acţionar 
majoritar, peste 50%, una sau mai multe organizaţii de economie 
socială). Astfel de societăţi comerciale pot avea totodată rolul unui 
mecanism alternativ de finanţare al organizaţiilor de economie socială 
care le deţin în scopul auto-susţinerii financiare. De asemenea, 
menţionăm că, începând cu anul 2012, aceste entităţi au fost incluse şi 
în conturile satelit ale economiei sociale elaborate de CNPS - INS. 

În anul 2012, organizaţiile de economie socială din România au 
deţinut 903 societăţi comerciale (înregistrate la ONRC), din care au fost 
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active (cu bilanţ depus, aflate în bazele INS) un număr de 682. Rata de 
activitate a SC deţinute de OES a fost de 75,52%. Analizând situaţia SC 
active, aproape în exclusivitate (94,28% din total SC ale OES active) au 
fost deţinute de asociaţii şi fundaţii, şi numai 3,37% au fost deţinute de 
cooperative şi un număr nesemnificativ (cinci SC, reprezentând 0,73% 
din total SC deţinute de OES) au revenit CARS/P. Aceste societăţi 
comerciale au cumulat 1,971,667 mii lei active imobilizate, au obţinut 
2,202,563 mii lei venituri, au angajat 17,397 salariaţi. Ca pondere în 
sector economie socială, deşi au avut o pondere mică în total organizaţii 
(2%), s-a remarcat ponderea ridicată în total venituri (18%, pe locul doi 
după asociaţii şi fundaţii), 14% în total active şi 13% în total angajaţi.  

 
Grafic nr. 1: Distribuţia numărului de organizaţii de economie socială pe 

tipuri de organizaţii în 2012  (% în total OES) 

 

 

Grafic nr.2: Distribuţia activelor imobilizate pe tipuri de organizaţii în 
2012 (% în total active imobilizate OES) 
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Grafic nr.3: Distribuţia veniturilor pe tipuri de organizaţii în 2012 (% în 
total venituri OES) 

 

 

Grafic nr. 4: Distribuţia angajaţilor pe tipuri de organizaţii în 2012 (% în 
total angajaţi OES) 

 

 

 

4. Economia  Socială 2012: Atlas Regional 
Tabelul şi graficele următoare prezintă centralizat principalii 

indicatori ai organizaţiilor active de economie socială pe cele opt 
regiuni de dezvoltare ale României. Aşa cum se poate vedea, regiunile 
care au concentrat cel mai mare număr de organizaţii de economie 
socială în anul 2012 au fost: regiunea Centru (19% din total OES), 
regiunea Nord-Est (17% din total OES) şi regiunea Bucureşti - Ilfov cu 
16% din total OES. Regiunile care au generat cele mai mari venituri din 
economie socială în 2012 au fost: regiunea Bucureşti-Ilfov cu 27% din 
total venituri OES, şi regiunile Nord-Est şi Centru, la egalitate, cu 13% 
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din total venituri OES. Cele mai mari active imobilizate au fost cumulate 
de regiunile Bucureşti - Ilfov (26% din total active OES), Nord-Est (14% 
din total active OES), şi pe locul trei, la egalitate, regiunile Vest şi Sud 
cărora le-au revenit, 12% din total active imobilizate OES. Cele mai 
multe locuri de muncă în economia socială au fost create în regiunile 
Bucureşti-Ilfov (21% din total angajaţi în OES), şi regiunile Nord-Est şi 
Centru, la egalitate cu 15% din total angajaţi OES. 
 
Tabel nr. 3:  Repartiţia principalilor indicatori ai organizaţiilor active de 
economie socială pe regiuni de dezvoltare în 2012 

Regiunea 
 

Nr. OES 
active 

 

Venituri 
totale  

(mii lei) 

Active 
Imobilizate  

(mii lei) 
Angajaţi 

 

Nord Est 4.493 1.138.374 1.351.235 13.941 

Sud Est 3.449 959.240 827.355 11.531 

Sud 3.749 1.156.547 1.434.797 11.778 

București 
Ilfov 6.275 2.722.183 3.109.816 23.732 

Sud Vest 2.986 613.601 891.575 7.798 

Centru  7.254 1.333.341 1.227.529 16.558 

Vest 3.723 910.362 1.459.639 11.533 

Nord Vest 6.736 1.261.874 1.643.872 16.862 

Sursa: INS 2012, alte date secundare; prelucrare FDSC - IES 

Grafic nr.5: Distribuţia regională a numărului de organizaţii de 
economie socială în 2012 (% în total organizaţii de economie socială) 
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Grafic nr. 6: Distribuţia regională a veniturilor organizaţiilor de 
economie socială în 2012 (% în total venituri obţinute de organizaţiile 

de economie socială) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafic nr.7: Distribuţia regională a activelor imobilizate în 2012 (% în 
total active imobilizate ale organizaţiilor de economie socială) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafic nr.8: Distribuţia regională a numărului de angajaţi în 2012 (% în 
total angajaţi ai organizaţiilor de economie socială) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

18 Vol. VI • Nr. 1/2016 

 
5. Concluzii 
Indicatorii privind dimensiunea sectorului economiei sociale 

prezentaţi în Atlasul Economiei Sociale ediţia 2014 reflectă o dezvoltare 
constantă, o vizibilitate din ce în ce mai bună a economiei sociale de la 
an la an. În ultimii trei ani de analiză (2010 - 2012) principalii indicatori 
ai organizaţiilor de economie socială - număr organizaţii active, active 
imobilizate, venituri totale şi număr angajaţi au înregistrat rate de 
creştere, astfel economia socială începând să se contureze ca un sector 
economic în sine, cu o pondere a valorii adăugate brute în total 
economie naţională de 1,9% în anul 2012. Toate aceste evoluţii recente, 
precum şi tendinţele generale pentru perioada 2000 - 2012 ale 
sectorului, pot constitui totodată, alături de misiunile sociale ale multor 
organizaţii de economie socială deja internalizate de publicul larg,  
argumente pentru susţinerea şi alocarile bugetare şi de fonduri 
europene viitoare pentru domenii importante ale sectorului economiei 
sociale precum domeniul serviciilor sociale, microcreditarea etc, ce pot 
avea în mod cert un efect de multiplicare la nivel macroeconomic, 
conducând la  un proces de dezvoltare socio-economică sustenabilă şi la 
reducerea decalajelor între regiunile de dezvoltare. 
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Abstract 

Atlas of Social Economy, periodical publication of the Institute of Social Economy - 
Civil Society Development Foundation, aims to offer a statistical dimension and 
analyse of the sector of social economy in Romania and of its main actors 
(associations, foundations, cooperatives, credit unions of employees, credit unions 
of retired people, commercial societies owned by social economy organizations). 
2014 Edition of the Atlas of Social Economy presented the statistical overview of 
2011 and 2012 years, analysing in the same time evolutions compared to the 
previous years, and it was elaborated in the framework of the project “Making 
social economy visible in Romania!”, co-financed by the European Commission, 
General Directorate for Enterprises and Industry and implemented by the Civil 
Society Development Foundation in partnership with the National Centre for 
Training in Statistics and the Ministry of Labour, Family, Social Protection and 
Elderly. This article represents a synthesis of the Atlas of Social Economy, 
elaborated and published in 2014, which can be consulted by the readers online in 
full form at: www.ies.org.ro.  
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1. Introduction  
Social economy has become a subject more and more present in 

academic debates, conferences, research studies, and also a priority at 
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European level for the period 2014 - 2020, a period in which the 
economic and social models of Europe must be re-thinked and re-
invented, and social enterprises must become engines of the change, 
social innovation, inclusive and sustainable growth. At European level 
social economy represents two millions of enterprises (10% of the total 
European businesses) and employs over 11 millions persons 
(equivalent of 6% of the EU workforce). 70% of them are employed in 
non-profit associations, 26% in cooperatives and 3% in mutualities4.1 
Social economy enterprises are present in almost every sector of the 
economy, such as banking sector, insurance, agriculture, crafts, 
different commercial services, health and social services etc. Although 
the dimension and the dinamics of the sector are not comparable with 
European countries with tradition in social economy, Romania is in a 
tendency of discovering, re-discovering and development of the social 
economy, visible in a diversity of organizations and fields, clasical social 
enterprises models, hybrid models and sometimes even innovative 
models.  

 The Atlas of Social Economy 2014 Edition was elaborated with 
the aim to offer a statistical overview of the social economy reality in 
Romania in  2011 and 2012, and included general aggregated data 
(number of organizations, fields of activity, regional distribution) and 
economic data (total revenues, economic revenues, fixed assets, 
employees, gross salary) of the main types of social economy 
organizations: cooperatives, associations and foundations, credit 
unions, commercial companies controlled by the social economy 
organizations. 

The main data source were the micro-data in the accounting 
balance sheets for the years 2000 - 2012 for the respective types of 
organizations, included in the Statistic Registry (REGIS) of the National 
Statistics Institute, extracted by the National Centre for Training in 
Statistics (CNPS) within the National Statistics Institute, partner of the 
FDSC in the project “Making Social Economy Visible in Romania5”2(for 
the years 2011 and 2012) and in the project PROMETEUS (for the years 
2000 - 2010). Other secondary data sources used were: the NGO 
Register – Ministry of Justice, Registry of the Non-Banking Financial 

                                                 
4 European Commission, DG Enterprise & Industry (2014), data available online at:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/, 
extracted in March 2014. 
5 Call for proposals 46/G/ENT/CIP/12F/S01C25 “Economic Impact of Social Enterprises”. 
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Institutions – Section B – Credit Unions – National Bank of Romania, 
Register of Companies National Office, internal data on affiliated credit 
unions provided by the National Union of Credit Unions of Employees in 
Romania, data on membership in credit unions of the pensioners from 
the National Federation Omenia of Credit Unions of Pensioners in 
Romania, data from the Statistic Yearbook UCECOM 2013, data from 
Report regarding publication and transparency requirements of the 
Central Cooperative Bank CREDITCOOP 2012.  

The project “Making Social Economy Visible in Romania” had as 
main objective to draw the satellite accounts of the social economy, and 
was developed within the general methodological framework of the 
European System of National and Regional Accounts (“ESA 1995”) and 
of the CIRIEC Manual to draft satellite accounts for the enterprises in 
social economy6.1As such the references in the Atlas to the institutional 
sectors of social economy, grouping of social economy entities, the 
separation criteria of units, are to be read within this general 
methodological framework. 

In the Atlas of Social Economy 2014 data on new actors are 
included: commercial companies controlled by social economy 
organizations (groups of social economy businesses). The introduction 
of this new type of entity was made according to the provisions of the 
CIRIEC Manual of satellite accounts for social economy enterprises, 
where a group is considered as social economy business group if the 
enterprise or coalition of enterprises which lead and control the 
decision making processes within the group and which benefit from its 
activities are social economy organizations. Such social economy 
business groups may be set up by one or more social economy 
organizations. The Atlas provides a detailed analysis of all types of 
social economy entities in Romania. In addition to the traditional social 
economy sectors associations and foundations, cooperatives and credit 
unions in this year’s edition specific analysis  were made for 
associations regulated by special laws: agricultural societies (Law no. 
36/1991 regarding agricultural companies and other types of 
association in agriculture, including subsequent amendments and 
additions), employees’ associations (Program of Employee 
Shareholders - PAS, according to the Law of Privatization no. 58/1991, 

                                                 
6 Barea J., Monzón J.L. (2006), Manual of drawing up the satellite accounts of companies in the 
social economy: co-operatives and mutual societies, Centre Internationale de Recherches et de 
l´Information sur l´Économie Sociale et Coopérative (CIRIEC). 
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Emergency Ordinance no. 88 /1997), commons and compossessorates 
(according to Law no. 1/2000 related to the reestablishment of the 
ownership right on forest agricultural lands). The category of 
cooperatives also includes in this year’s edition a detailed analysis of 
agricultural cooperatives, in addition to craft/workers, consumer and 
credit cooperatives. 
 

2. Dimension of the social economy sector 
In 2012, the social economy sector in Romania included 39,347 

active organizations7,1with overall fixed assets of lei 13,917,508 
thousands, and total revenues of lei 12,298,111 thousands, and 131,127 
employees. 

The project “Making Social Economy Visible in Romania” 
included also the first time calculation of the social economy satellite 
accounts in Romania for 2011 and 2012 by the partner CNPS.   

This study has shown the weight of the Gross Added Value of the 
social economy in the national economy was in 2012 of 1.9%, going up 
from 2011, when the sector of social economy represented 1.3% of the 
national economy8.2   

The social economy sector93employed 1.9% of the total number 
of employees10:4in 2012, going up from 2011 when it was 1.75%, and 
2010 (1.7%). This growth is partly due to the fact that in 2012 the data 
used included also social economy groups (commercial companies held 
and controlled by social economy organizations).  

 
 
 

                                                 
7 This is the number of the social economy organizations which filed balance sheet at the end of 
the fiscal year, and therefore, were found in the records of the National Statistics Institute in 
2012. The number of the social economy organizations is much higher if we consider as well the 
entities which do not file balance sheets. For example, as reflected further in the Atlas, , out of 
the 72,099 associations and foundations registered in the NGO Register – Ministry of Justice by 
the end of 2012, only 33,670 were active organizations-  filed accounting balance sheet at the 
end of the year. 
8 According to Ciuchea A. (coord.), Pintilia L., Nuţă M., Brebuleţ M. (2014),  report Satellite 
Accounts of the Social Economy in Romania 2011 - 2012, National Centre of Statistics Preparation 
(CNPS) within the National Statistics Institute 
9 According to the micro-data in the accounting balance sheets of social economy organizations 
2012 (REGIS) of the National Statistics Institute, extracted by the National Centre of Statistics 
Preparation (CNPS) within the National Statistics Institute; processing FDSC - IES 
10 According to INS (2013, 2012) - Romania in figures. Statistic Breviary, number of employees in 
Romania was in 2012 of 6,234 thousand individuals, and in 2011 of 6,150 thousand individuals.  
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Table no.1:  Indicators of social economy organizations in Romania in 
2012 

2012 
 

Number of 
active 

organiza-
tions  

Fixed 
assets  

(thousands 
lei) 

Revenues  
(thousands 

lei) 
 

No. of 
Employee

s  
 

Member 
(thousand

s) 
 

Associations 
and 
foundations 

33,670 7,198,847 7,742,043 76,902 - 

Cooperatives, 
out of which: 

2,228 1,122,805 1,764,363 31,428 n.a. 

Craft/worer 
cooperatives 

846 599,352 719,036 22,082 n.a. 

Consumer 
cooperatives 

940 265,295 571,711 7,050 n.a. 

 Credit 
cooperatives 

86 86,371 156,339 2,049 n.a. 

   Agricultural 
cooperatives 

356 171,787 317,277 247 n.a. 

Credit unions,  
out of which: 

2,767 3,624,190 589,143 5,403 3,028 

    Credit 
unions of 
Pensioners  

198 768,865 159,879 2,240 1,811* 

    Credit 
unions of 
Employees 

2,569 2,855,325 429,264 3,163 1,217** 

Commercial 
companies 
held by social 
economy 
organizations  

682 1,971,666 2,202,562 17,394 - 

Total 39,347 13,917,50812,298,111 131,127 - 

Source: INS 2012, other secondary data; processed by FDSC - IES 

* According to the data supplied by the National Federation Omenia of 
Credit Unions of Pensioners; IES estimates for unaffiliated 
organizations. 
** According to the data supplied by the National Union of Credit 
Unions of Employees in Romania; IES estimates for unaffiliated 
organizations.  



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

24 Vol. VI • Nr. 1/2016 

As we can notice from the following table, during the period 
2010 - 2012 all  main indicators of social economy organizations 
registered accelerated growth tendencies: the number of organizations 
increased in 2012 by 25.62% compared to 2010, the fixed assets 
increased by 40.32%, the revenues increased by 59.27%, and the 
number of employees increased by 30.35%. The growth rates were 
partly due to the inclusion in the analysis of commercial companies held 
and controlled by the social economy organizations, but the impact of 
their inclusion mostly affected the evolution of the sector revenues, as 
they obtained 18% of the total revenues of social economy 
organizations, and, being on the second place as size of the total income 
weight, after associations and foundations in 2012. More precisely, the 
social economy sector, without the inclusion of commercial companies 
held by social economy organizations, would have been characterized 
by the following values of indicators in 2012: number of active 
organizations 38,665, fixed assets 11,945,842 thousands lei, total 
revenues 10,095,549 thousands lei and 113,733 employees. Therefore, 
and without including the commercial companies held by social 
economy organizations in 2012, the social economy sector would have 
had a positive dynamics for the interval 2010 - 2012: 23.44% growth 
rate of the number of organizations, 20.44% growth rate of the assets, 
30.74% growth rate of the revenues, and 13.06% growth rate of the 
number of employees. 

 
Table no.2:  Evolution of the social economy organizations indicators in 
Romania during the period 2010 - 2012 

  2010 2011 2012* 

No. active organizations  31,322 34,536 39,347 
Fixed assets (thousands 
LEI) 9,917,788 11,033,699 13,917,508 

Revenues (thousands LEI) 7,721,366 9,346,766 12,298,111 

No. of employees  100,591 108,145 131,127 

Source: INS 2010 - 2012, other secondary data; processed by FDSC – IES 
 
* The data for 2012 include commercial companies held by social 
economy organizations. 
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As we are to detail in the following chapters, the accelerated 
growth tendencies at sector level, are partly the result of positive 
evolutions registered for all types of social economy organisations in 
the interval 2011 - 2012: the associations and foundations registered in 
2012 growth rates  of approx. 10% compared to 2011 both in terms of 
assets, and revenues and number of employees; the credit unions 
registered a growth of  assets of 7.31% in 2012 compared to 2011 and 
of the revenues of 4.06%; the cooperatives also had a positive 
dynamics, and in particular the agricultural cooperatives which 
registered exceptional growth rates during the last 3 years of analysis: 
+180% growth in the number of agricultural cooperatives in 2012 
related to 2010,  +152.62% growth of agricultural cooperatives assets 
in 2012 related to 2010, +164.39% growth of the agricultural 
cooperative revenues in 2012 compared to 2010. 
 

3. Actors of the Social Economy sector – key figures 2012 
The biggest parts of the social economy organizations in 2012, as 

well as during the previous years, were the associations and 
foundations (AF). In 2012, they represented 85% of the total number of 
social economy organizations, cumulated 52% of the total assets of 
social economy organizations, 63% of the total revenues and 59% of the 
sector employment. The associations and foundations register a 
constant positive trend of assets, total revenues and number of 
employees during the entire interval analysed 2010 - 2012.  

In 2012 compared to 2011, the assets of AF registered a growth 
rate of 9.16%, the total revenues a growth rate of 10.2%, and the 
number of employees, of 10%. We only notice a slight decrease of -2.6% 
in 2012 compared to 2011 of the number of associations and 
foundations registered in the NGO Register- Ministry of Justice, which 
did not modify the positive dynamics of the sub-sector, as discussed. In 
2011 and 2012 the fields of activity with the highest number of AF are: 
social/charitable, sports, professional. The weight of such fields in total 
AF has remained almost constant in 2011 and 2012: the 
social/charitable field, approx. 22% in total AF, sports approx. 18% in 
total AF, and professional organisations, approx. 12%. The social-
charitable field included also the largest part of the AF revenues, assets 
and employees: 24% of the total AF revenues, 24% of the total AF 
assets and 30% of the total employees.  



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

26 Vol. VI • Nr. 1/2016 

As structure of the AF sub-sector, in 2012 associations had the 
highest weight in the total active NGOs (77%), followed by foundations 
(16%). The Atlas includes a detailed analysis of three groups of 
organisations regulated by special laws: agricultural societies and other 
associative forms in agriculture (Law 36/1991), housing owners’ 
associations (Law230/2007), mountain forest and pasture 
commons/compossessorates (Law1/2000) and the program of 
employee shareholders (cf.l.77/1994 and so on).  

The associations and foundations with economic activities 
represent the market segment of this sector. In 2012 there were 4058 
associations and foundations with business activity, representing 
12.1% of the total number of active associations and foundations, a 
weight similar to 2011. Out of these, 87% were associations (32% 
special law associations described above – this category having the 
most prominent economic character) and 13% foundations and 1% 
unions.   

We have applied the market test as foreseen by the CIRIEC11 
manual, according to which if more than 50 % of the production costs 
are covered from sales, an institutional unit is considered market 
producer. In 2011 a number of 2.181 AF were market producers 
(57.06% of the total AF with business activity) cumulating 1,758,733 
thousands LEI economic revenues, and in 2012 a number of 2,256 AF 
(55.59% of the total AF with business activity) with cumulated 
economic revenues of 1,896,537 thousands LEI. Therefore, in both 
years more than 50% of associations and foundations with economic 
activities were market producers. They cumulated 90.06%, 89.20%, 
respectively, of the total revenues from business activities in 2011, 
2012, respectively. 

The co-operation in Romania was represented in 2012 by a 
number of 2,228 cooperatives, which gathered fixed assets in total 
value of 1,222,805 thousands LEI, 31,428 employees and obtained 
cumulated revenues of 1,764,363 thousands LEI.  Within in the  total 
social economy sector, cooperation represented in 2012  6% of the total 
number of organizations, cumulated 8% of the total fixed assets, 
obtained 14% of the total revenues, and employed 24% of the total 
number of employees. Out of the 2228 cooperatives, 42% were 

                                                 
11 Barea J., Monzón J.L. (2006), Manual of drawing up the satellite accounts of companies in the 
social economy: co-operatives and mutual societies, Centre Internationale de Recherches et de 
l´Information sur l´Économie Sociale et Coopérative (CIRIEC), p.28. 
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consumer cooperatives, 38% craft/worker cooperatives, 16% 
agricultural cooperatives, and 4% credit cooperatives. 

The highest value of fixed assets and revenues were registered 
by the craft/worker and consumer cooperation: the craft/worker 
cooperative registered 53% of the total cooperation assets and 41% of 
the total revenues, and the consumer cooperatives 24% of the total 
cooperation assets and 32% of the total revenues. With regard to the 
number of employees, the craft/worker cooperation was the biggest 
employer having in 2012, 70.26% of the total employees in the 
cooperation sector. 

The analysis of the evolution of the main cooperatives indicators 
in the interval 2009 - 2012, indicates the most positive dynamics for 
agricultural cooperatives. The number of agricultural cooperatives 
grew by 29.45% in 2012 compared to 2011, and for the entire interval 
2010 - 2012 by 180%, while the other types of cooperatives registered 
stagnation in terms of the number of organizations. The same positive 
dynamics for agricultural cooperatives is also characteristic for fixed 
assets (increased by 152.62% in 2012 related to 2010), revenues 
(increased by 164.39% in 2012 related to 2010), and, to a smaller 
extent for number of employees (increased by 10.26% in 2012 related 
to 2011, returning to the number of employees in 2010. These positive 
evolutions, as well as the importance of the development of agricultural 
cooperatives as strategic opportunity of economic development in the 
context of agriculture revamping imperative in Romania, determined 
the inclusion in this edition of the Atlas of Social Economy, of a distinct 
section of detailed analysis of agricultural cooperatives in the years 
2011 and 2012.  

The evolution of the Credit cooperation is marked out by the fact 
that it succeeded in increasing the deposits from 2012 compared to 
2011 by 25.47% which indicates the increase of the confidence degree 
in these entities. According to CREDITCOOP data12, the highest part of 
credits granted to the physical persons by the cooperative banks of the 
network was absorbed by the rural envileiment (61.33% of the total 
credits), which marks out its role in the support and development of the 
rural envileiment in Romania.  

The analysis of 2nd degree cooperatives entered in this edition of 
the Atlas marks out that the horizontal or vertical integration of 

                                                 
12 CREDITCOOP Central Cooperative Bank, Report regarding publication and transparency 
requirements 2012, p. 28 – 29. 
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economic activity developed by 1st degree cooperatives, may lead to the 
increase of economic profitability:  in 2012, 90.9% of 2nd degree 
cooperatives registering profit, and the profit rate being 9.73%, 
decidedly superior to the profit margins obtained by 1st degree 
cooperatives. 

There was, in 2012, in Romania a total number of 2845 credit 
unions registered in the Registry Register of Non-Banking Financial 
Institutions, Section B – Credit Unions of the National Bank of Romania. 
Effectively, there were active (with accounting balance reported to INS) 
a number of 2,767 Credit union, out of which 2,569 Credit union of 
employees (92.84% of the total Credit union) and 198 Credit union of 
pensioners (7.16% of the total Credit union), the activity rate for the 
total Credit union being 97.3%.  

Credit union cumulated in 2012 assets in value of 3,624,190 
thousands LEI (increasing by 7.31% compared to 2011), got total 
revenues of 589,143 thousands LEI (increasing by 4.06% compared to 
2011), and employed a total of 5,403 persons (increasing by 1.31% 
compared to 2011).  

In the total social economy, credit unions represented 7% of the 
total organizations, 26% of total fixed assets (being on the 2nd place 
after associations and foundations), 5% of the total revenues and 4% of 
the total employees. The highest part of revenues and assets returned 
to Credit union of employees (73% of total revenues Credit union and 
79% of total assets Credit union), and Credit union of employees as well 
created most of the jobs (59% of total employees Credit union). If the 
number of members of the associations is presently difficult to 
estimate, in case of Credit union, using the data of the main unions and 
federations in the field, one can estimate an impressive number of 
members – more than 3 million members, out of which approx. 1.8 
million members Credit union of pensioners and 1.2 million members 
Credit union of employees.  

Although, for both types of Credit union, there were registered 
growth tendencies to all indicators in 2012 compared to 2011 (number 
of organizations, total fixed assets, total revenues, social fund of the 
members, death aid fund for the members, permanent capital), a more 
accelerated dynamics of indicators was marked out in case of Credit 
union of pensioners. The evolution of the types of Credit union, the 
awareness degree of such entities as financial aid possibility, the 
dynamics of Credit union of employees indicators on segments -  
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affiliated to UNCARS (National Union of Credit Unions of Employees in 
Romania) and unaffiliated credit unions of employees, are as much 
interesting in the current context of the sector, where the operation of 
credit union may be changed due to new legislative proposals (which 
assumes, amongst others: the existence of one type of credit union, the 
extension of the set of possible economic activities of credit union of 
pensioners to credit union of employees, the extension of the range of 
members to other categories as well of the labour market, besides 
employees etc).  

In 2012 the aggregate data of the social economy sector also 
included the groups of social economy businesses, found as commercial 
companies held by social economy organizations (CC held by SEO – 
those commercial companies with majority shareholder, more than 
50%, one or more social economy organizations). Such commercial 
companies may have as well the role of an alternative financing 
mechanism of the social economy organizations held for financial self-
support. We also mention that, starting with 2012, such entities were 
included as well in the satellite accounts of social economy drafted by 
CNPS - INS. 

In 2012, the social economy organizations in Romania held 903 
commercial companies (registered with the ONRC), out of which, active 
(with filed balance sheet, found in the records of INS) a number of 682. 
The activity rate of the CC held by SEO was of 75.52%. Analysing the 
situation of active CC, almost exclusively (94.28% of the total active CC 
of SEO) were held by associations and foundations, and only 3.37% 
were held by cooperatives and a significant number (5 CC, representing 
0.73% of the total CC held by SEO) returned to Credit union of 
employees/P. These commercial companies cumulated 1,971,667 
thousands LEI fixed assets, obtained 2,202,563 thousands LEI revenues, 
employed 17,397 employees. As weight in the social economy sector, 
although they had a lowest weight in the total organizations (2%), we 
noticed the high weight in total revenues (18%, the 2nd place after 
associations and foundations), 14% in total fixed assets and 13% in 
total employees.  
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Graph no. 1: Distribution of the number of social economy 
organizations SEO by type of organization in 2012 (% in total SEO) 

 
 

Graph no.2: Distribution of fixed assets by types of organizations in 
2012 (% in total fixed assets SEO) 

 
 
Graph no.3: Distribution of revenues by types of organizations in 

2012 (% in total revenues SEO) 
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Graph no. 4: Distribution of employees by types of organizations 

in 2012 (% in total employees SEO) 

 
 
 

4. Social Economy 2012: Regional Atlas 
The following table and graphs present the main indicators of 

active organization in the social economy by development regions of 
Romania. As we can see, the regions which registered the highest 
number of social economy organizations in 2012 were: Central Region 
(19% of the total SEO), North-East Region (17% of the total SEO) and 
Bucharest - Ilfov Region with 16% of the total SEO. The regions having 
registered the highest revenues of the social economy in 2012 were: 
Bucharest-Ilfov by 27% of the total revenues SEO, and the North-East 
and Central, with 13% of the total revenues SEO. The highest fixed 
assets were cumulated by the social economy organisations in 
Bucharest - Ilfov (26% of the total assets SEO), North-East (14% of the 
total assets SEO), and on the 3rd place, the West and South Regions with 
12% of the total fixed assets for the SEO. Most jobs in social economy 
were created in the regions: Bucharest-Ilfov (21% of total SEO 
employees), and the North-East and Central regions, with 15% of the 
total SEO employees. 
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Table no. 3:  Main indicators of the active social economy organizations 
by development regions in 2012 

Region  
 

No. active 
SEO  

 

Total 
revenues  

(thousands 
LEI) 

Fixed assets  
(thousands 

LEI) 
Employees  

 

North East 4.493 1.138.374 1.351.235 13.941 

South East 3.449 959.240 827.355 11.531 

South 3.749 1.156.547 1.434.797 11.778 
Bucharest 
Ilfov 6.275 2.722.183 3.109.816 23.732 

South West 2.986 613.601 891.575 7.798 

Central 7.254 1.333.341 1.227.529 16.558 

West 3.723 910.362 1.459.639 11.533 

North West 6.736 1.261.874 1.643.872 16.862 

Source: INS 2012, other secondary data; processed by FDSC - IES 
 

 
Graph no.5: Regional distribution of the number of social economy 

organizations in 2012(% in total social economy organizations) 
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Graph no. 6: Regional distribution of the social economy organizations 
revenues in 2012 (% in total revenues of social economy organizations) 

 
 

Graph no.7: Regional distribution of fixed assets in 2012 (% in total 
fixed assets of social economy organizations) 

 

Graph no.8: Regional distribution of the number of employees in 2012 
(% in total employees of social economy organizations) 
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5. Conclusions 
Indicators regarding the dimension of the social economy sector 

presented in the Atlas of Social Economy reflect a constant 
development, a visibility increasingly more and more every year. In the 
last three years of analyse (2010 - 2012), the main indicators of the 
social economy organizations - number of active organizations, fixed 
assets, total revenues and total number of employees, has registered 
growth rates, social economy beginning to be visible as an economic 
sector itself, with a weight of the gross value added in total national 
economy of 1,9% in 2012. All these recent evolutions and also the 
general trends of the sector for 2000 - 2012 period, can be considered 
together with the social missions of many social economy organizations 
already internalized by the large public, important arguments for the 
future support, budgetary and European funds allocations for 
important fields of the sector of social economy, such as social services, 
micro-finance etc, which may certainly  have  a multiplication effect at 
macroeconomic level, leading to sustainable socio-economic 
development and to reducing the gaps between the regions of 
development.  
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ECONOMIE SOCIALĂ ŞI IDENTITATE COMUNITARĂ 

 

Cătălin-George Fedor  [1]1 

Rezumat  

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze oportunitatea înfiinţării unor 
întreprinderi sociale în mediul rural care să integreze membrii unui grup vulnerabil 
aparte, cel al persoanelor vârstnice, şi care să contribuie la prezervarea identităţii 
culturale şi etnice. Cercetarea a fost efectuată în două comunităţi cu populaţie 
majoritar catolică din judeţele Neamţ şi Bacău. Metoda utilizată a fost interviul de 
tip comprehensiv realizat cu şase subiecţi din grupul ţintă şi a urmărit identificarea 
elementelor critice şi a factorilor mobilizatori pentru participarea membrilor 
comunităţilor la crearea şi dezvoltarea acestor întreprinderi sociale. Rezultatele 
scot în evidenţă faptul că înfiinţarea lor are un rol important în orizontul de 
aşteptări al grupului reprezentat de persoanele vârstnice. Pentru beneficiari, 
schimbările aşteptate se manifestă la nivel comportamental, atitudinal şi identitar. 
De asemenea, iniţiativa privată şi voluntară trebuie sprijinită de comunitate.  

 
Cuvinte cheie: economie socială, identitate culturală şi etnică,  

grounded theory, comunitate, schimbare 
 
 

1. Introducere 
În ultimii ani, în România, a pătruns o serie de modele de 

economie socială, ca formă de susţinere şi consolidare a unor 
comunităţi. Considerată drept „tipul de economie care îmbină în mod 
eficient responsabilitatea individuală cu cea colectivă în vederea 
producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii, care urmăreşte 
dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop 
principal este beneficiul social” (Asiminei, 2012, 10), economia socială 
se centrează pe mecanismele eficiente de integrare pe piaţa muncii a 
persoanelor ce aparţin de diferite grupuri sociale vulnerabile (Legea 
219/2015). 

                                                 

[1] Cercetător ştiinţific III doctor,  Academia Română - Filiala Iași, Secţia de Cercetări 
Antropologice, Str. Codrescu, nr. 2, 700481, tel.: +40745646339, e-mail: cgfedor@yahoo.com. 
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În acest context, studiul pe care îl propunem are în vedere un 
grup vulnerabil aparte. Ne referim la persoanele vârstnice din 
comunităţile rurale care îşi doresc crearea unor centre de producţie de 
costume populare având un dublu rol: a) de iniţiativă voluntară şi 
privată care să integreze această forţă de muncă, respectiv, b) 
prezervarea identităţii culturale şi etnice. 

Scopul acestui studiu, care utilizează metodologia de cercetare 
Grounded Theory, nu este acela de a testa ipoteze preelaborate de 
cercetător ci, dimpotrivă, îi permite acestuia să recunoască faptul că nu 
ştie destul pentru a formula ipoteze semnificative pentru tema de 
cercetare (Auerbach şi Silverstein, 2003). În acest demers, considerăm 
participanţii la cercetare drept sursă de cunoaştere, experţi în 
fenomenul respectiv, mai precis în domeniul prezervării moştenirii 
culturale şi etnice, deoarece îl experimentează în mod direct. În aceste 
condiţii, studiul nostru şi-a propus să exploreze şi să identifice diverse 
mecanisme care să conducă la o mai bună aderenţă a populaţiei ţintă la 
aceste forme de economie socială. 

Obiectivul studiului nostru este analiza utilităţii şi impactului 
creării acestor centre de producţie asupra populaţiei vârstnice din 
comunităţile rurale. 

 
2. Metodologia cercetării 
Strategia cercetării noastre se înscrie, după cum am menţionat 

anterior, în tradiţia de cercetare numită Grounded Theory (teoria 
generată din date) care urmăreşte să genereze o teorie a unui proces, 
acţiuni sau interacţiuni, întemeiată sau sprijinită pe punctele de vedere 
subiective ale participanţilor la cercetare (Bloomberg şi Volpe, 2008). 
Design-ul studiului este unul calitativ, adecvat obiectivului cercetării 
noastre, acela de a afla care sunt factorii care pot facilita participarea 
persoanelor vârstnice la economia socială. Una dintre cele mai 
importante premise ale cercetării calitative este aceea că lumea socială 
nu este nici stabilă şi nici uniformă şi, prin urmare, nu există un adevăr 
unic al domeniului de cercetare, care să poată fi capturat în date. Datele 
calitative sunt analizate inductiv, în cadrul unor scheme metodologice 
flexibile, în care se caută teme şi pattern-uri comune, analiza 
desfăşurându-se, adesea, simultan cu etapa de culegere a datelor.  
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Opţiunea noastră pentru design-ul calitativ este argumentată de 
o serie de elemente:  

a) Caracterul relativ exploratoriu al studiului nostru, datorat, în 
primul rând, lipsei parţiale de date în domeniul economiei sociale în 
România. La data la care a fost demarat studiul nostru existau puţine 
cercetări sistematice asupra proiectelor de economie socială ca formă 
de identificare culturală şi etnică. 

b) Întrebările studiului nostru adresate membrilor unor 
comunităţi, legate de identitatea lor distinctă dată de conștiința unei 
istorii sau a unei origini comune. Acest fapt de conștiință se 
fundamentează pe unele criterii relativ obiective, cum ar fi instituțiile 
sau trăsăturile culturale şi etnice comune. În acest sens, identitatea 
culturală/etnică, în calitate de fapt de conștiință, poate fi definită prin 
semnificația pe care o dă individul criteriilor enunţate mai sus. Aici 
intervine, considerăm noi, rolul pe care îl poate avea dezvoltarea unui 
centru de economie socială în activarea și integrarea unei identități 
culturale-etnice pentru membrii acestor comunităţi. 

c) Obiectivul formulării de recomandări pentru optimizarea 
viitoare a domeniului prezervării moştenirii culturale şi etnice, în 
sensul creşterii adresabilităţii lor, dar şi a mentenanţei efectelor 
benefice asupra membrilor comunităţii implicaţi în aceste întreprinderi 
sociale. 

Am efectuat o cercetare sociologică în două comunităţi cu 
populaţie majoritar catolică din judeţele Neamţ (Săbăoani) şi Bacău 
(Faraoani). Această cercetare este parte dintr-o cercetare mai amplă 
care priveşte originea, continuitatea și diversificarea populațiilor de 
confesiune catolică din satele zonei centrale a Moldovei și a identității 
așa numiților „ceangăi”, problemă asupra căreia continuă să planeze o 
atmosferă de confuzie și incertitudine.  

Perioada de desfăşurare a cercetării pe teren a fost mai - iunie 
2015. Grupul ţintă al studiului a fost reprezentat de persoanele 
vârstnice, cu vârstele între 75 şi 92 de ani, depozitare ale memoriei 
colective specifice fiecărei comunităţi. 

Metoda utilizată a fost interviul de tip comprehensiv. Acesta a 
vizat descoperirea specificului local al comunităţilor studiate şi 
reliefarea diferenţelor între ele. De asemenea, acesta a urmărit 
identificarea elementelor critice şi a factorilor mobilizatori pentru 
participarea membrilor comunităţilor la crearea unor întreprinderi 
sociale care să contribuie la păstrarea identităţii culturale şi etnice prin 
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producţia de costume populare specifice comunităţilor respective. 
Întrebările au fost adaptate la nivelul de înţelegere al subiecţilor 
investigaţi, cu un limbaj potrivit gradului de înţelegere al lor. 
Persoanele intervievate, câte trei din fiecare comunitate, şi-au dat 
acordul în vederea realizării interviului. Am adus la cunoştinţa 
subiecţilor caracterul confidenţial al informaţiilor oferite în cadrul 
interviului. Interviurile s-au desfăşurat într-un cadru cunoscut şi 
acceptat de respondenţi şi anume într-un birou din casa parohială 
aferentă bisericii din fiecare localitate. 

Corpusul de date cules prin interviurile individuale a fost supus 
operaţiilor de codare, pe baza ierarhizării importanţei datelor şi a 
recurenţelor întâlnite, cu scopul construirii categoriilor şi temelor. 
Ulterior, conceptele şi temele au fost organizate într-o schemă narativă 
care însumează cunoaşterea obţinută asupra subiectelor de interes ale 
cercetării. 

 
3. Rezultate şi discuţii 
Pornind de la paradigma lansată de Lévi-Strauss (1978) de 

cunoaştere a omului pe baza reprezentărilor şi producţiilor sale, analiza 
noastră urmează două direcţii distincte şi complementare în acelaşi 
timp: a) evidenţierea tradiţiilor specifice comunităţilor locale, ca 
element de indentitate culturală şi etnică; b) reliefarea rolului de vector 
al întreprinderii sociale în păstrarea identităţii culturale şi etnice. 

Încercând o sistematizare a răspunsurilor subiecţilor investigaţi 
privind identitatea lor culturală şi etnică, remarcăm utilizarea unor 
criterii, cum ar fi: a) vechea denumire de „ceangău”, astăzi abandonată 
în favoarea celei de „român”, deoarece nu are niciun sens în limba 
română, aceasta având un caracter peiorativ pentru populaţia catolică 
din Moldova, denumită astfel; b) memorii istorice împărtăşite, respectiv 
memorii împărtăşite despre un trecut comun (venirea din Transilvania 
în Moldova); c) un anumit sentiment de solidaritate; d) mai multe 
elemente de cultură comună, care includ religia, obiceiurile, limbajul şi, 
subliniem noi, portul tradiţional ca produs cultural. 

Natura şi intensitatea dimensiunilor culturale şi sensul originii 
grupului şi istoriei variază în funcţie de accentul pus de respondenţi pe 
una sau alta dintre caracteristici. Astfel, în definirea comunităţilor lor, 
dimensiunile culturale pot să rămână secundare ca importanţă faţă de 
sensul originilor comune şi al istoriei grupului. Sensul unei istorii 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 

Vol. VI • Nr. 1/2016 39 

comune constituie centrul identităţii grupului şi, totodată, al unicităţii 
sale.  

Utilizând modelul de analiză propus de Korgen (2008), putem 
considera comunitatea ca fiind un actor colectiv cu viaţa sa proprie. În 
acord cu acest punct de vedere şi continuând sistematizarea 
răspunsurilor oferite de subiecţii investigaţi, comunitatea etnică şi 
culturală este capabilă de acţiuni colective şi concertate destinate să 
atingă scopuri şi obiective specifice. În acest sens, putem identifica şi 
reţine următoarele elementele constitutive: a) grupul de oameni care se 
definesc ca membri ai comunităţii culturale şi etnice sau care 
împărtăşesc o identitate culturală şi etnică comună; b) graniţele sau 
frontierele spaţiale şi/sau sociale care disting între comunitatea 
culturală/etnică şi societatea în ansamblu, şi, de asemenea, marcheri 
sociali incluzând apartenenţa şi/sau activitatea în organizaţii şi 
instituţii ale comunităţilor respective; c) organizaţii şi agenţii care 
promovează cauza grupului respectiv, le facilitează accesul la diverse 
servicii etc.; d) o conştiinţă continuă şi un efort deliberat pentru a 
asigura supravieţuirea comunităţii prin intermediul activităţilor care 
crează o moştenire şi celebrează un patrimoniu comun, toate urmărite 
în mod activ prin instituţii cum ar fi familia, şcoala, biserica şi, 
subliniem din nou, întreprinderile sociale. „Vă dau exemplu de la noi, 
aproape că nimeni nu mai făcea, avea lumea port popular, dar pus în 
dulap la naftalină, ca să se conserve și s-a dus părintele și a adus niște fir 
de in de undeva de prin Covasna, niște ațe colorate de prin Sibiu și a 
încercat să facă un club cu femei și are vreo 10-12 femei care din când în 
când se adună la şcoală și mai țes câte un port popular, care nu dă 
neapărat cu ce era înainte, dar aproape şi  încearcă să păstreze tradiţia. 
Aşa, da!” (I3 Săbăoani). 

Întâlnim, aşadar, sub formă de organizaţii, instituţii sau agenţii 
implicate în păstrarea şi promovarea patrimoniului, premisele pentru 
crearea întreprinderilor sociale ca elemente constitutive ale identităţii 
comunităţilor respective. 

Încercând o sistematizare a răspunsurilor subiecţilor investigaţi 
privind oportunitatea creării unor întreprinderi sociale care să se ocupe 
de producerea de costume populare specifice zonelor etnografice în 
care se află localităţile respective, remarcăm faptul că înfiinţarea 
acestor întreprinderi are un rol important în orizontul de aşteptări al 
grupului reprezentat de persoanele vârstnice, din perspectivă 
utilitaristă şi simbolică. 
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Pentru a sistematiza tipurile de aşteptări sesizate la subiecţii 
investigaţi, am fost inspiraţi de modelul dezvoltat de Dilts (2007) 
referitor la legăturile între schimbarea sistemului de convingeri şi 
schimbarea comportamentală. Volumul mare de informaţii diverse 
oferite de subiecţii intervievaţi în legătură cu oportunitatea dezvoltării 
unor societăţi - cooperative sociale în comunităţile lor a fost structurat 
conform unui model bazat pe diverse niveluri ale schimbărilor 
aşteptate. Aceste niveluri sunt: a) comportamentele, care sunt expresii 
ale acţiunii vârstnicilor în raport cu diferite contexte. „Astea [tradiţiile n. 
n.]... mi-s dragi! Da’ ştiu că trebuie să le transmit mai departe, de-acum eu 
mă apropii de... cine știe când... cât mai durează... și îmi place să transmit 
mai departe datinile și portul, mai ales portul strămoșesc. Trebuie!” (I1 
Săbăoani); b) sistemul de valori, care se referă, mai cu seamă, la 
atitudinea vârstnicilor faţă de normele curente de rol. „Vă dați seama, 
pentru ei [nepoţii n. n.] noi nu prea contăm. Da’ le place la sărbătorile 
româneşti acolo în Italia să se îmbrace frumos popular. Eu vreau s-o 
învăţ, dar nu are timp.” (I2 Săbăoani); c) o nouă identitate (diferită de 
cea culturală şi etnică, însă în prelungirea şi sprijinul acesteia) asumată 
prin interiorizarea noului sistem de valori. „Se pot păstra [tradiţiile n. 
n.], că eu văd că acolo..., dacă ei [în occident n. n.] au început să păstreze 
tradițiile mai bine ca noi acasă, pentru ca să demonstreze acolo cât sunt 
de români și că sunt gospodari, și noi de acasă suntem... Nu facem nimic? 
Dacă cei mai de sus nu vor face nimic, îi vor pierde de tot. Dar eu așa 
gândesc, că îi putem ajuta.” (I1 Faraoani). 

Altfel spus, persoanele vârstnice din cele două comunităţi îşi 
doresc crearea unor întreprinderi sociale. Ele resimt nevoia de 
schimbare. Confruntate cu depopularea localităţilor datorită migraţiei 
masive a segmentului de populaţie tânără, crearea întreprinderilor 
sociale aduce multiple beneficii în plan comportamental, atitudinal şi 
identitar pentru beneficiarii acestora. „[Pe vremuri n. n.] era mai multă 
veselie, era populație mai mare, se păstrau mai bine tradițiile, nu? Acum, 
tradițiile mai puțin, sunt sărbători mai rare, dar încă se mai poartă 
costum popular și se mai țese. Ce-o fi? Da, să știți că se mai... Care vrea, 
merge cu tradiția înainte. Care vrea. Biserica își face datoria, ne-o facem 
şi noi...” (I2 Săbăoani) 

Mai mult, pe baza proiecţiilor subiecţilor investigaţi, putem 
identifica o suită de etape în realizarea schimbărilor dorite la nivelul 
persoanelor vârstnice implicate în proiectele de întreprinderi sociale 
care prezervă moştenirea culturală şi identitatea etnică. 
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O primă etapă este cea în care se manifestă nemulţumirea 
vârstnicilor faţă de normele curente de rol. Nemulţumirea este sesizată 
în descrierile lor prin sancţionarea propriilor comportamente care 
vizează, în primul rând, neimplicarea în posibilele proiecte de economie 
socială. „Să vadă alții că cineva păstrează și așa să facă și alții. Că știți ce 
s-a întâmplat de când am strâns prin sat și am spus că vreau să fac o 
echipă de dansuri, că așa am spus, și vreau să am mai multe [costume 
populare n. n.] la fel, poate reușesc să am mai multe catrințe la fel sau 
cămăși, eu știu... Se uitau nu ştiu cum. Dar mi-au dat femeile.”(I3 
Săbăoani). 

A doua etapă este cea a construirii unui set de comportamente 
gratificante. Gratificaţiile vin, în primul rând, de la promotorii ideilor de 
constituire de întreprinderi sociale. Pe măsură ce ele sunt exersate, 
comportamentele vor produce schimbări în atitudinea vârstnicilor. „Eu, 
după inima mea, sper că îi pot aduna [în asociaţie n. n.]. Sper că da, 
pentru că unde te-ai născut, acolo ți-a rămas și inima, pot să fie... Şi cu 
gândul la cei plecaţi, eu cred că putem face multe cu folos şi pentru noi şi 
pentru ei.” (I2 Faraoani).  

Considerăm, în acest proces de gratificare, că este foarte 
important ca autorităţile locale să ofere persoanelor vârstnice implicate 
susţinere şi recompense simbolice. 

A treia etapă necesară este cea a împărtăşirii experienţei 
benefice, de către iniţiatorii întreprinderilor sociale, celorlalţi membri 
ai grupului. Un rol important în acest proces îl pot avea interacţiunile de 
grup prin întâlnirile în cadrul întreprinderilor sociale. „Sentimental ești 
fericit, sufletește ești împlinit că ai reușit când faci ceva, nu știu, cel puțin 
așa sunt eu. Dacă eu reușesc să lucrez şi cu alţii şi să fac şi tineretul care 
să câștige din treaba asta ceva... Aceste obiecte sunt fără preț. Le va crește 
în timp mereu valoarea. De ce oare tinerii din ziua de azi nu se mai 
gândesc la treaba asta?” (I2 Săbăoani). 

 
4. Concluzii şi recomandări 
Înfiinţarea unor întreprinderi sociale axate pe producţia de 

costume populare în diverse comunităţi rurale poate avea rolul de a 
integra pe piaţa muncii persoanele ce aparţin de un grup vulnerabil 
aparte, cel al vârstnicilor, în acelaşi timp contribuind esenţial la 
prezervarea identităţii culturale şi etnice a comunităţilor respective. 
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Grupul ţintă susţine înfiinţarea acestor întreprinderi sociale şi îşi 
doreşte să se implice în dezvoltarea lor. Beneficiul principal constă în 
schimbarea la nivel comportamental, atitudinal şi identitar.  

Iniţiativa privată şi voluntară trebuie sprijinită de comunitate. 
Corelativ acestui aspect, recomandăm construirea suportului adecvat 
pentru susţinerea schimbării. Poate fi structurat pe diverse niveluri şi 
se referă la modalităţile care pot fi întreprinse de către: a) furnizorul de 
proiecte de economie socială, pentru a asigura sprijinul pentru 
înfiinţarea întreprinderilor sociale; b) persoanele implicate, în special 
promotorii, care pot extinde proiectul; c) comunitatea care trebuie să 
sprijine atât derularea proiectelor, cât şi continuitatea acestora.  

 
 
 
Bibliografie 

1. Asiminei, R. (2012). Economia socială - delimitări conceptuale. 
Revista de economie socială, vol. II, nr. 1, 3-21. 

2. Auerbach, C., Silverstein, L. (2003). Qualitative data. New York: 
New York University Press.  

3. Bloomberg. L., Volpe, M. (2008). Completing your qualitative 
dissertation. A roadmap from beginning to end. London: Sage 
Publications. 

4. Dilts, R. (2007). Schimbarea sistemului de crezuri prin 
programare neurolingvistică. Bucureşti: Excalibur. 

5. Korgen, K. (2008). Contemporary readings in sociology. London: 
Sage Publications. 

6. Lévi-Strauss, C. (1978). Antropologia structurală. Bucureşti: 
Editura Politică. 

7. Legea 219/2015 privind economia social. 
 

 



 

 

 
j 

 

SOCIAL ECONOMICS AND COMMUNITY IDENTITY  
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Abstract 

This paper has as purpose to approach the opportunity of setting up social 
enterprises in the urban environment that could integrate the members of a special 
vulnerable group, of the elders, and could contribute to the preservation of cultural 
and ethnic identity. Research has been done in two communities with a mostly 
Catholic population in Neamţ and Bacău counties. The method used was the 
interview of comprehensive type carried out with six subjects in the target group, 
which followed the identification of the critical elements and the factors mobilizing 
for the participation of the community members in creating and developing these 
social enterprises. The results underline the fact that setting them up has an 
important role in the horizon of expectations of the group represented by elder 
people. For the beneficiaries, the expected changes manifest at behaviour, attitude 
and identity level. Also, the private and voluntary initiative has to be supported by 
the community 

Keywords: social economics, cultural and ethnic identity,  
grounded theory, community, change 

 
 

1. Introduction 
In recent years, a series of models of social economics has settled 

in Romania, as a form of support and consolidation for some 
communities. Considered as “the type of economics that combines 
efficiently the individual responsibility and the collective one, in view of 
producing goods and/or supplying services, in order to develop 
economically and socially a community, and having as main purpose the 
social benefit” (Asiminei, 2012, 10), social economics focuses on the 
efficient mechanisms of integration on the work market of the people 
belonging to different vulnerable social groups (Law 219/2015). 
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In this context, the study we suggest takes into account a special 
vulnerable group. We refer to elder people in rural communities who 
want to create some centres of production of popular costumes having 
a double role: a) of voluntary and private initiative that could integrate 
this workforce, respectively, b) preserving the cultural and ethnic 
identity. 

The purpose of this study that uses the research methodology 
called Grounded Theory, is not to test hypotheses preconceived by the 
researcher, but on the contrary to allow him to recognize the fact that 
he does not know enough to formulate significant hypotheses for the 
topic of research (Auerbach and Silverstein, 2003). During this 
approach, we consider the participants in the research as source of 
knowledge, experts in the phenomenon, more precisely in the field of 
preserving the cultural and ethnic inheritance, because they experiment 
it directly. In these conditions, our study wants to explore and identify 
various mechanisms that could lead to a better adherence of the target 
population to these forms of social economics. 

The objective of our study is the analysis of the utility and impact 
of creating such centres of production on the elder population in the 
rural communities. 

 
2. Methodology of research  
The strategy of research follows, as mentioned above, the 

tradition of research called Grounded Theory (the theory generated by 
data) that wants to generate a theory of some process, action or 
interaction, built on or supported by the subjective points of view of the 
participants in the research (Bloomberg and Volpe, 2008). The design 
of the study is qualitative, adequate to the objective of our research, 
that of finding out the factors that could facilitate the participation of 
the elders in the social economics. One of the most important premises 
of the qualitative research is that the social world is not stable or 
uniform, and thus there is no unique truth in the field of research that 
could be captures in data. The qualitative data are analysed inductively 
in the frame of some flexible methodological schemes, where common 
topics and patterns are searched, the analysis being often carrying out 
at the same time with the stage of gathering data.  

Our option for qualitative design is supported by some elements:  
a) The relatively exploratory character of our study due to, first 

of all, the partial lack of data in the field of social economics in Romania. 
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On the date when our study started, there was little systematic research 
on the projects of social economics as form of cultural and ethnic 
identification. 

b) The questions in our study addressed to the members of some 
communities, related to their distinct identity given by the 
consciousness of a common history or origin. This fact of consciousness 
is based on some relatively objective criteria, such as the institutions or 
common cultural and ethnic features. In this sense, the cultural/ethnic 
identity, actually as conscience, can be defined by the meaning that the 
person gives to the criteria mentioned above. We consider that here 
interferes the role that the development of a centre of social economics 
can have in activating and integrating a cultural and ethnic identity for 
the members of these communities. 

c) The objective of formulating recommendations for the future 
optimization of the field of preserving the cultural and ethnic 
inheritance, in the sense of increasing their addressability, and also of 
the maintenance of the beneficial effects on the members of the 
community involved in these social enterprises. 

We carried out a sociological research in two communities with 
mostly Catholic population in Neamţ (Săbăoani) and Bacău (Faraoani) 
counties. This research is part of a wider research regarding the origin, 
continuity and diversification of the populations of Catholic faith in the 
villages of the central area of Moldova, and the identity of the so-called 
“Ceangăi”, problem over which an atmosphere of confusion and 
uncertainty continues to hover.  

The period of research in the field was May-June 2015. The 
target group of the study was represented by the elder people, aged 
between 75 and 92, depositing the collective memory specific to each 
community. 

The method used was the interview of comprehensive type. It 
aimed at discovering the local specificity of the communities studied 
and underlining the differences between them. Also, it followed the 
identification of the critical elements and of the factors mobilizing for 
the participation of the community members to the creation of some 
social enterprises that could contribute to preserving the cultural and 
ethnic identity by the production of popular costumes specific to those 
communities. The questions were adapted to the level of understanding 
of the subjects investigated, with a language appropriate to their degree 
of understanding. The persons interviewed, three from each 
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community, agreed to do the interview. We informed the subjects about 
the confidential character of the information offered during the 
interview. The interviews took place in a known place, agreed by the 
interviewees, namely an office in the parsonage next to the church in 
each locality. 

The corpus of data gathered from the individual interviews 
underwent coding operations, based on the ranking of the importance 
of the data and the recurrences found, in order to form categories and 
topics. Afterwards, the concepts and topics were organized in a 
narrative scheme that sums up the knowledge obtained on the subjects 
of interest of the research. 

 
3. Results and discussions  
Starting from the paradigm launched by Lévi-Strauss (1978) of 

knowledge of man based on his representations and productions, our 
analysis follows two distinct and complementary directions at the same 
time: a) underlining the traditions specific to the local communities, as 
element of cultural and ethnic identity; b) outlining the role of vector of 
the social enterprise in preserving the cultural and ethnic identity. 

Trying a systematization of the answers of the subjects 
investigated, regarding their cultural and ethnic identity, we notice the 
use of some criteria, such as: a) the old name of “Ceangău”, abandoned 
today in favour of “Romanian”, since it has no meaning in Romanian, 
and having a pejorative character for the Catholic population in 
Moldova, thus named; b) shared historical memories, respectively 
shared memories about a common past (coming from Transylvania to 
Moldova); c) a certain feeling of solidarity; d) several elements of 
common culture, including religion, habits, language and, we underline, 
the traditional wear as cultural product. 

The nature and intensity of the cultural dimensions and the 
sense of the group origin and history varies according to the stress 
placed on the interviewees on one or another characteristic. Thus, in 
defining their communities, the cultural dimensions can remain 
secondary as importance comparing with the sense of common origins 
and group history. The sense of a common history represents the centre 
of the group identity and, at the same time, its uniqueness.  

On using the model of analysis suggested by Korgen (2008), we 
can consider the community as being a collective actor with its own life. 
In agreement with this point of view and representing the 
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systematization of the answers offered by the subjects investigated, the 
ethnic and cultural community is able of collective and concerted 
actions, destined to reach specific targets and objectives. In this respect, 
we can identify and remember the following constitutive elements: a) 
the group of people who define themselves as members of the cultural 
and ethnic community, or who share a common cultural and ethnic 
identity; b) the special and/or social borders or frontiers that 
distinguish between the cultural/ethnic community and the society as a 
whole, and also social markers including the belonging and/or activity 
in organizations and institutions of those communities; c) organisations 
and agents that promote the cause of that group, facilitate the access to 
various services, etc.; d) a continuous consciousness and deliberate 
effort to assure the community survival by means of activities that 
create an inheritance and celebrate a common patrimony, all followed 
actively through institutions such as family, school, church and, we 
underline again, the social enterprises. “I am giving you an example from 
us, almost nobody used to do it, people had popular wear, but kept in the 
wardrobe, with naphthalene, to preserve it and the Father went and 
fetched linen thread from somewhere in Covasna, some colourful thread 
from Sibiu and tried to form a club for women, and it had about 10-12 
women who occasionally meet at school and weave some popular 
clothing item, which does not necessarily give what it used to be, but 
almost, and tries to preserve the tradition. That’s the way to do it!” (I3 
Săbăoani). 

So we can find, in form of organizations, institutions or agencies 
involved in preserving and promoting the patrimony, the premises to 
create the social enterprises as constitutive elements of the identity of 
those communities. 

On trying a systematization of the answers of the investigated 
subjects regarding the opportunity to create some social enterprises 
that could deal with the production of popular costumes specific to the 
ethnographic areas where those localities are, we notice the fact that 
setting up those enterprises has an important role in the horizon of 
expectations of the group represented by the elders, from a utilitarian 
and symbolic perspective. 

To systemize the types of expectations noticed in the 
investigated subjects, we were inspired by the model developed by Dilts 
(2007) regarding the relations between the change of the conviction 
system and the change of behaviour. The large volume of various 
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information offered by the interviewed subjects in relation with the 
opportunity to develop some companies – social cooperatives in their 
communities, was structured according to a model based on various 
levels of expected changes. These levels are: a) behavioural, which are 
expressions of the elders’ action based on different contexts. “I like them 
[traditions, our note]! But I know I have to transmit them further, now I 
am getting closer to... who knows when... how long it will take... and I liked 
to transmit the customs and the traditional wear, especially the ancestors’ 
wear. I have to!” (I1 Săbăoani); b) the system of values, which refers 
mainly to the elders’ attitude towards the current norms of role. “As you 
realize, for them [the grandsons, our note] we do not really matter. But 
they like dressing up in traditional wear for the Romanian holidays there 
in Italy. I want to teach her, but she does not have time.” (I2 Săbăoani); c) 
a new identity (different from the cultural and ethnic one, but an 
extension of it, and in support to it) assumed by the internalization of 
the new system of values. “They can be preserved [the traditions, our 
note], since I can see that there..., if they [abroad, our note] started to 
preserve the traditions better than home, to prove there that they are 
Romanians and householders, as we are from home... And we do nothing? 
If those in higher positions do nothing, they will lose everything. But that’s 
what I think, that we can help them.” (I1 Faraoani). 

In other words, the elders in the two communities want to create 
some social enterprises. They feel the need to change. Facing the 
depopulation of the localities because of the massive migration of the 
segment of young population, the creation of social enterprises brings 
multiple advantages when it comes to behaviour, attitude and identity, 
for their beneficiaries. “[In old times, our note] there was more joy, a 
larger population, traditions used to be preserved better, isn’t it? Now, 
less traditions, rare holidays, but they still wear the popular costume and 
they still weave. What would it be? Yes, you should know that they still... 
Who wants, goes on with the tradition. Those who want. Church does its 
duty, we do ours...” (I2 Săbăoani). 

Moreover, based on the projections of the subjects investigated, 
we can identify a series of stages in carrying out the wanted changes at 
the level of the elder people involved in the projects of social 
enterprises that preserve the cultural inheritance and ethnic identity. 

A first stage is that where the elders’ discontentment is 
expressed, against the current norms of role. The discontentment is 
noticed in their descriptions by sanctioning their own behaviour, first of 
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all not being involved in the possible projects of social economics. “For 
others to see that somebody keeps it, and the others to do it as well. 
Because you know what has happened since we met in the village and 
said I want to form a group of dances, because this is what I said, and I 
want more things [popular costumes, our note] as well, maybe I succeed 
in having several skirts like that or shirts, what do I know... They would 
give a certain look. But women gave me.”(I3 Săbăoani). 

The second stage is to build a set of gratifying behaviours. The 
gratifications come, first of all, from the promoter of the ideas of setting 
up social enterprises. As they are practised, the behaviours will bring 
changes in the elders’ attitude. “As for me, as my heart wants, I hope I 
can gather them [in the association, our note]. I hope so, because your 
heart remains where we were born, it can be... And thinking about those 
who left, I think that we can make many useful things, both for us and for 
them.” (I2 Faraoani).  

We consider that in this process of gratification it is very 
important for the local authorities to offer to the elders involved 
support and symbolic reward. 

The third necessary stage is to share the beneficial experience by 
the initiators of the social enterprises, the other members of the group. 
An important role in this process can have the group interactions 
through the meeting at the social enterprises. “You feel happy, fulfilled 
because you succeeded in doing something, I don’t know, at least I am this 
way. If I cannot work with others, and help the youth earn something out 
of it as well... These objects are priceless. Their value will always increase 
in time. Why don’t young people nowadays think about it anymore?” (I2 
Săbăoani). 

 
4. Conclusions and recommendations  
Setting up social enterprises focused on the production of 

popular costumes in various rural communities can have the role of 
integrating on the work market the people belonging to a special 
vulnerable group, of the elders, contributing at the same time to the 
preservation of the cultural and ethnic identity of those communities. 

The target group supports the setting up of these social 
enterprises and wants to get involved in their development. The main 
advantage is the change in behaviour, attitude and identity.  

The private and voluntary initiative has to be supported by the 
community. Related to this aspect, we recommend adequate support to 
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help the change. It can be structured on several levels and it refers to 
the ways that can be approached by: a) the supplier of projects of social 
economics, to assure the support for the setting up of the social 
enterprises; b) the people involved, mainly the promoters, who can 
extend the project; c) the community that has to support both the 
carrying out of the projects, and their continuation.  
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MODELE DE INTERVENŢIE ÎN REDUCEREA 

ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI COMBATEREA SĂRĂCIEI ÎN 

MEDIUL RURAL 

Magdalena Cămănaru [1] 

Gabriela Grama [2] 
Rozica Tiţă [3] 

Rezumat 
 

În România, aproape 225.000 de copii se culcă flămânzi noaptea iar 72% dintre 
familiile din mediul rural nu le pot asigura copiilor sub cinci ani o dieta minim 
acceptabilă. Prin proiectele de dezvoltare economică şi socială şi cele de securitate 
alimentară ajutăm fermierii să-şi dezvolte afaceri pentru crearea unei economii 
locale competitive, sustenabile şi în acord cu tradiţiile locale care să ducă la 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale agricultorilor şi familiilor lor. Proiectele includ 
donaţii, instruire şi modele de bune practici, consultanţă în afaceri, asistenţă 
tehnică, schimburi de experienţă dar şi aplicarea principiului ,,Dar din dar”. Copiii 
vulnerabili participă la activităţi prevenirea abandonului şcolar iar părinţii copiilor 
vulnerabili participă la şcoala parentală. Toate proiectele şi activităţile derulate de 
Fundaţia World Vision România sunt sprijinite de comunitatea locală prin 
implicarea Comisiei Comunitare Consultative. 
 

Cuvinte cheie: copii, sărăcie, mediu rural, familie, agricultură, securitate  

alimentară, dezvoltare economică, abandon școală. 

 

1. Argument. Jumătate din populaţia României este afectată 
de sărăcie. În mediul rural există un grup în creştere de copii foarte 
vulnerabili care provin din familii sărace, cu un singur tip de venit, 
adesea doar alocaţia sau venitul social. Astfel, 225.0004  de copii se duc 
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zilnic flămânzi la culcare iar 72%41dintre familiile din mediul rural nu le 
pot asigura copiilor sub cinci ani o dietă minim acceptabilă, ceea ce 
provoacă îmbolnăviri grave sau malnutriţie. 

Conform studiului Bunăstarea copiilor din mediul rural, derulat 
de Fundaţia World Vision România, 6% dintre părinţi le oferă copiilor 
mai puțin de două mese pe zi, iar alți 20% le oferă mai puțin de trei 
mese pe zi. Jumătate dintre respondenți declară că nu pot oferi o hrană 
care să conțină alimente din fiecare grupă alimentară: cereale, carne, 
ouă, produse lactate, legume și fructe. Astfel, dieta minim acceptabilă în 
mediul rural este acoperită în numai 28% dintre gospodării.  

Lipsurile majore şi responsabilităţile domestice nu le mai permit 
copiilor să urmeze o educaţie, astfel că peste 37%52dintre persoanele cu 
vârste de peste 15 ani prezintă analfabetism funcţional: nu înţeleg ceea 
ce citesc sau nu ştiu să scrie corect. În mediul rural, 20%63dintre copii 
rămân cu opt clase, o treime dintre aceştia fiind expuşi riscului de 
sărăcie, având şanse reduse de angajare. Potrivit datelor Eurostat, rata 
abandonului şcolar în România a trecut în 2014 de 18%7,4față de511%8 
media de abandonare timpurie a şcolii în Uniunea Europeană. În mediul 
rural, rata şomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-24 
de ani este de 22%9,6iar gradul de ocupare al persoanelor cu vârsta 
între 18 şi 60 de ani este de aproximativ 46%10.7 

În aceste condiţii, în România încă există sărăcie extremă: 
40,4%118din populaţia României trăieşte cu riscul sărăciei şi al 

                                                 
4 Ibidem, p. 7 publicat la http://www.worldvision.ro/bunastare2014.pdf; 
5 Philip Alston, Raportor Special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe probleme de 
sărăcie extremă și drepturile omului, București, 11 noiembrie 2015, ddeclarație publicată la 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16737&LangID=E; 
6 Otilia Apostu, Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Bogdan Florian, Irina Horga, Cornelia 
Novak, Lucian Voinea, Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din 
perspectiva unor indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date, Editura Universitară 
Bucureşti, 2015, p. 34 publicat la http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/ 
03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf; 
7 Eurostat, Early leavers from education and training by sex - % of the population aged 18-24 with 
at most lower secondary education and not in further education or training publicat la 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40
&plugin=1; 
8 Ibidem; 
9 Comunicat de presă Nr. 154    / 23 iunie 2015 emis de Institutul Naţional de Statistică, publicat 
la http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/2015/somaj_Ir_15.pdf; 
10 Studiul World Vision România  referitor la Ocupare, Angajabilitate si Antreprenoriat in 
Mediul Rural – decembrie 2015, p. 4, publicat la http://www.madeinrural.ro/wp-
content/uploads/ 2015/12/Sinteza-Raport.pdf. 
11 Philip Alston, op.cit. 
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excluziunii sociale, iar dintre copii - 51%12. În mediul rural situaţia este 
dramatică întrucât riscul de sărăcie pentru aceşti copii este de trei ori 
mai mare decât pentru cei din mediul urban - 34,1%132dintre cei 51% 
suferă de privaţiuni materiale extreme.  

Copiii săraci de astăzi vor deveni adulţii săraci de mâine. Acest 
cerc vicios al sărăciei poate fi întrerupt aducând copiii la şcoală, 
deoarece numai prin educaţie cresc şansele găsirii unui loc de muncă 
care să le ofere viitorilor adulţi venitul necesar unui trai decent. Iar la 
nivel macroeconomic, prin diminuarea ratei de părăsire timpurie a 
şcolii, vor fi evitate problemele legate de forţă de muncă şi şomaj, de 
coeziune socială şi de competitivitate în general. 

România rurală reprezintă 87,1% din suprafaţă şi 45,8% din 
populaţia ţării. Restructurarea agriculturii şi revitalizarea economiei 
rurale pot juca un rol social vital. România are a cincea suprafaţă 
agricolă din Europa (13,7 milioane hectare) şi cea mai mare suprafaţă 
agricolă pe cap de locuitor din UE (0,6 ha).  Acest potenţial agricol şi 
ponderea mare a populaţiei angajată în agricultură şi silvicultură (32%) 
nu se reflectă în contribuţia agriculturii la PIB – 6,5%, respectiv doar 12 
miliarde euro. În perioada 2014-2020 agricultura şi dezvoltarea rurală 
din România pot beneficia, prin politica agricolă comuna (PAC), de o 
finanţare de 20 miliarde de euro, dar numai dacă va putea demonstra 
capacitatea de absorbţie a acestor fonduri. În lipsa unor generaţii de 
tineri competenţi profesional, activi şi motivaţi, potenţialul agricol şi 
oportunităţile de dezvoltare ale mediului rural vor fi în continuare 
irosite. 

 
2. Proiecte de securitate alimentară şi de dezvoltare 

economică. Fundaţia World Vision România crede în dreptul la şanse 
egale pentru copiii de la sate şi de la oraş. De aceea, desfăşoară 
programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu accent pe 
educaţie şi reducerea abandonului şcolar, sănătate şi protecţia 
copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin, în 
comunităţile rurale unde este prezentă. Copiilor li se facilitează astfel 
accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a 
comunităţii în care trăiesc. Proiectele World Vision se concentrează pe 
transformarea comunităţilor şi a membrilor acestora, pentru a realiza o 

                                                 
12 Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion by age and sex, publicat la 
http://appsso.euro stat. ec.europa.eu/nui/show.do; 
13 Philip Alston, op.cit. 
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viaţă împlinită pentru fiecare copil şi oferă suport economic pentru 
anumite grupuri vulnerabile pentru a asigura o nutriție mai bună 
copiilor, prin proiecte de dezvoltare economică şi securitate alimentară, 
cu donaţii de pachete tehnologice cuprinzând capre, iepuri, stupi de 
albine sau pomi fructiferi.  

Proiectele de securitate alimentară şi de dezvoltare economică 
cuprind următoarele componente: donarea de pachete tehnologice, 
monitorizarea periodică şi consultanţa tehnică acordate, organizarea de 
cursuri de specialitate acreditate, schimburi de experienţă și  aplicarea  
principiului „Dar din dar”.  

2.1. Cursul „Bunul Gospodar” 
Toate proiectele de securitate alimentară şi dezvoltare 

economică includ cursul „Bunul Gospodar” – un curs de educaţie 
financiară care aplică valori biblice şi creştine pentru ca beneficiarii 
proiectelor să fie „buni administratori”. Fermierii învaţă noţiuni de 
administrare, despre calităţile administratorului matur, principii despre 
muncă, noţiuni legate de buget, bani, datorii, economii, investiţii, 
priorităţi, strategie şi scop.  

2.2. Proiectul Luptăm împotriva sărăciei prin dezvoltare 

economică  
100 de familii, 210 copii; 
Planificat pe o durată de cinci ani (2012 - 2017),  proiectul se 

desfăşoară în județul Vaslui, oraşul Negreşti, zona rurală şi urbană şi 
comunele Oşeşti şi Vultureşti, pentru un grup țintă alcătuit din 100 de 
fermieri cu vârsta cuprinsă între 19 şi 30 de ani.  

2.2.1. Monitorizare şi consultanţă tehnică permanentă 
Fermierii beneficiază permanent de instruire şi modele de bune 

practici, consultanță în afaceri, obținerea de finanțări nerambursabile, 
consultanță de marketing şi vânzări, suport financiar pentru 
dezvoltarea de mici afaceri agricole, asistență tehnică. Prin Proiectul 
Luptăm împotriva sărăciei prin dezvoltare economică au fost înfiinţate 
trei asociaţii agricole care să faciliteze atragerea fondurilor şi 
extinderea pieţelor de desfacere. Asociaţiile, înfiinţate ca urmare a 
sesiunilor de informare privind importanţa asocierii, susţinute de 
voluntari de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 
din Iași, sunt: (1) Asociaţia de Creşterea Animalelor din Sat Buda, 
Comuna Oşeşti; (2) Asociaţia de Creşterea Animalelor din Sat Căzăneşti, 
oraşul Negreşti; (3) Asociaţia de Legume şi Fructe din Vultureşti.  
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Membrii Asociaţiilor Agricole au învăţat cum să completeze o 
cerere de finanţare şi cum să colaboreze cu firme de consultanţă pentru 
întocmirea planului de afaceri. Ulterior, fermierii şi-au vândut producţia 
obţinută în piaţă, în sat sau la alţi distribuitori. Majoritatea au vândut 
lapte, brânză, smântână, legume proaspete, cereale şi animale vii sau au 
produs pentru consumul propriu şi au generat hrană pentru copii. Prin 
consultare directă cu Grupurile de Acţiune Locală, 40 de fermieri au 
identificat nevoile din comunitatea lor şi au contribuit la redactarea 
strategiei locale a Grupurilor de Acţiune Locală. 

În plus, cei 100 de fermieri au participat la sesiuni de informare 
despre importanța asocierii şi despre posibilitățile de accesare a 
fondurilor europene. Astfel, 68 de fermieri au participat la sesiuni 
despre subvenţiile de la Guvern în timp ce alţi 40 de fermieri au 
participat la sesiuni de informare privind obţinerea de subvenţii pentru 
achiziţionarea unui tanc de răcire a laptelui.  

2.2.2. Cursuri de specialitate acreditate  
Toţi cei 100 de fermieri au absolvit cursuri acreditate şi 

autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu diplome 
recunoscute național şi internațional. Astfel, 80 de fermieri au finalizat 
Cursul de Lucrător în creşterea animalelor şi 20 fermieri au finalizat 
Cursul de Legumicultor. Tot cu sprijinul Fundaţiei World Vision 
România, 44 fermieri au primit diploma acreditată pentru cursul de 
igienă. Este important de menționat că prin obținerea acestor diplome, 
fermierii au crescut șansele și au acum dreptul de a-și vinde produsele 
pe piață. 

2.2.3. Schimburi de experienţă 
Fermierii au participat la schimburi de experiență la ferme 

zootehnice şi legumicole din județul Iaşi: la ferma Ţigănaşi şi la 
Asociaţia Legumicolă Golăieşti (înfiinţată în 2009 cu sprijinul World 
Vision) şi la Suceava, unde au vizitat ferme de vaci şi de oi dar şi o 
fabrică de procesare a laptelui. Fermierii au participat la Târgul de 
Zootehnie şi Expoziţie de Animale ZEFA de la Vatra Dornei, Târgul 
Agralim de la Cluj şi la Conferinţa Naţională Dreptul la Suveranitate 
Alimentară – Consultare Publică Ţărănească, la Bucureşti. În plus, 58 de 
copii ai părinţilor beneficiari au vizitat Centrul de procesare a fructelor 
de la Hiliţa, Costuleni (înființat în cadrul Programului de dezvoltare 
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comunitară ,,Ajutaţi copiii să spere”, derulat de World Vision România și 
finalizat în anul 201114).  

2.2.4. Utilaje pentru a spori productivitatea fermierilor 
Asociaţia Legume şi Fructe Vultureşti a achiziţionat un solar de 

168 mp, motosapă, motopompă, un solar pentru flori ornamentale şi 
două scroafe gestante din rasa Landrace pentru îmbunătăţirea rasei în 
zonă. Achiziţia a fost realizată din bugetul Fundaţiei World Vision 
România (15400 lei) cu o contribuţie suplimentară din partea 
comunităţii (5548 de lei). Asociaţia Crescătorilor de Animale Oşeşti a 
achiziţionat un tanc de răcire a laptelui. Achiziţia a fost realizată din 
bugetul Fundaţiei World Vision România (9000 de lei) cu o contribuţie 
suplimentară din partea Primăriei Oşeşti (3000 de lei) şi a Asociaţiei 
(1200 de lei). În plus, Fundaţia World Vision România a mai donat trei 
aparate de muls la Oşeşti şi două aparate de muls la Negreşti, iar 60 de 
beneficiari din toate cele trei comune au primit scrofiţe de rasă. 

2.3. Proiectul Creşterea Caprelor  
120 de familii (283 de copii) 
Proiectul Creşterea caprelor are ca scop securitatea alimentară a 

familiilor beneficiare prin asigurarea resurselor de hrană sănătoasă 
pentru cele mai vulnerabile familii din mediul rural. Beneficiarii sunt 
persoane tinere, cu vârsta sub 50 de ani, care trăiesc doar din ajutorul 
social și/sau alocațiile copiilor, cu mulţi copii şi cu potenţial de a îngriji 
şi de a folosi donaţia pentru scopul oferit: asigurarea hranei pentru 
copii.  

2.3.1. Donarea de pachete tehnologice 
În total, 128 de familii cu 200 de copii din comunele Bălteni, 

Deleşti şi Zăpodeni au primit câte cinci capre şi instrumentarul necesar 
pentru a desfăşura activităţi agricole, valoarea unui pachet tehnologic 
fiind de 2275 de lei. Participanţii beneficiază de asistenţă tehnică şi 
instruire în tehnologia creşterii caprelor până în anul 2016.   

2.3.2. Principiul „Dar din dar” 
Beneficiarii donaţiilor de capre de anul trecut au donat pentru 

vecinii din comunitatea lor câte un ieduţ sau doi, după cum au promis la 
primirea donaţiilor. „Am ales o familie despre care ştiu că anul trecut nu 
a îndeplinit criteriile pentru a primi donaţia. Atunci i-am promis că îi voi 
dona eu doi ieduţi când se va face prima donaţie dar din dar”, a declarat 

                                                 
14 Gabriela Grama, Fundaţia World Vision România, ,,Să combatem sărăcia prin dezvoltare 
Economică, un proiect dezvoltat de World Vision România” în Revista de Economie Socială, Vol. 
III, Nr. 4/2013. 
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unul dintre beneficiari.  „Noi am ales o familie cu doi copii în plasament. 
Ştim că sunt oameni gospodari şi muncitori”, a declarat un alt beneficiar 
al proiectului. „Este pentru prima dată când în comunitatea noastră, 
oamenii, şi nu ONG-urile, sunt cei care donează ceva pentru alţi oameni”, 
a zis una dintre persoanele care urma să primească un “dar din dar”.  

2.3.3. Monitorizare şi consultanţă tehnică permanentă 
Toate gospodăriile beneficiare sunt sprijinite prin instruire 

tehnică, îngrijire medicală de urgenţă pentru animale, lecţii practice la 
stână şi noţiuni despre îngrijirea corespunzătoare a animalelor. 
Beneficiarii învață cum să deparaziteze singuri animalele şi cum să îşi 
facă singuri propria stână pentru a nu mai plăti taxe pe timp de vară. 
Familiile sunt încurajate să folosească donaţia şi pentru oportunităţi de 
dezvoltare economică, pentru a genera venituri suplimentare în 
gospodărie: să stabilească legături cu furnizorii sau cumpărătorii, să 
faciliteze participarea la târguri de profil şi schimburi de experienţă, să 
investească timp în educarea şi dezvoltarea lor.   

2.3.4. Schimburi de experienţă 
Trei beneficiari ai proiectului de capre au participat la un schimb 

de experienţă în Bulgaria unde au vizitat o ferma agricolă de caprine şi 
au învăţat despre noi rase de capre şi noi tehnologii de creşterea 
caprelor, precum şi despre oportunităţi de finanţare de la Uniunea 
Europeană.  Pentru 38 de fermieri din proiect s-a organizat o vizită la 
una dintre cele mai mari expoziţii ale animalelor de rasă, echipamente 
tehnologice şi maşini agricole, organizat la Vaslui: “Expo Zoo Agro Ind 
Moldova”. Totodată, 36 de participanţi au fost la Staţiunea de Cercetare 
Popeni din Botoşani unde au putut vizita oiţe din rasa caracul şi capre, 
precum şi Muzeul Caracul cu produse de blană obţinute de la animale.  

2.4. Proiectul Creşterea iepurilor  
120 de familii 
Prin proiectul Creşterea iepurilor, familiile sărace din mediul 

rural au şansa de a asigura o hrană constantă pentru copii, dar sunt 
încurajate și să genereze profit şi să acceseze piaţa de desfacere. 
Proiectul Creşterea iepurilor este adresat familiilor cu mulţi copii, fără 
venituri sau cu venituri minime. În plus, beneficiarii trebuie să 
dovedească minime cunoştinţe de creşterea animalelor, precum şi 
faptul că au în proprietate un teren agricol şi că pot oferi adăpost 
iepurilor donaţi. 
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2.4.1. Donarea de pachete tehnologice 
Fundaţia World Vision România acordă donaţii de câte cinci 

iepuri, cuşti dotate cu hrănitori şi adăpători, saci cu hrană 
complementară, precum şi o schemă completă de vaccinare pentru un 
an, valoarea donaţiei fiind de 2275 de lei pentru 120 familii din 
comunele Todireşti, Rafaila şi Dumeşti din judeţul Vaslui.  

2.4.2. Principiul „Dar din dar” 
Toate gospodăriile care beneficiază acum de donaţie vor dona la 

rândul lor pentru alte 120 de familii din mediul rural câte cinci iepuri. 
Strategia „dar din dar” este folosită de Fundaţia World Vision România 
pentru ca şi mai multe familii vulnerabile să poată oferi o hrană 
sănătoasă copiilor, iar pe termen lung să contribuie la creşterea 
potenţialului economic al comunei în care s-a realizat donaţia. În plus, 
familiile donatoare îi vor sprijini pe ceilalţi membri din comunitate cu 
sfaturi şi noţiuni privind creşterea iepurilor, pentru a consolida spiritul 
comunitar.  

2.4.3. Monitorizare şi consultanţă tehnică permanentă 
Participarea la toate cursurile de instruire oferite de Fundaţia 

World Vision România în domeniul zootehnic şi însuşirea noţiunilor 
predate este o precondiţie pentru oferirea donaţiei. Întrucât familiile au 
fost încurajate să folosească donaţia şi pentru oportunităţi de 
dezvoltare economică sau pentru a genera venituri suplimentare în 
gospodărie, am asigurat consultanţă pentru accesarea de finanţări 
nerambursabile (fonduri de la Uniunea Europeană prin Planul Naţional 
de Dezvoltare Rurală), am încurajat stabilirea legăturilor cu furnizorii 
sau cumpărătorii, am facilitat participarea la târguri de profil şi 
schimburi de experienţă, am sprijinit educarea şi dezvoltarea continuă 
a fermierilor.  Cu sprijinul a 10 beneficiari, în toamna anului 2015 s-a 
constituit Asociaţia de Creştere a iepurilor din Todireşti, care a început 
comercializarea de carne de iepure şi a însuşit modele de bună practică 
pentru creşterea animalelor.  

2.4.4. Schimburi de experienţă 
Primii 50 de beneficiari care au primit donaţiile de iepuri în anul 

2015 au participat la un schimb de experienţă la Sălaj unde au vizitat o 
fermă de creştere a iepurilor şi au însuşit noţiuni despre tehnologia 
creşterii iepurilor.  
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2.5. Proiectul Apicol 
100 de familii, 150 de copii 
Dată fiind preocuparea continuă pentru bunăstarea copiilor şi a 

familiilor sărace din mediul rural, programul de apicultură din 
comunele Ivăneşti, Poieneşti şi Laza încurajează şi susţine investiţiile 
private în mediul rural pentru dezvoltarea unei economii locale 
competitive, sustenabile şi în acord cu valorile şi tradiţiile locale, care să 
ducă la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale agricultorilor şi familiilor 
lor. 

2.5.1. Donarea de pachete tehnologice 
Fundaţia World Vision România donează câte cinci stupi şi 

echipament apicol pentru 100 de familii din comunele Ivăneşti, Laza şi 
Poeneşti, judeţul Vaslui, valoarea unui pachet tehnologic fiind de 2275 
de lei.  

2.5.2. Monitorizare si consultanţă tehnică 
World Vision are rolul de facilitator al activităţilor derulate în 

comunitate, oferind servicii integrate de instruire şi modele de bune 
practici, asistenţă tehnică, consultanţă în afaceri şi obţinerea de 
finanţări nerambursabile. În plus, apicultorii au mers în practică la 
stupina de la Soleşti unde, sub îndrumarea unui specialist în apicultură, 
au învăţat tehnologia de creştere a albinelor.  

2.5.3. Schimburi de experienţă 
Însoţiţi de medici veterinari, specialişti în apicultură, 

reprezentanţi din partea Asociaţiei Crescătorilor de Albine Vaslui, ai 
Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Vaslui şi ai Camerei Agricole 
Judeţene Vaslui, 15 beneficiari din Proiectul Apicol au mers în Bulgaria 
pentru un schimb de experienţă.  Beneficiarii şi-au însuşit o serie de 
informaţii pe care le vor implementa şi în activitatea lor de zi cu zi. 
Grupul a avut ocazia să înveţe modele de investiţie realizate prin 
accesarea fondurilor europene: înfiinţarea Centrului de colectare şi 
procesare al mierii din judeţul Ialomiţa, comuna Ciulniţa de către 
Cooperativa Casa Mierii şi modernizarea Cooperativei Agricole din 
apropierea oraşului Silistra. Cooperativa deţine în centrul oraşului o 
brutărie, o cofetărie şi un magazin de unde pot fi cumpărate o serie de 
produse rezultate din apicultură, banii obţinuţi se reinvestesc în 
utilajele agricole. 
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2.6. Proiectul Pomi pentru comunitate 
300 de gospodării  
Pentru un an de zile (octombrie 2015 – octombrie 2016), 300 de 

gospodării din comunele vasluiene Rafaila, Todireşti, Dumeşti, Laza şi 
Ivăneşti învaţă tehnici de întreţinere a plantaţiilor pomicole. 

2.6.1. Donaţii de pachete tehnologice 
În total au fost donaţi 6000 de pomi, iar primele roade vor 

bucura peste 2000 de copii care vor avea necesarul de vitamine prin 
consum de fructe sănătoase. Fiecare familie a primit câte 20 de pomi 
fructiferi: meri, peri, pruni, caişi, cireşi şi vişini. În plus, beneficiarii 
primesc şi ustensile de lucru: foarfece de tăiat şi aparate de stropit. 
Valoarea donaţiei acordate de Fundaţia World Vision România se ridică 
la 88530 lei, care însumează cei 6000 de pomi donaţi, ustensilele de 
lucru şi participarea la sesiuni de instruire. 

2.6.2. Monitorizare şi consultanţă tehnică 
Beneficiarii participă la cursuri privind tehnologia de plantare a 

pomilor şi îşi însuşesc noţiuni tehnologice privind producerea 
materialului săditor pomicol, de la plantare până la recoltare: 
erbicidarea pentru combaterea buruienilor, fertilizarea plantaţiilor de 
pomi şi întreţinerea solului, curăţarea pomilor, controlul calităţii 
produselor pomicole, recoltarea şi valorificarea în stare proaspătă.  

2.6.3. Schimburi de experienţă 
Beneficiarii au vizitat pepiniera de la Bălţaţi (judeţul Iaşi) unde 

şi-au însuşit cunoştinţe  privind  tehnica  de  curăţare şi  stropire  a  
pomilor  pentru a le aplica  la  întreţinerea propriilor pomi dar şi pentru 
întreţinerea altor pomi din comunitate şi pentru a avea un venit 
suplimentar în gospodărie.  

 
3. Sprijinirea copiilor vulnerabili 
De multe ori, intervenția la nivelul gospodăriilor, prin proiectele 

de dezvoltare economică și securitate alimentară nu este suficientă. În 
aceste cazuri, sărăcia se manifestă și în lipsa de informații corecte ale 
părinților despre creșterea, educarea și dezvoltarea copiilor sau în 
rezultatele școlare slabe, cu risc de abandon școlar pentru copii. De 
aceea, Fundaţia World Vision România desfăşoară proiecte şi iniţiative 
educaţionale‚ în parteneriat cu comunitățile locale, astfel încât copiii să 
beneficieze de metode de predare diversificate, de condiţii de studiu 
îmbunătățite şi să participe la activităţi extraşcolare, iar părinții să 
dobândească mai multe cunoștințe și informații despre creșterea, 
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educarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Iată câteva exemple de 
astfel de intervenții:  

3.1. Educaţie remedială de la egal la egal 
Proiectul Educaţie remedială de la egal la egal  a fost conceput de 

către elevii claselor gimnaziale cu rezultate şcolare bune şi învăţătorii 
claselor primare pentru a îmbunătăţi abilităţile de scris, citit şi socotit 
pentru elevii vulnerabili din clasele primare. Activităţile de educaţie 
remedială sunt adresate elevilor vulnerabili şi au fost susţinute de 
partenerii şi cadrele didactice care au participat la o serie de 
evenimente de formare: un schimb de experienţă în domeniul educaţiei 
remediale, o masă rotundă -  Implicarea asociaţiilor de părinţi în 
procesele de advocacy la nivel local care vizează problema 
analfabetismului funcţional (17 participanţi) - şi un curs de 
perfecţionare pentru 18 cadre didactice, organizat prin Casa Corpului 
Didactic Vaslui, care a vizat îmbunătăţirea modului de lucru cu elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale şi utilizarea metodelor nonformale.  

3.2. Consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar 
Copiii vulnerabili aflaţi în risc de abandon şcolar beneficiază de 

sesiuni de consiliere individuale şi de grup şi lecţii de logopedie. 
Sesiunile au abordat o tematică largă care a cuprins autocunoaşterea şi 
intercunoaşterea, depistarea elevilor cu deficienţe de vorbire prin 
exerciţii specifice de comunicare şi abilităţi sociale, dezvoltare 
personală, reducerea stresului şcolar, cunoaşterea sentimentelor şi 
emoţiilor de bază. Metoda de lucru a inclus: conversația, explicația, 
observația, problematizarea, exercițiile, jocurile de rol, jocul didactic, 
dezbaterea, reflecţiile şi jocurile de energizare. În urma sesiunilor, 
beneficiarii au devenit mai motivaţi în rezolvarea sarcinilor şcolare, au 
dezvoltat abilităţi de comunicare, au cultivat încrederea în sine, au 
învăţat cum să gestioneze emoţiile şi au corectat pronunţia sunetelor 
deficitare.   

3.3. Şcoala Parentală  
Părinţii copiilor vulnerabili participă la mai multe module de 

Şcoală Parentală: educaţie, sănătate, drepturile copilului, nutriţie şi 
îngrijirea copilului 0-5 ani. Prin participarea la Modulul de Educaţie, 
părinţii discută subiecte legate de parteneriatul familie – şcoală, rolul 
familiei şi al şcolii în educaţia copiilor, îmbunătăţirea rezultatelor 
şcolare, dificultăţile de învăţare, sprijinirea copiilor în realizarea 
temelor, absenteismul cronic, violenţa şcolară şi orientarea în carieră. 
Modulul  Sănătate abordează teme precum: nutriţia sănătoasă a 
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copilului şi bebeluşului, importanţa alăptării, importanţa igienei 
copilului şi a familiei, dezvoltarea motrică şi afectivă a copilului, 
accesarea serviciilor şi respectarea drepturilor pe serviciile de sănătate 
pentru copii şi femeile gravide, importanţa vaccinării şi despre efectul 
consumului de alcool, tutun şi droguri. 

3.4. Implicarea comunităţii prin Comisia Comunitară 
Consultativă  

Comisia Comunitară Consultativă este o structură de consultare 
fără personalitate juridică, nonguvernamentală, care desfăşoară 
activităţi cu caracter social la nivel local pe bază de voluntariat. Se 
constituie ca o formă de sprijinire la nivel local a autorităţilor 
reprezentate de primar, consiliul local şi serviciile de asistenţă socială, 
ca o alternativă la soluţionarea problemelor apărute în familiile 
dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privaţi de îngrijire 
şi educaţie adecvată. Comisia Comunitară Consultativă are ca scop 
identificarea nevoilor şi resurselor comunităţii locale şi implicarea 
acesteia în vederea soluţionării problemelor comunităţii sau după caz, 
formularea unor propuneri autorităţilor competente, prin informare, 
sfătuire, acompaniere, mediere, recomandare. 

Fundaţia World Vision România lucrează cu membrii Comisiei 
Comunitare Consultative de la nivel local pentru a monitoriza şi raporta 
cazurile de abuz şi de protecţie a copilului. Comisia Comunitară 
Consultativă identifică şi propune soluţii pentru rezolvarea cazurilor 
celor mai vulnerabili copii din comunitate, oferă sprijin în selectarea 
familiilor pentru acordarea sprijinului constând în îmbrăcăminte, 
încălţăminte, rechizite şcolare sau includerea familiilor ca beneficiari de 
animale prin proiectele de securitate alimentară. Membrii Comisiei 
Comunitare Consultative iniţiază activităţi de educaţie parentală, susţin 
proiecte de educaţie remedială pentru copii, vizitează familiile din 
comunitate alături de reprezentanţii World Vision, facilitează transferul 
de cunoştinţe către alte familii din comunitate şi fac demersuri către 
Consiliul Local pentru a contribui financiar în susţinerea proiectelor 
comunitare.  

 
4. Concluzii 
Pentru a produce o schimbare și a conferi sustenabilitate 

intervențiilor, Fundaţia World Vision România lucrează în parteneriat 
cu comunităţile rurale, pentru a le ajuta să depăşească sărăcia şi să-şi 
construiască un viitor prosper, astfel încât, treptat, aceste comunități să 
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devină autonome, capabile să ofere îngrijire şi stabilitate copiilor. 
Această transformare care se produce la nivelul comunităților implică 
însă o intervenție integrată, în cadrul căreia serviciile sociale și 
educaționale se împletesc cu inițiativele de dezvoltare economică, 
agricolă și de securitate alimentară. Totodată, nicio inițiativă nu se 
realizează fără co-participarea comunității, a beneficiarilor, indiferent 
de forma acesteia: contribuție financiară, voluntariat, expertiză a 
specialiștilor de la nivelul comunităților rurale, spații puse la dispoziție 
pentru desfășurarea activităților etc. Este modul în care Fundația World 
Vision România își propune să schimbe afirmații precum ,,Statul trebuie 
să-mi dea!” sau ,,Asta nu este treaba mea, nu mă privește pe mine.”, în: 
,,O comunitate mai prosperă, cu spirit comunitar, înseamnă un pic mai 
bine și pentru mine.”  
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Abstract 

In Romania, almost 225.000 children go to sleep hungry and 72% of the families of 
the rural area cannot ensure their under five years old children a minimum diet. 
World Vision Romania provides an integrated model that prevents poverty and 
reduces school drop-out rate, through a mix of projects of economical development, 
education, parent’s school. The economical development and food security projects 
support families to develop small bussiness and build on a competitive and strong 
local economy that will improve the living conditions of children and their families. 
All projects include training and good practice models, bussiness and marketing 
courses, technical assistance, experience exchanges. The vulnerable children 
participate in special activities preventing school drop-out rate and parents of 
vulnerable children participate in parental education sessions. All projects are 
supported by the local community through the involvement of the Consultative 
Community Commission. 
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1. Argument. Half of Romania’s population is affected by 

poverty. Rural Romania has an increasing group of extremely 
vulnerable children coming from poor families, with only one type of 
family income, usually represented by children’s state allowances or the 
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social state welfare allowance. Thus, 225.00041children go to sleep 
hungry and 72%52of the families in the rural area cannot ensure a 
minimum acceptable diet for children under the age of five, which leads 
to severe illnesses or malnutrition.  

According to The Welfare of Children from the Rural Area study, 
carried on by World Vision Romania Foundation, 6% of the parents are 
able to offer their children less than two meals per day, and other 20% 
less than three meals per day. Half of the respondents declare they 
cannot offer food which contains all groups of nutrients: cereals, meat, 
eggs, dairy products, vegetables and fruits. As a result, the minimum 
acceptable diet in rural area is covered in only 28% of the households.   

Major deprivations and domestic responsibilities do not enable 
children to continue their education, with over 37%63of the people over 
15 years suffering from functional illiteracy: they don’t understand 
what they read or do not write correctly.  In the rural area, 20%74of the 
children do not continue education after the 8th grade, one third of 
these are exposed to the risk of poverty and have reduced chances for 
employment. According to Eurostat, the rate of school abandonment in 
Romania went over 18%85in 2014, compared to only 11%96- the 
average early school abandonment rate in the European Union.  In the 
rural area, the unemployment rate among youth between 18 to 24 
years old is 22%10,7and the occupation rate for people between 18 and 
60 years old is of approximately 46%11.8  
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Given these circumstances, Romania still faces extreme poverty: 
40.4%12 of the Romanian population lives with the risk of poverty and 
social exclusion, with 51%132among children. The situation is dramatic 
in the rural area because the risk of poverty for these children is three 
times higher compared with the risk of poverty for urban children – 
34.1%14,3with 51% of these children suffering from extreme material 
deprivations.  

Poor children of today will become the poor adults of tomorrow. 
This vicious circle of poverty can only be interrupted by bringing 
children to school, as only through education the chances to find a job 
increases, and this will offer future adults the income necessary for a 
decent living. At the macroeconomic level, by decreasing the rate of 
early school abandonment, the problems related to the labour force, 
unemployment, social cohesion and competitiveness in general, will be 
avoided.  

Rural Romania represents 87.1% of the country’s surface and 
45.8% of the country’s population. The restructuring of agriculture and 
the revitalization of rural economy can play a vital social role. Romania 
has the fifth agriculture surface in Europe (13.7 million hectares) and 
the biggest agriculture surface per inhabitant in the EU (0.6 ha). The 
agriculture potential and the big percentage of population employed in 
the agriculture and forestry sectors (32%) are not reflected in the 
agriculture contribution to the GDP – 6.5%, i.e. 12 billion Euros. 
Between 2014 and 2020, the agriculture and rural development sector 
in Romania can benefit of 20 billion Euros, through the common 
agriculture policy, only if Romania will demonstrate the capacity to 
absorb these funds. The agriculture potential and the development 
opportunities in the rural area will continue to be wasted, unless new 
generations of professionally competent, active and motivated young 
people emerge.  

 
2. Food Security and Economic Development Projects. World 

Vision Romania believes in the right for equal chances for children in 
the rural and urban areas. Therefore, it carries on long-term community 
development programs, focused on education and reduction of school 
                                                 
12 Philip Alston, op.cit.; 
13 Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion by age and sex, publicat la 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do; 
14 Philip Alston, op.cit. 
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abandonment, health and child protection, agriculture and rural 
development, civic engagement and Christian education. Through these 
programs, children have increased access to a better life by witnessing 
the sustainable development of the community in which they live. 
World Vision Romania’s projects are focused on the transformation of 
the community and its citizens, in order to offer “life in all its fullness” 
for every child. They also aim at offering economic support for 
vulnerable groups in a way that will help them ensure a better nutrition 
for their children, by implementing economic development and food 
security projects, and offering donations of technological packages 
consisting in goats, rabbits, beehives or fruit trees.  

Food security and economic development projects comprise of 
the following components: donation of technological packages, regular 
monitoring and technical consultancy, accredited courses, experience 
exchanges and the application of „passing on the gift” principle.   

2.1. “Good Steward” Course 
All food security and economic development projects include the 

“Good Steward” course, focused on financial education, which applies 
biblical Christian values that would enable project beneficiaries to 
become good stewards. Small farmers learn basic knowledge and 
concepts on how to manage their household and income, the qualities 
of a mature steward, work principles, notions related to budget, money, 
debts, savings, investments, priorities, strategy and goal.   

2.2. Fight against poverty through economic development 

Project  
 100 families, 210 children;  
 With a duration of 5 years (2012 - 2017),  this project is carried 

on in Vaslui County, in Negreşti town (rural and urban areas), and in 
Oşeşti  and  Vultureşti communes, addressing a  target group of 100 
small farmers with the ages between 19 and 30 years old.  

2.2.1 Continuous monitoring and technical consultancy 
 Farmers continuously benefit of training and good practice 

models, business consultancy on how to apply for and obtain non-
reimbursable funding, marketing and sales consultancy, financial 
support to start small agriculture businesses, and technical assistance. 
Three agriculture associations have been set up through Fight against 
poverty through economic development Project, aiming at facilitating the 
attraction of funding and extending the market. The associations, which 
were set up as a result of the information sessions regarding the 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

70 Vol. VI • Nr. 1/2016 

importance of associations, held by volunteers from the Agriculture 
Sciences and Veterinary Medicine University in Iasi, are: (1) Animal 
Breeding Association from Buda village, Oşeşti commune; (2) Animal 
Breeding Association from Căzăneşti village, Negreşti Town; (3) Fruit 
and Vegetable Growing Association in Vultureşti commune.  

The members of the agriculture associations learned how to fill 
in a funding request and how to collaborate with consultancy 
companies in order to conceive a business plan.  Subsequently, farmers 
sold their products on the market, in the village or to other distributors. 
Most of them sold milk, cheese, cream, fresh vegetables, cereals and 
animals or have produced for their own consumption and generated 
food for their children. Through direct consultations with the Local 
Action Groups (LAG), 40 farmers identified the needs in their 
community and contributed to the writing of LAG’s strategies.  

Furthermore, 100 farmers participated in information sessions 
on the importance of association and the EU funding opportunities. 
Thus, 68 farmers participated in information sessions on Governmental 
subsidies, whilst other 40 farmers participated in information sessions 
on how to obtain subsidies to purchase a milk freezing tank.   

2.2.2. Accredited training courses  
All 100 farmers graduated courses which are accredited and 

authorized by the Ministry of Labour, Family and Social Protection and 
the Ministry of Education, Research, Youth and Sports, with diplomas 
recognized at the national and international levels.  Thus, 80 farmers 
finalized the Animal Breeding training course and 20 farmers the 
Vegetable Gardening training course.  With support from World Vision 
Romania, 44 farmers received an accredited diploma as a result of 
participation in the hygiene course. It is important to mention that by 
obtaining these diplomas, farmers have increased chances and have 
gained the right to sell their products on the market.  

2.2.3. Experience Exchanges 
Farmers have participated in experience exchanges at zoo-

technical and vegetable farms from Iaşi County: at Ţigănaşi and at the 
Vegetable Association in Golăieşti (estabished in 2009 with the support 
of World Vision) and at Suceava, where they visited sheep and cattle 
farms as well as a small factory for processing dairy products. Farmers 
have also participated at the Zoo-technical Exhibition Fair (ZEFA) in 
Vatra Dornei, Agralim Fair in Cluj and at a National Conference “The 
Right to Food Sovereignty - Public Consultation of Peasants” in 
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Bucharest. Moreover, 58 children of beneficiary parents have visited 
the Fruit Processing Center in Hiliţa, Costuleni (established within the 
community development program “Help children hope”, developed by 
World Vision Romania and finalized by the year 2011). 

2.2.4. Utilaje pentru a spori productivitatea fermierilor 
The Fruits and Vegetables Association in Vultureşti has acquired 

a solar of 168 mp, one moto-hoe and one moto-pomp, a solarium for 
ornamental flowers and two pigs from the Landrace Breed for 
improving the breed in the area. The acquisition has been funded by 
World Vision Romania Foundation (15400 lei) with a supplementary 
contribution on behalf of the community (5548 lei). The Breeding 
Animals Association in Oşeşti has purchased a tank for cooling the milk. 
The acquisition has been supported by World Vision Romania (9000 
lei) with an extra contribution from Oşeşti City Hall (3000 lei) and the 
Association (1200 lei). Besides, World Vision Romania has donated 
three milking devices at Oşeşti and two in Negreşti, and 60 beneficiaries 
from all the three communes have received breeding pigs. 

 2.3 Raising Goats Project  
120 families (283 children) 
 The purpose of the Raising Goats Project is food security. The 

beneficiaries are vulnerable young families from the rural area for 
whom we ensure healthy food resources. The vulnerable families are 
aged below 50, they live solely from their social aid and/or the child 
state allowance, they have many children and hold a minimum potential 
for using the donation for the established purpose: to provide healthy 
food for their children.  

2.3.1. Donation of technological packages 
 Overall, 128 families with 200 children from Bălteni, Deleşti and 

Zăpodeni have received 5 goats and the necessary tools to develop 
agricultural activities, in total value of 2275 lei for one technological 
package. The participants benefit of technical assistance and training in 
raising goats by the year of 2016.  

2.3.2. “Pass on the gift” principle 
 The beneficiaries of goat donations from the previous year have 

donated one or two baby goats to the neighbours from their community 
as they promised at the beginning of the project. „I have chosen a family 
of which I know that they didn’t comply with the conditions for receiving 
a donation. I promised them that I would donate two baby goats when the 
gift from gift donation will take place”, said one of the beneficiaries. “We 
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have chosen a family with two forested children. We know that they are 
hardworking and good people,” said another beneficiary of the program. 
“It is the first time when in our community, people and NGOs are the ones 
who donate for other people”, said one of the people who was about to 
receive a “gift from gift” donation.  

2.3.3. Continuous monitoring and technical consultancy 
 All of the beneficiary households are supported through 

technical instructions, emergency medical care for animals, practical 
lessons at the sheep hold and notions for properly raising animals. The 
beneficiaries learn how to disinfest their animals and how to establish 
their own sheepfold so that they would not pay for taxes. The families 
are encouraged to use the donation for opportunities of economic 
development, to generate extra income for their household: to establish 
connections with providers or buyers, to facilitate the participation in 
community fairs and experience exchange, to invest time in educating 
and developing their small businesses.  

2.3.4. Experience exchanges 
 Three beneficiaries of the goats project have participated in an 

experience exchange in Bulgaria where they visited an agricultural farm 
of goats and have learned about the new technologies for raising goats, 
as well as about financing opportunities from the European Union. For 
38 farmers from the project, World Vision has organized a visit at one of 
the largest exhibitions of pedigree animals, technological equipments 
and agricultural machines, organized in Vaslui: „Expo Zoo Agro Ind 
Moldova”. Besides, 36 participants have been at the Research Centre in 
Popeni, Botoşani where they could see sheep from the caraculs 
pedigree and goats and they could visit the Caraculs Museum with fur 
products obtained from the animals.  

2.4. Raising Rabbits Projects 
 120 families 
 With the Raising Rabbits Project, poor families from the rural 

area, have the opportunity to offer healthy food for children but are also 
encouraged to generate income and to access the market. The Raising 
Rabbits project addresses families with many children, with no income 
or with minimum income. Moreover, beneficiaries have to prove they 
have minimum knowledge on raising animals as well as the fact that 
they own an agricultural land and they can shelter the donated rabbits.  

2.4.1. Donation of technological packages  
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 World Vision Romania Foundation has offered donations of five 
rabbits, cages with eating and drinking devices, packages with 
complimentary food as well as a full scheme for vaccines for the 
following year, in total value of 2275 lei per package for 120 families 
from the communes of Todireşti, Rafaila and Dumeşti from Vaslui 
County.  

2.4.2. Gift from gift donation 
 All of the households who now benefit from the donation will 

donate other five rabbits for other 120 families from the rural area. The 
“pass on the gift” strategy is used by World Vision Romania so that 
more and more vulnerable families to be able to offer healthy food for 
children and, on the long run, to contribute to increasing the 
economical potential of the commune in which we have made the 
donation. Besides, the donating families will support other members of 
the community with advices and lessons about raising rabbits, in order 
to consolidate the community environment.   

2.4.3. Continuous monitoring and technical consultancy 
 Participating in all the training classes provided by World Vision 

Romania in the zoo-technical area and learning all of the taught lessons 
is a pre-condition for offering the donation. Because the families have 
been encouraged to use the donation for economical development 
opportunities or to generate extra income in their household, we have 
ensured consultancy for accessing non-refundable investments 
(European Union fund through  the National Plan for Rural 
Development) we have encouraged them to establish connections with 
providers and buyers, we have facilitated their participation in fairs and 
experience exchanges, we have supported the continuous training and 
development of all farmers. With the support of 10 beneficiaries, in the 
autumn of 2015 we have established the Raising Rabbits Association in 
Todireşti, which has started to sell rabbit meat and has developed good 
practice models for raising animals.    

2.4.4. Experience exchanges  
 The first 50 beneficiaries who have received rabbit donations in 

2015 have participated in an experience exchange in Sălaj where they 
have visited a farm for raising rabbits and have learned about the 
raising rabbits technology.  

2.5.  Beekeeping Project 
 100 families, 150 children 
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 Considering our continuous preoccupation for the wellbeing of 
children and poor families, the beekeeping project from the communes 
of Ivăneşti, Poieneşti and Laza encourage and sustain private 
investments in the rural area for the development of sustainable and 
competitive local economy in accordance with local values and 
traditions that would improve the living conditions of families and 
farmers.   

2.5.1. Donation of technological packages 
 World Vision Romania Foundation donated five beehives and 

beekeeping equipment to 100 families from the communes of Ivăneşti, 
Laza and Poeneşti, Vaslui County, in toal value of 2275 lei per package.  

2.5.2. Continuous monitoring and technical consultancy 
 World Vision facilitates the activities that take place inside the 

community, offering integrated training services and good practice 
models, technical assistance, business consultancy and obtaining non-
refundable investments. Moreover, the beekeepers have been going in 
the apiary of Soleşti, under the direct advice of beekeeping specialists, 
where they have learned the technology of bee breeding.  

2.5.3. Experience exchanges  
 Accompanied by veterinary doctors, beekeeping specialists, 

representatives of the Beekeeping Association in Vaslui, the Direction 
for Agriculture and Development in Vaslui and the Agricultural 
Chamber, 15 beneficiaries from the Beekeeping Project have been to 
Bulgaria for an experience exchange. The beneficiaries have assumed a 
series of information which they will use for their daily activity. The 
group has had the chance to learn new investment models through 
accessing European funds: establish a centre for collecting and 
processing honey in Ialomiţa, commune of Ciulniţa by the Honey House 
Cooperative and the modernization of the Agricultural Cooperative 
from the nearby Silistra. The cooperative owns in the centre of the town 
a bakery and a shop from where people can buy a series of products 
made from beekeeping, while the profit is reinvested in agricultural 
machinery.     

2.6. Trees for the Community Project 
300 households  
 For one year (October 2015 – October 2016), 300 households 

from the communes of Rafaila, Todireşti, Dumeşti, Laza and Ivăneşti 
learn the technology for planting and maintaining tree plantation.  

2.6.1. Donations of technological packaged 
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 Overall, we have donated 6000 trees and the first fruits will 
make 2000 children happy because they will have the necessary 
amount of vitamins from eating healthy fruits. Each family has received 
20 fruit trees: apples, pears, plumps, apricots, cherries and sour-
cherries. Besides, the beneficiaries also receive the necessary working 
tools: cutting scissors and disinfestations machinery. The value of the 
donation given by World Vsion Romania is of 88530 lei for all the 6000 
trees donated, the working tools and the participation in training 
sessions.  

2.6.2. Continuous monitoring and technical consultancy 
 The beneficiaries participate in classes on the technology for 

tree seeding and learn about new technologies regarding the 
production of seeding materials, from planting to ingathering: cleaning 
the crop against bushes, the fertilization of fruit trees and the 
maintaining of the soil, cleaning the trees, the quality control of fruit 
products, ingathering and value them as fresh products.  

2.6.3. Experience exchanges 
 The beneficiaries have visited the nursery from Bălţaţi (Iaşi 

County) where they have learned knowledge regarding the technique 
for cleaning and disinfecting their own trees but also for maintaining 
other trees from the community so as to generate extra income in their 
households.  

 
3. Supporting vulnerable children 
As it has been the case for more than one family, the support of 

World Vision for the households through projects of economical 
development and food security is not enough. In these cases, poverty is 
also seen in the lack of correct information for parents about nurturing, 
educating and growing up their children or in the poor school results of 
children found at risk of school drop-out. Thus, World Vision Romania 
develops educational projects and initiatives in partnership with local 
communities so that children would benefit from diverse teaching 
methods, improved studying conditions and participation in extra-
curricular activities while parents would acquire knowledge and 
information regarding the education and development of children. Here 
are some examples of such interventions:  

3.1. Peer to peer remedial education 
The Peer to peer remedial education project has been conceived 

by pupils with good results coming from the secondary school and 
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teachers of primary school classes to improve the writing, reading and 
calculating abilities of vulnerable children from the primary school. The 
remedial education activities address vulnerable children and are held 
by community partners and teachers who have participated in a series 
of training events: one experience exchange in the area of remedial 
education, one round table – Involving parents association in local level 
advocacy processes regarding functional illiteracy (17 parents) – and a 
training for 18 teachers, organized through the Didactic House of Vaslui, 
which has improved the way pupils with special requirements learns as 
well as using non-formal teaching methods.  

3.2. Counselling for preventing school drop-out 
Vulnerable children found at risk of school drop-out benefit from 

sessions of individual and group counselling and speech lessons. The 
sessions approach a wide area of themes such as: self-knowledge and 
inter-knowledge, identifying children with speaking deficiency through 
exercises of communication and social abilities, personal development, 
reducing school stress, learning about basic feelings and emotions. The 
working method has included: conversation, explanation, observation, 
exercises, role-play, teaching games, debates, reflections and energizers. 
After the sessions, the beneficiaries have become more motivated in 
solving school tasks, have developed communication abilities, have 
become more self-confident, have learned how to manage emotions and 
have learned to pronounce difficult sounds.   

3.3. Parental School  
Parents of vulnerable children participate in several modules of 

Parental School: education, health, human rights, nutrition and looking 
after the 0-5 children. By participating in the Educational Module, 
parents discuss subjects related to the school – family partnership, the 
role of the family and of the school in the education of children, 
improvement of school results, learning difficulties, supporting children 
in making their homework, chronicle absenteeism, school violence and 
career orientation. The Health Module approaches themes such as: 
healthy nutrition for babies and children, the importance of 
breastfeeding, the importance of hygiene for children and of the family, 
the emotional and physical development of the child, accessing services 
and respecting the rights on health services for children and pregnant 
women, the importance of vaccines and the consequences of consuming 
alcohol, cigarettes and drugs.    
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3.4. Involving the community through the Consultative 
Community Commission  

Consultative Community Commission is a consulting structure 
with no juridical constitution, non-governmental which develops local 
social activities on volunteering basis. It is a form of support for the 
local authorities represented by the mayor, the local council and the 
social service assistance, as an alternative institution dedicated to solve 
the problems that appear in disorganized families which are found in 
financial struggles, or to help children deprived by adequate care and 
education. The purpose of the Consultative Community Commission is 
to identify the needs and the resources of the local community and their 
involvement in solving the community problems or to address solutions 
to the responsible authorities through activities of information, advice, 
accompaniment, mediation and recommendation.   

 World Vision Romania works with members of the locally 
established Consultative Community Commission to monitor and report 
cases of abuse and child protection. The Consultative Community 
Commission identifies and proposes solutions to solve the social cases 
of vulnerable children living in the community and offers support in 
selecting the families that are in the most need for donations of clothes, 
shoes, school supplies or including other family members as 
beneficiaries for the economical development projects. The members of 
the Community Consultative Commission initiate parental education 
activities, support remedial education projects for children, visit the 
families from the community along with World Vision representatives, 
facilitate knowledge transfer towards other families from the 
community and address the Local Council to financially contribute to 
the budget of the community projects.  

 
4. Conclusions 
In order to make change and transformation possible and offer 

sustainability to our interventions, World Vision Romania is working in 
partnership with rural communities to help them overcome poverty 
and build a better future so that in time, these communities would 
become autonomous, capable to offer proper care and stability for the 
children. This transformation is made at the level of the community 
involving an integrated intervention in which the social and educational 
services merge with the economical development, agricultural and food 
security initiatives. Moreover, no initiative is accomplished without the 
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co-participation of the community, the beneficiaries, regardless of its 
shape: financial contribution, volunteering, expertise of specialists from 
the rural communities, venues provided for the activities. It is the way 
in which World Vision Romania aims at changing sentences such as: 
“The state has to give me!” or “This is not my business, it doesn’t concrn 
me!”, in “A prosper community, with communitarian spirit, means that 
it is better for me as well.”  
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ECONOMIA SOCIALĂ CU UN PAS MAI ÎN FAŢĂ. 

IDEAS - INCLUZIUNE ȘI DEZVOLTARE PRIN 

ANTREPRENORIAT SOCIAL 

 
Egidiu Condac [1] 

 

Rezumat 

În anul 2015 Caritas Iași a desfășurat o experiență de ES (ES) sub aspectul său de 
formare profesională dar și prin acțiunea practică pe piața produselor și serviciilor. 
Experiența a reprezentat de fapt un proiect a cărei notă cheie o reprezintă 
diversitatea. Diversitatea în ce privește locațiile, regiunile Nord Est și Sud Est, 
serviciile și produsele, despre care vom detalia pe parcurs. 
Provocarea majoră a reprezentat-o menținerea unității în această diversitate, prin 
promovarea valorilor și viziunii Caritas. Menționăm că aceste structuri de ES au 
asigurat o vizibilitate sporită organizației. 
Pentru viitor, încercarea principală va constitui dezvoltarea unui management care 
să cuprindă arii tot mai largi, precum marketingul și asigurarea calității. Totodată, 
managementul resurselor umane din cadrul organizației pe ansamblu va trebui să 
asigure formarea personalului în aceste domenii, noi pentru unii din angajați, sau să 
aducă oameni care au căpătat aceste abilități în școală sau la alte locuri de muncă. 
În acest balans continuu între economic și social, Caritas Iași va încerca să își 
găsească un echilibru pe care îl caută de fapt întreaga societate, un echilibru între 
intervenția oferită de asistența socială și aspectul inovativ conferit de Economia 
Socială. 

 
Cuvinte cheie: economie socială (ES), structura de ES, eficiență, diversitate 

 
 
1. Introducere 

Economia socială Centrul Diecezan Caritas  Iași a dispus de o 
experienţă în acest domeniu recent ca abordare conceptuală în 
România. Plusul în portofoliul propriu prin proiectul, IDEAS -Incluziune 
și dezvoltare prin antreprenoriat social (Proiect POSDRU/173/6.1/S/ 

                                                 

[1]  Doctorand, director general al Centrului Diecezan Caritas Iași, Str Sărărie nr.134, 700116, tel 
0232/210085, email contact@caritas-iasi.ro. 
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148730) îl reprezintă faptul că, spre deosebire de vechile proiecte, care 
erau finanţate din surse private, externe de cele mai multe ori, 
finanţarea ultimului proiect este exclusiv publică. 

Mai mult decât atât, diferenţele continuă în modul de derulare a 
proiectelor, sistemul de raportare, administrare, dar şi distanţa în timp 
între aceste proiecte care au cauzat o schimbare de generaţii în cadrul 
Caritas Iași. Actualul mod de derulare a proiectelor impune o disciplină 
sporită şi indicatori care permit urmărirea ţintită a grupurilor care 
trebuie incluse în proiect. 

Caracterul economic al structurilor de ES oferă posibilitatea 
acestor beneficiari ai proiectului să obţină un loc de muncă de unde să 
își asigure venitul necesar pentru trai. Pe de altă parte, existenţa 
structurilor în cadrul proiectului este doar un prim pas, un incubator de 
unde ele ies la lumină pentru a se confrunta cu realitatea pieţei 
produselor şi serviciilor. Aceasta este adevărata provocare pe care 
structurile ES (manageri şi muncitori) o au de înfruntat din momentul 
când intră în concurenţă pe piaţă. Perioada de început (de incubaţie) 
este timpul în care cei care formează echipa, învaţă să se cunoască, să 
comunice, să-şi evalueze capacitățile, să se obişnuiască cu locul de 
muncă, cu exigenţele lui şi ale pieţei. 

Provocarea suplimentară la care este supusă ES este acceptarea 
explicită şi implicită a aspectului său social şi uman în cele din urmă. 
Deosebirea fundamentală faţă de economia de piaţă ,,pură” este că 
aceasta din urmă încearcă maximizarea profitului, integrarea socială și 
în muncă a persoanelor vulnerabile din societate nefiind numaidecât un 
aspect luat în calcul. Excluderea de pe piaţa muncii a unor oameni 
capabili să muncească, doar pentru că au trecut un anume prag de 
vârstă, de regulă patruzeci de ani, sau pentru că prezintă o formă de 
dizabilitate, reflectă, pe lângă aspectele menţionate mai sus, şi o lipsă a 
unei sensibilități față de latura etică, umană, care îşi are originea în 
însuşi sistemul de educaţie pe care l-au parcurs cei care coordonează 
structurile economice.  

Ignorarea relaţiilor sociale ce au loc la nivel microeconomic (în 
cadrul firmei) şi macroeconomic (în relaţiile de schimb) creează 
adevăratul handicap, cercul vicios prin care fiecare încearcă să paseze 
sarcina pe care nu doreşte să şi-o asume, pe umerii întregii societăţi. Se 
face astfel abstracţie de legile etice care guvernează piaţa economică, fie 
din ignoranţă, fie dintr-o lipsă de viziune integrativă și solidară asupra 
societății. ES privită apoi chiar din perspectivă pur economică, poate 
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deveni un adevărat salvator al situaţiei unor deficituri în bugetele 
publice, tot mai solicitate. Din acest punct de vedere se poate spune că 
economia socială preia o parte din misiunea pe care economia 
„adevărată” ar trebui s-o îndeplinească. 

De la originile sale, ES a fost menită să răspundă problematicii 
sărăciei. De-a lungul timpului, ES şi-a demonstrat capacitatea de 
adaptare la contexte economice şi sociale dificile şi a creat noi forme de 
intervenţie care răspund în mod esenţial cerinţelor activităţii 
economice şi contribuie astfel la incluziunea activă a beneficiarilor. Un 
rol important în consolidarea domeniului îl are parteneriatul public – 
privat, prin implementarea iniţiativelor de ES de către ONG-uri, cu 
sprijin din partea statului, în special din partea autorităţilor locale.”21 

Derularea proiectului IDEAS a coincis cu votarea legii numărul 
219/2015 privind ES, care cuprinde în textul său și definiția acesteia. 
Acest eveniment a fost marcat și în cadrul componentei teoretice a 
proiectului, care a constat în cercetarea fenomenului ES în România. 
Întrega activitate desfășurată în cadrul proiectului, inclusiv activitatea 
de cercetare, a fost gândită, organizată și contextualizată în cadrul 
național dar și internațional actual, în care există o experiență deja 
bogată atât la nivel teoretic cât și practic în planul ES. 

Mai adăugăm că până la contractarea proiectului la care facem 
referire, nu exista o lege propriuzisă a Legii ES (Legea nr. 219/2015 
privind economia socială). Realitatea economică și socială în acest 
domeniu ”reliefează un potențial real de dezvoltare la nivelul noii 
generații de organizații nonprofit”3.2  

 
2. Prezentarea structurilor de ES din cadrul proiectului 
În continuare vom încerca să pătrundem în mecanismul de 

funcţionare a acestor nouă structuri recurgând la „casetele tehnice” ale 
acestora, dar şi la mărturiile unor persoane care au făcut pasul de la 
beneficiari ai unor programe ale Caritas la cel de „agenţi” pe piaţa 
muncii. 

                                                 
2 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Raport de cercetare privind economia socială în 
România din perspectivă europeană comparată 2010, disponibil la http://www.mmuncii.ro/ 
pub/imagemanager/images/file/RapoarteStudii/301210Raport%20de%20cercetare_ES.pdf, 
4/22/2015, 3:26:59 PM. 
3 Nicolăescu Victor, Ghid de bune practici in economia sociala, disponibil la http://profitpentru 
oameni.ro/wpcontent/uploads/2013/10/Web_Ghid_de_bune_practici_in_economie_sociala_A4_
11.10.2013.pdf, 4/13/2015, 10:20:05 AM. 
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Structurile create au încercat să creeze un compromis între 
exigenţele proiectului legate de sectoarele economice de abordare şi 
nevoile de locuri de muncă ale beneficiarilor programelor de formare 
din cadrul Caritas, sau a altor persoane din grupurile ţintă de pe 
teritoriul aflat în raza de activitate. Ca element de unitate a rămas 
sistemul de recrutare şi selecţie a viitorilor angajaţi. 

Astfel, pentru localitatea Iaşi și împrejurimi (urban și rural), care 
cuprinde majoritatea structurilor de ES, au fost făcuţi următorii paşi: 

- Pentru a crea o bază de date cu potenţiali salariaţi, care să 
provină din grupurile ţintă, au fost obţinute informaţii şi liste de la 
unităţi ale administraţiei publice locale, au fost publicate anunţuri, au 
fost consultate listele cu persoanele deja înscrise pentru consiliere la 
Caritas Iași; 

- Selecţia a fost făcută în urma interviurilor organizate cu toate 
persoanele care întruneau condiţiile de angajare; 

- Grupurile ţintă din care făceau parte persoanele intervievate au 
fost: romi, femei în situaţii de risc, persoane beneficiare ale venitului 
minim garantat, persoane singure care aveau în grijă unul sau mai mulţi 
copii - familii monoparentale, persoane care au abandonat de timpuriu 
şcoala. 

Un alt element comun al structurilor de ES îl reprezintă forma de 
organizare juridică. Ele sunt nişte societăţi comerciale cu răspundere 
limitată. O singură structură este organizată ca o unitate protejată 
autorizată, CDC Plast. 

Locaţia a patru structuri, dintre care trei într-o singură incintă, 
acoperă o rază de câţiva kilometri, permiţând în anumite situaţii 
folosirea în comun a dotărilor de transport, sau chiar a utilităţilor, în 
cazul service, spălătorie, vulcanizare. 

Diferenţele între structuri pornesc nu doar de la caracterul 
eterogen al sectoarelor pe care le acoperă ci şi de la stilul managerial al 
fiecărui responsabil de structură. 

Vom încerca să parcurgem pe scurt aceste structuri reţinând 
elemente care le individualizează. 

Aceste structuri au următoarele denumiri: 
- Social catering SRL; 
- Domicilis medical Botoșani; 
- SC Medicasa activ Brăila; 
- Art Lemn CDC SRL; 
- Car Wash CDC SRL; 
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- Car Top EM SRL; 
- CDC Service SRL; 
- Kinego SRL; 
- CDC Plast. 
Social catering, o primă structură pe care o vom aborda, s-a 

confruntat, la fel ca și celelalte structuri, cu problema alegerii 
amplasamentului, ţinând cont de o serie de constrângeri legate de 
preţurile de pe piaţa imobiliară, distanţa faţă de clienţi, poziţionarea în 
zonă a altor concurenţi.  

Social catering aduce pe piață un element inedit, ,,OALA PENTRU 
ACASĂ”, cu care vine în întâmpinarea nevoilor familiilor foarte ocupate 
sau celor care doresc să petreacă mai mult timp cu persoanele dragi: 
clientul aduce propriile vase în care se va pregăti mâncarea, după ce 
menționează preferințele culinare. O astfel de alternativă este foarte 
potrivită și pentru studenţii care stau în cămin şi care vor putea 
beneficia, exact ca la mama acasă, de preparatele preferate (felul I, II, 
desert). 

În afară de acestea există acele servicii aşazis clasice, standard, 
care constau în organizarea de evenimente pentru familii, sau oferirea 
de servicii pentru firme, corporaţii, cum sunt conferinţe, workshop-uri, 
servicii curente de catering în campus-uri, şcoli, administraţia publică. 

Fiind o unitate de ES, trebuie să subliniem elementul social, 
uman, care, în fond, stă la baza fiecărei acţiuni umane. 

Unul dintre angajați ne povestește: ,,M-am angajat din luna iunie 
2015, fac parte din grupul ţintă  prin faptul că am în întreţinere o fetiţă 
de opt ani și reprezint o familie monoparentală. În cadrul acestei 
structuri m-am adaptat foarte bine. Aici lucrez ca şofer de autoturism şi 
camionetă. Îmi desfăşor activitatea cât se poate de bine. Salariul e 
confidenţial, dar sunt mulţumit. Am avut nişte probleme financiare 
înainte să mă angajez. Am apelat la mai multe societăţi ca sa mă angajez. 
Datorită vârstei pe care o am se fereau. Spuneau că mă îmbolnăvesc, 
lipsesc de la servici.  Adică nu îmi spuneau în faţă chestia asta. Spuneau că 
o să mă contacteze şi nu m-au mai contactat. Din cauza vârstei s-au ferit 
să mă angajeze. Aici am găsit o oportunitate. Managerul mă înţelege, şi-a 
dat interesul să mă ajute în situaţia în care mă aflu. Îs mulţumit de 
serviciu și în continuare îmi voi face datoria conştiincios.”   

Istoria sa este cea a multor oameni din România care sunt 
excluşi de pe piaţa muncii pentru că au depăşit o anumită vârstă, deşi 
sunt capabili să muncească la fel ca orice alt om aflat la vârsta activă.  
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Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt în schimb un atu al 
organizaţiei, având în vedere experienţa a peste cincisprezece ani în 
domeniu. Valoarea adăugată în cazul de față o reprezintă extinderea, 
desfăşurarea acestor servicii în zone diferite geografic, în Brăila, 
respectiv în comuna Leorda în județul Botoşani. 

Scopul acestor servicii este aducerea mai aproape de beneficiari 
a îngrijirii medicale având ca rezultat creşterea calităţii vieţii 
persoanelor aflate în situaţii vulnerabile şi valorificarea unei vârste care 
ar trebui tratate cu respect și demnitate. 

În judeţul Botoşani, structura cu profil de îngrijire la domiciliu, 
SC Domicilis medical, este chiar ceva nou în mediul rural. Pe de altă 
parte, fiind o iniţiativă de ES, personalul angajat face parte din grupul 
ţintă. 

Prin îngrijirea la domiciliu, se asigură şi dezvoltarea competenței 
de mişcare kineto. 

Personalul în locaţia SC Medicasa activ Brăila este format dintr-
un medic, două asistente medicale care fac parte din grupul ţintă 
(familii monoparentale și femei aflate în situaţii de risc), un 
kinetoterapeut, doi îngrijitori bătrâni la domiciliu, care fac parte din 
acelaşi grup ţintă (femei în situaţii de risc), un contabil (provenit din 
rândul unei familii cu mai mult de doi copii), un manager (femeie în 
situaţie de risc). 

Situaţia este practic la fel şi în locaţia din judeţul Botoşani, unde 
personalul a fost recrutat şi selectat după aceleaşi criterii.  

Pe lângă criteriile sociale, cele economice au avut şi ele un 
argument: piaţa în aceste două regiuni oferă un potenţial de dezvoltare. 

Acoperirea geografică a acestor servicii o reprezintă municipiul 
Brăila şi localităţile limitrofe, respectiv localitatea Leorda din judeţul 
Botoşani. 

O altă structură socio-economică ce se grefează pe experienţa 
Caritas o reprezintă cea aflată în apropierea Iaşului, la Bârnova, numită 
Art Lemn. Amplasamentul şi dotările existente îi conferă avantajul 
valorificării logisticii organizaţiei. În plus, intervin dotările cu 
echipament modern, la fel ca şi în celelalte structuri. 

Atelierul de tâmplărie reia o tradiţie de formare profesională 
desfăşurată în cadrul unor proiecte şi programe anterioare. Pasul pe 
care îl face acum este incluziunea pe piaţa muncii a unor persoane care 
altminteri nu aveau nici o sursă de venit. 

Strategia afacerii urmăreşte mai multe obiective:  
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- Promptitudine și calitate; 
- Satisfacţia clienţilor; 
- Preţuri competitive; 
- Inovaţie în tipologia serviciilor. 
Principalele produse /servicii pe care unitatea Art Lemn le oferă 

clienţilor și potenţialilor clienţi, sunt: 
- Stupi pentru albine; 
- Cozi unelte; 
- Mobilier stradal; 
- Mobilier din lemn. 
Livrarea produselor apicole (stupi de albine și rame pentru 

stupi) se face direct de la sediul unității de ES din Bârnova, Iaşi cu 
maşina închiriată pentru transportul mărfii.  

De asemenea există posibilitatea ca produsele să fie 
semifabricate, debitate, urmând ca asamblarea să se facă la domiciliul 
clientului de către echipa atelierului, sau chiar de către client. 

Alte posibilități de vânzare sunt participarea la târguri de 
desfacere a produselor lemnoase și comerţul on line (e-commerce). În 
acest fel se va produce o amplificare a vizibilităţii afacerii.   

La fel ca şi în celelalte structuri de ES angajaţii de aici provin din 
grupul ţintă. 

Iată pe scurt istoria lui Eugen: ,,Am un copil, am lucrat la Nicolina, 
nu prea am găsit loc de muncă. Am venit aici când a dat anunţul Caritas. 
Am dat un interviu, m-am angajat. S-a realizat o producţie bună. De când 
am venit s-au făcut vreo 350 de stupi, 100 şi ceva de bănci de stradă, 
mobilier, coşuri de stradă, ceva geamuri, uşi. Ce comenzi primim, 
executăm. E  bine şi pentru mine şi pentru familie. Înainte se găsea un loc 
de muncă, acuma nu se mai găsesc. E foarte bine, şi cât o merge ... până în 
prezent văd că e bine.” 

Serviciile în domeniul auto reprezintă un domeniu integrat 
format din spălătorie, service auto şi vulcanizare. Logica integrării a 
condus şi la amplasarea lor în aceeaşi locaţie pentru a putea folosi în 
comun utilităţile, pentru a se sprijini reciproc, inclusiv în privinţa unei 
politici comune de marketing. Ca şi în celelalte structuri de ES, dotările 
sunt foarte moderne. Inovaţia este şi ea un element de bază din punct 
de vedere tehnologic, dar şi din perspectiva marketingului. Astfel, la 
spălătoria de maşini, Car Wash, clientul este încurajat să folosească un 
sistem de „autoservire” prin utilizarea directă, cu asistenţa personalului 
angajat, dacă o solicită, a dotărilor aflate la dispoziţie. Prin aceasta se 
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urmăreşte atragerea unui segment de public dinamic, exigent, doritor 
să îşi întreţină maşina folosind aparatură modernă şi eficientă. 
Serviciile complementare oferite în service şi vulcanizare urmăresc să 
atragă o clientelă aflată într-o zonă rezidenţială în expansiune, Valea 
Adâncă, dar şi una în căutarea calităţii oferită de cei de la CDC Service. 

Prin concentrarea acestor servicii într-un singur loc se poate 
urmări mai uşor obiectivul consolidării unei echipe profesioniste, team 
building. În jurul unui nucleu de profesionişti cu experienţă se adună cei 
care nu au experienţă sau au avut o experienţă în alte profesii. 
 Claudiu, unul dintre beneficiarii integrați în muncă declară: ,,Sunt 
angajat la CDC Service ca mecanic auto. Îmi place ceea ce fac, îmi place 
unde lucrez. Am mai lucrat ca mecanic auto, dar am rămas fără servici. 
Am venit la CDC Service. Sunt scule de ultimă generaţie şi îmi place. 
Condiţiile sunt foarte bune”.   

Marcel, care lucrează în cadrul spălătoriei auto, Car Wash, are 
peste cincizeci de ani şi face parte de asemenea din grupul ţintă, fiind, 
după cum el însuşi declară, de etnie romă: ,,Sunt persoană de etnie romă, 
şi am o mare oportunitate pentru că am fost angajat pe  proiectul grup 
ţintă. Am un avantaj pentru familie şi sunt foarte mulţumit de ceea ce fac. 
Lucrez ca şofer în cadrul spălătoriei, ajut la spălat covoare, ajut la spălat 
maşini, dar și la curăţătorie tapiţerie. Suntem angajaţi doi muncitori şi 
fac treaba cu cea mai mare responsabilitate.” 

La rândul său şi Mihai a lucrat până la vârsta de patruzeci de ani 
pe la diverse firme. A fost cooptat la secția de vulcanizare Car Top, în 
urma prezentării la interviul pentru angajare, după cum chiar el 
declară: ,,Am aflat de această fundaţie și am fost primul angajat la acestă 
vulcanizare auto și îmi place de situaţia în care mă aflu. Îmi place munca 
pe care o fac.  Şi sper să fiu acceptat și să dureze cât mai mult această 
situaţie.” 

Un domeniu special al ES abordat în cadrul acestor structuri îl 
reprezintă activităţile desfăşurate de către şi pentru persoanele cu 
dizabilităţi. 

În acest fel a fost valorificată experienţa Caritas în acest 
domeniu. Ca urmare au fost înfiinţate două structuri cu statut diferit şi 
domenii diferite de activitate. Una din acestea se axează pe domeniul 
producţiei de ambalaje de polietilenă, fiind organizată ca o unitate 
protejată autorizată, fiindcă oferă de lucru unor persoane cu dizabilităţi. 
Cealaltă se adresează serviciilor de kinetoterapie, fiind organizată ca o 
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societate comercială cu răspundere limitată, care angajează de 
asemenea persoane cu dizabilităţi.   

În România trăiesc aproximativ 650,000 de persoane certificate 
oficial la Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap (ANPH) ca 
având o dizabilitate (inclusiv copii). Din populaţia generală, persoanele 
cu dizabilitati reprezintă aproximativ 3%, un procent relativ scăzut 
comparativ cu alte ţări, însă aceste date trebuie analizate cu mare 
precauţie.  

Până în 2002, rata ocupării persoanelor cu dizabilități nu a fost 
niciodată analizată. Mai mult, ocuparea persoanelor cu dizabilități nu a 
făcut niciodată obiectul unei politici active și coerente de abordare a 
nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilități. De aceea, nu există date 
disponibile pentru anii 1999 și 2002, care sa descrie evoluția ratei de 
ocupare a persoanelor cu dizabilități. La 31 decembrie 2004, conform 
statisticilor ANPH, erau angajate 11.872 persoane cu dizabilități. 
Înregistrările se bazează pe date furnizate de serviciile publice de 
asistență socială din țară și din București și de Asociația Nevăzătorilor 
din România4.1  

Prima dintre aceste structuri se numește CDC Plast. 
Din cei trei operatori doi sunt persoane cu dizabilități. 
Această precizare trebuie încadrată în contextul general 

economic al acestei categorii. 
,,Studiile internaţionale observă că atât în Uniunea Europeană 

cât şi în Statele Unite, persoanele cu dizabilităţi au o rată de ocupare 
mai mică decât a celor fără dizabilităţi, însă există variaţii mari între 
diferite ţări. Astfel, în Irlanda mai puţin de o treime din persoanele cu 
dizabilităţi au un loc de muncă, în timp ce în Polonia procentul este şi 
mai mic, de 20 procente. Rata ocupării acestora este semnificativ mai 
mare în ţările nordice, ajungând la 52-54 procente în Finlanda şi 
Danemarca, 50 procente în Luxemburg şi Elveţia sau în Norvegia, Marea 
Britanie şi Olanda unde ajunge la 45 procente. Din datele oficiale ale 
ANPH reiese că în 2008, numărul persoanelor cu handicap angajate în 
muncă reprezenta un procent de circa 12% din totalul adulţilor cu 

                                                 
4 ASSOC, Ocuparea persoanelor cu dizabilități. Psihologia angajatorilor cu privire la angajarea 
acestora, disponibil la http://www.diz-abilitate.ro/images/elemente/ocuparea_persoanelor_cu_ 
dizabilitati._psihologia_angajatorilor_cu_privire_la_angajarea_persoanelor_cu_dizabilit.pdf, 
10/15/2015, 4:13:39 PM. 
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handicap cu vârsta cuprinsă între 18 – 60 ani, aflaţi în îngrijirea familiei, 
cu excepţia pensionarilor de invaliditate gradul I şi II.”51 

 Produsele realizate constau în pungi pentru panificaţie, pentru 
patiserie, pentru alimente congelate, saci pentru ambalarea peleţilor, 
sau a materialelor de construcţii şi produselor de curăţenie, detergenţi, 
clor, sacoşe pentru magazine dar și ambalaje pentru articole de 
îmbrăcăminte. 

Constantin unul dintre lucrători ne explică pe scurt povestea sa: 
,,Lucrez ca operator mase plastice. Am ajuns căutând un loc de muncă 
prin Caritas unde am ajuns pentru un curs. După ce am terminat cursul, 
am fost angajat pentru această unitate protejată constituită special 
pentru persoane care se încadrează în acest grup  ţintă. Am lucrat în 
domeniul mozaicului artistic religios pentru lucrări personale, acasă. 
Timp de un an și jumătate nu am putut să lucrez pentru că lucram prea 
încet. Am ajuns aici şi fac toate operaţiunile.”  

Din punctul de vedere al personalului, la unitatea de 
kinetoterapie, Kinego SRL, situaţia este asemănătoare. Serviciile de 
kinetoterapie sunt oferite cu ajutorul unor aparate moderne. Ambianţa 
este plăcută, într-o clădire bine dotată. Personalul de aici face parte de 
asemenea din grupul ţintă. 

Despre activitatea din această structură ne povestește Elena: 
,,Sunt o persoană cu handicap de gradul II.  Am terminat facultatea de 
drept și un master în finanţe. Am lucrat în acest domeniu o perioadă de 
un an și jumătate până când firma respectivă s-a închis şi după cum 
persoanele cu handicap sunt un pic defavorizate în câmpul muncii, nu am 
mai putut să găsesc un loc de muncă. Din acest motiv am urmat cursurile 
de tehnician maseur în cadrul fundaţiei Caritas. Am fost voluntară 
împreună cu soţul meu şi am considerat că este ok pentru mine încercând 
să abordez altă ramură. După ce am urmat acele cursuri am aflat că se 
deschide un centru medical în cadrul proiectului IDEAS pe nume Kinego și 
am încercat să aflu mai multe despre aceasta. Am luat legătura cu 
managerul. În urma unui interviu şi a unui examen, atât practic cât şi 
teoretic, am reuşit să obţin aici un loc de muncă şi, sinceră să fiu, sunt 
foarte încântată. Nu ştiu dacă voi reveni la vechea meserie, pentru că 
într-adevăr ceea ce fac îmi place. Am avut posibilitatea de a cunoaşte 

                                                 
5 Motivation- Societatea Academică Română, Diagnostic: Exclus de pe piaţa muncii, disponibil la 
http://www.motivation.ro/uploads/studii%20SAR/Diagnostic%20exclus%20de%20pe%20pi
ata%20muncii.pdf 10/15/2015 4:23:55 PM 
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foarte mulţi oameni care au într-adevăr nevoie de ajutorul nostru. Şi 
acest centru din punctul meu de vedere le poate oferi oamenilor o altă 
perspectivă prin îngrijirea la domiciliu cât şi îngrijirea medicală ridicată 
la alte standarde.” 
 După această scurtă trecere în revistă putem observa că 
structurile de ES dezvoltate în cadrul proiectului IDEAS, concentrându-
se pe exigenţele recerute de ghidul de finanțare, au urmărit atingerea 
obiectivelor privind încadrarea în muncă a grupurilor ţintă și 
dezvoltarea abilităților necesare îndeplinirii activităților profesionale 
specifice fiecărui domeniu. Aceste structuri se desfășoară în trei judeţe, 
respectiv Iaşi, Brăila şi Botoşani, două în mediul urban şi celelalte șapte 
în mediul rural. Activităţile desfăşurate sunt diverse. Ele cuprind atât 
sectorul producţiei, cum este cazul atelierului de tâmplărie sau al 
unităţii protejate de producere a ambalajelor, cât şi domeniul 
serviciilor.  

Serviciile, la rândul lor, acoperă o gamă destul de  diversificată, 
de la cele în domeniul auto (service, spălătorie, vulcanizare) până la 
servicii extrem de specializate, precum cele medicale şi îngrijiri 
medicale la domiciliu, sau cele de kinetoterapie și nu în ultimul rând 
servicii de catering. Prin acestea s-a urmărit valorificarea unor atuuri 
care constau din folosirea unor spaţii sau dotări precum atelierul de 
tâmplărie, care prezintă avantaje prin amplasarea  acestuia într-o zonă 
forestieră dar şi rezidenţială. Pe de altă parte s-a urmărit folosirea unei 
experienţe, expertize dobândite în cursul timpului, prin oferirea de 
servicii de îngrijire medicală la domiciliu. În alte privinţe s-a urmărit 
deschiderea unor servicii care au fost considerate necesare pe piaţă dar 
și pentru utilizatorii din cadrul propriei organizaţii, precum reparaţiile 
auto. Un alt tip de serviciu necesar în cadrul asociaţiei este și asigurarea 
meselor beneficiarilor din cadrul centrului de resurse pentru copii, Don 
Bosco. Oferta de catering asigură această nevoie precum și pe cele ale 
clienţilor de diferite categorii. 

Toate aceste structuri de ES au ca obiectiv esenţial inserarea în 
comunitatea locală prin desfăşurarea activităţilor propriu zise de ES şi 
prin dezvoltarea relaţiilor care decurg din aceste activități. Este vorba 
de relaţiile care se stabilesc cu furnizorii structurilor la un capăt al 
lanţului operaţional şi de relaţiile care se stabilesc cu clienţii beneficiari 
la celălalt capăt. Ambele categorii de parteneri sunt într-un fel sau altul 
protagonişti, participanţi activi, sau ,,acţionari” ai acestor structuri. Ei 
au un cuvânt de spus în procesul de decizie pentru că fiecare din aceste 
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unităţi doreşte să fie un ,,instrument de măsură” sensibil la nevoile 
comunităţii. 

Cine sunt aceşti ,,stakeholders”? Ei sunt clienţi mari, persoane 
juridice sau angajaţi ai acestora, care au nevoie într-un fel sau altul de 
serviciile structurilor de ES. Dar sunt şi clienţi individuali care 
contribuie, chiar dacă prin mici ,,input-uri” la rezultatele economice. 
Toţi trebuie trataţi cu interes şi respect, pentru că participă la 
dezvoltarea comunității locale.  

Pentru aceasta au fost elaborate strategii de marketing, care să 
,,ţintească” aceste grupuri neomogene ca entitate juridică, categorie 
socială sau vârstă. Ca strategie de marketing putem nota și posibilitatea 
,,autoservirii”,  în cadrul spălătoriei auto sau prepararea mesei pentru 
acasă cu vasele clientului, în caz că acesta nu dispune de timp. 

Dacă ne referim la politica de prețuri, în general se adoptă o 
politică de minimizare a acestora, de monitorizare a preţurilor 
concurenţei, urmată de o uşoară reajustare în perioada următoare, 
după ce a fost asigurată o tranşă de piaţă. 

Referindu-ne la locaţii și la importanţa acestora, se observă 
faptul că a fost valorificat ceea ce exista în dotarea asociaţiei mamă, cum 
este cazul concret al atelierului de tâmplărie. În celelalte situaţii a fost 
încercată o grupare a structurilor bazată pe compatibilitate a serviciilor, 
în cazul serviciilor auto. La rândul lor acestea se află în proximitatea 
structurii de producţie a ambalajelor. În acest fel este posibilă 
comunicarea mai lesnicioasă şi acordarea de spijin logistic reciproc. 

Cât priveşte amplasarea celorlalte structuri din judeţul Iaşi, ele 
au urmărit considerente de ordin cost - eficienţă. Serviciul de 
kinetoterapie se află într-o zonă rezidenţială centrală, intens populată şi 
cu multe unităţi de servicii bancare şi medicale, posibili furnizori de 
clienţi. 

Structura de catering se află într-o zonă din proximitatea Iaşului, 
în comuna Tomeşti, o localitate suburbană, dar şi în apropierea zonei 
industriale a orașului. Serviciile oferite acoperă o gamă largă de opţiuni 
și exigenţe pentru un public de categorie medie, care doreşte să apeleze 
la sistemul catering în diverse ocazii sau evenimente din familie cum ar 
fi nunţile, botezurile, pomenirile, dar și pentru clienţii persoane juridice 
în asigurarea dineurilor, a recepțiilor în cadrul unor conferințe, cursuri 
de formare etc. 

Structurile medicale din afara judeţului Iaşi reprezintă o bună 
oportunitate de a stabili nişte ,,capete de pod” pentru sondarea unei 
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pieţe în dezvoltare, cea a serviciilor socio- medicale în zonele geografice 
urbane şi rurale mai puţin dezvoltate şi pentru implementarea unor 
metode de management inovativ, care dezvoltă şi combină relaţia cu 
furnizorii de consumabile și aparatură, cu autorităţile locale și cu 
clienţii şi beneficiarii serviciilor. 

 
3. Concluzie  
Putem spune că activităţile de ES din cadrul acestui proiect 

reprezintă în mod cert o probă serioasă pentru organizaţia mamă, 
Centrul Diecezan Caritas Iași și pentru cei care s-au implicat în 
administrarea acestor structuri. Putem afirma cu siguranţă că din acest 
punct de vedere asistăm la un grad major de eterogenitate a serviciilor. 
Dar dacă privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, ele reprezintă o şansă 
de specializare, de abordare a unor domenii din cele mai diverse, de 
specializare în administrarea afacerilor, de efectuare a unor paşi, nu 
mulţi pentru început, într-o lume ce părea total străină cu doar un an în 
urmă, mai ales pentru o asociație cu profil și experiență cu 
preponderență socială. 

Rămâne doar ca viitorul să valideze aceste iniţiative de bună 
practică. 
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ONE STEP FORWARD FOR SOCIAL ECONOMY.  

IDEAS – INCLUSION AND DEVELOPMENT BY MEANS  

OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

 

Egidiu Condac [1] 
 

Abstract 

In 2015, the Caritas Center of the Diocese of Iasi became active in the social 
economy (SE) sector by provision of training and by specific involvement on the 
product market. The experience was actually represented by a project focused on 
diversity: diversity as regards locations – the North East and South East regions, as 
well as services and products, all of them being presented in detail below. The 
major challenge was to maintain unity in this diversity, by promoting Caritas values 
and vision, as our social enterprises ensured increased visibility to our 
organization. For the future, our main goal will be represented by development of a 
management covering always greater areas, such as marketing and quality 
assurance. At the same time, human resources management within the organization 
as a whole will have to ensure training of personnel in these areas – which are new 
to some of the employees – or attracting people who acquired such skills in school 
or at previous jobs. In this continuous combination of economic and social sectors, 
the Caritas Center of the Diocese of Iasi will try to find a balance, this being in fact a 
goal for the society as a whole: a balance between social assistance and the 
innovative aspect ensured by social economy. 
 

Keywords: social economy, social enterprise, efficiency, diversity 
 
 
1. Introduction 
The Caritas Centre of the Diocese of Iasi has gained wide 

experience in this sector, a new sector in Romania as regards the 
conceptual approach. The experience gained for our own portfolio as a 
result of the IDEAS-Inclusion and Development by Means of Social 

                                                 
[1]  Ph.D. student, general manager of the Caritas Center of the Diocese of Iasi,  134 Sararie Street, 
700116, phone No.:  +40.232/210.085, email address: contact@caritas-iasi.ro. 
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Entrepreneurship (POSDRU Project/173/6.1/S/148730) project is that, 
unlike the previous projects funded from private sources (most of the 
time external ones), this recent project was exclusively funded from 
public funds. 

Furthermore, additional differences regard the implementation 
of the projects, the reporting system, the management, as well as the 
distance in time between these projects, which led to a change of 
generations within the Caritas Centre of the Diocese of Iasi. The current 
manner of implementation of the projects requires greater discipline 
and indicators that allow identification of target groups to be included 
in such projects. 

The economic nature of social enterprises offers the project 
beneficiaries the possibility to obtain a job allowing them to earn a 
living. On the other hand, the existence of the enterprises within the 
project is just a first step, an incubator allowing them to develop and to 
face the reality of the product market. This is the real challenge that 
social enterprises (managers and employees) have to face when they 
enter the market. The early stage (incubation) allows the team 
members to know each other, to communicate, to assess their 
capabilities, to get used to the workplace, as well as with the demands 
of the workplace and of the market. 

An additional challenge for the SO is the explicit and implicit 
acceptance of its social and, in the end, human dimension. The essential 
difference as compared to the actual market economy is that the latter 
tries to maximize profit, while social integration and employment of 
vulnerable people of the society are not necessarily taken into 
consideration. Exclusion of people able to work from the labor market 
just because they have reached a certain age, usually forty, or because 
they have some disability, shows, in addition to the abovementioned 
issues, a lack a sensitivity as regards the ethical, human dimension 
originated in the very education system specific to the persons 
coordinating economic structures.  

Ignoring the social relations present in microeconomics (within 
the company) and macroeconomics (exchange relations) leads to the 
real deficiency, the vicious circle whereby everyone tries to escape the 
task no one wishes to accept and to pass this responsibility on the 
shoulders of the entire society. Thus, the ethical laws governing 
economy are disregarded either because of ignorance or because of a 
lack of complete and solidary vision on society. Moreover, SO 
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considered from purely economic perspective can become a true savior 
in case of deficit in the always insufficient public budget. From this 
point of view, it can be stated that SO takes over a part of the mission 
which should be accomplished by the “real” economy. 

For the very beginning, SO was intended to address the issue of 
poverty. In time, SO has proved its capacity to adapt to difficult 
economic and social contexts and has generated new forms of 
intervention essentially meeting the requirements of economic 
activities, thus contributing to active inclusion of beneficiaries. A 
significant role in the consolidation of this sector is played by the 
public-private partnership, by implementation of SO initiatives by 
NGOs, with public support, especially from the local authorities2. 

The implementation of the Ideas project coincided with the 
passing of the Law No. 219/2015 on SO which also provides for the 
definition of the SO. This event was also celebrated in the theoretical 
component of the project which consisted in research on the 
phenomenon of SO in Romania. The entire work within the project, the 
research work included, was planned, performed and designed within 
the current national and international context enjoying wide experience 
both at theoretical and practical level regarding SO. 

We also have to mention that, prior to the contracting of the 
project we refer to, there was no actual legislation on SO (currently, 
Law No. 219/2015 on SO). The economic and social realities in this 
sector “indicate a real potential for development at the level of the new 
generations of NGOs3.1 

 
2. Presentation of the Social Enterprises of the Project 
We will try to present the operating mechanism of these nine 

enterprises referring to their “technical components”, as well as to the 
testimonies of people who passed from being beneficiaries of Caritas 
programs to “agents” on the labor market. 

                                                 
2 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Raport de cercetare privind economia socială în 
România din perspectivă europeană comparată 2010, available at 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/RapoarteStudii/301210Raport%20
de%20cercetare_ES.pdf , 4/22/2015, 3:26:59 PM. 
3 Nicolăescu Victor, Ghid de bune practici in economia sociala, available at http://pro 
fitpentruoameni.ro/wpcontent/uploads/2013/10/Web_Ghid_de_bune_practici_in_economie_so
ciala_A4_11.10.2013.pdf, 4/13/2015, 10:20:05 AM. 
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The enterprises incorporated tried to find a compromise 
between the demands of the project regarding the targeted economic 
sectors and the need of jobs for the beneficiaries of the training 
programs implemented by Caritas or of persons of the target groups of 
the territory within the scope of activity. We maintained the system for 
the recruitment and selection of future employees. 

Thus, as regards the city of Iasi and its (urban and rural) 
surroundings which include most of the social enterprises, the 
following steps have been taken: 

- In order to create a database of potential employees from the 
target groups, we obtained information and lists from the local public 
administration; we published advertisements, and checked the lists of 
persons already registered for counseling at Caritas Iasi; 

- The selection was made based on interviews with all the people 
meeting the employment requirements; 

- The target groups which included the persons participating in 
the interviews were: Roma people, women at risk, people living on the 
guaranteed minimum income, single parents providing for one or 
several children – single-parent families, people who dropped school at 
an early stage. 

Another common element of social enterprises is their legal 
form. They were incorporated as limited liability companies (LLCs), 
with only one enterprise being incorporated as an authorized protected 
unit (CDC Plast). 

The location of four enterprises, three of which are in the same 
facility, ranges over some several kilometers, allowing in some cases 
the sharing of transportation means or even equipment (as is the case 
of the auto service, carwash, vulcanization). 

The differences between the enterprises are represented not 
only by the heterogeneity of the sectors they cover, but also by the 
management style of each enterprise manager. 

We will try to briefly present these enterprises, indicating their 
specific elements. 

The enterprises are called as follows: 
- Social catering SRL; 
- Domicilis medical Botosani; 
- SC Medicasa activ Brăila; 
- Art Lemn CDC SRL; 
- Car Wash CDC SRL; 
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- Car Top EM SRL; 
- CDC Service SRL; 
- Kinego SRL; 
- CDC Plast. 
Similar to the other enterprises, Social catering, the first 

enterprise we will address, presented first the issue on the 
identification of the appropriate location, taking into account a number 
of constraints regarding the prices in the real-estate market, the 
distance as regards the customers, the location of other competitors in 
the same area.  

Social catering presents an original concept, “OALA PENTRU 
ACASĂ” (in English: the Pot to carry at home), intended to meet the 
needs of very busy families or of those who want to spend more time 
with their loved ones: the customer states its preference and bring its 
own pot that will be used for cooking. This is very suitable also for 
students housed in the university camp who will thus enjoy their 
favorite dishes, as if they were at home (starter, main course, dessert). 

In addition, the enterprise provides the classical, standard 
services: organization of events for families, services provided to 
companies, corporations (e.g., conferences, workshops, regular service 
catering services in university camps, schools, public authorities. 

As social enterprise, we must emphasize the social and human 
dimension which, in the end, represents the basis for every human 
action. 

One of the employees states: “I was hired in June 2015; I am a 
member of the target group as I am a single-parent family with a 8-
year-old girl to provide for. I adjusted very well in this enterprise where 
I am a truck and car driver. I do my job to the best of my abilities. The 
salary is confidential, but I am happy with it. Due to some financial 
problems, before getting this job, I applied to several companies; 
however, they were avoiding me because of my age. They all said I 
would get sick and not come to work. They would not tell me this to my 
face. They said they would call me but never did. They were reluctant to 
hire me because of my age. I found an opportunity here. The manager 
understands me, and did his best to help me. I am satisfied with my job 
and will continue to do a good job.” 

This story is that of many persons in Romania, persons who are 
excluded from the labor market for having reached a certain age, 
although they can do a job as efficient as any other active person.  
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Homecare services are an asset of the organization, considering 
our over 15-year experience in the field. The added value in this case is 
the development of these services to different geographic areas in 
Braila, Leorda, Botoșani County respectively. 

The purpose of these services is to bring medical care closer to 
beneficiaries, thus generating an increased quality of life for the 
vulnerable persons and the capitalization of an age that should be 
treated with respect and dignity. 

SC Domicilis medical, the enterprise focusing on homecare 
located in Botosani County, is something new for the rural areas. On the 
other hand, as initiative in the SO sector, the personnel come from the 
target group. 

The homecare services ensure development of the competence 
on kinetic motion. 

The personnel of SC Medica active Braila consists in a physician, 
two nurses from the target group (single-parent families, and women in 
situations of risk), a physical therapist, two employees for senior 
homecare, who are part of the same target group (woman at risk), an 
accountant (from a family with more than two children), a manager 
(woman at risk). 

The situation is more or less the same in Botosani County, where 
the personnel was recruited and selected based on the same criteria. 

In addition to the social criteria, economic criteria were also 
considered: the market in these two regions offers potential for 
development. 

The geographical areas covered by these services are the city of 
Braila and the neighboring localities, Leorda in Botosani County 
respectively. 

Another social enterprise incorporated considering the 
experiences of Caritas is located in Barnova, in the vicinity of Iasi, and is 
called Art Lemn. The location and the equipment ensure the advantage 
of capitalizing the logistics of the organization. In addition, the 
enterprise is provided with state-of-art equipment, as is the case of the 
other enterprises. 

The carpentry workshop brings back to life a tradition on 
training provided in previous projects and programs. The additional 
step made in this case is the inclusion on the labor market of people 
who otherwise had no source of income. 

The business strategy is focused on several objectives:  
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- Punctuality and quality; 
- Customer satisfaction; 
- Competitive prices; 
- Innovation in service typology. 
The main products/services provided by Art Lemn to its 

customers and potential customers are: 
- Hives for bees; 
- Tails for various tools; 
- Street furniture; 
- Wooden furniture. 
The delivery of the apiarian products (bee hives and frames for 

hives) is done directly from the location of the social enterprise of 
Barnova, Iasi, using the car hired for such purposes. 

The products can also be semi-cut, to be then assembled by our 
personnel or by the customer itself, at the customer’s domicile. 

Other sale opportunities are attending fairs organized for 
wooden products and online commerce (e-commerce). Thus, business 
visibility is increased. 

Similar to the other social enterprises, the employees belong to 
the target group. 

Here is a brief presentation of Eugen’s story: “I have a child, I 
worked at Nicolina, I could not find any job. I came here following 
Caritas’ advertisement. I had an interview and got the job. We have had 
good results. Since I came here, we have produced about 350 hives, 
over 100 street banks, furniture, various street furniture, windows, and 
doors. We deliver the orders we receive. It's good for me and my family. 
There were jobs before, but not now. This is good, and we’ll see how 
long it will stay successful ... for now everything is ok.” 

Automotive services represent area consisting of integrated 
services: car wash, auto service, and vulcanization. This integration led 
to a single location so that facilities can be shared, enterprises can 
provide mutual support, including a common marketing strategy. As in 
the case of the other social enterprises, the facilities are modern ones. 
We also rely on innovation when it comes to technology and marketing. 
Thus, the Car Wash encourages customers to use a “self-service” system 
when using the equipment, with the assistance of the employees, if 
requested. This is aimed at attracting a dynamic and demanding 
segment of population who want to maintain their car using modern 
and efficient equipment. The additional vulcanization and service are 
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intended for the customers located in Valea Adanca, a residential area 
in expansion, as well as customers who want to benefit from the high-
quality services provided by CDC Service. 

By concentrating these services in a single location it is easier to 
reach our objective, that of strengthening a professional team, team 
building. We build around a core of experienced professionals who 
provide support to the employees with no experience or with 
experience in professions. 

Claudiu, one of the hired beneficiaries states: “I am an auto 
mechanic at CDC Service. I love my job, I like where I work. I’ve worked 
as an auto mechanic before, but I lost my job. I came to CDC Service. 
They have modern tools and I like it. The conditions are very good.” 

Marcel works for the Car Wash; he is over fifty years old and is 
also part of the target group being, as he himself says, Roma: “I am a 
Roma person, and I was offered a great opportunity when I was hired 
on the project target group. I have an advantage for the family and I am 
very happy with what I do. I work as a driver at the car wash; I help 
with washing the carpets and the cars, as well as the upholstery. We are 
two employees and I do the job with the greatest responsibility.” 

In its turn, Mihai worked for various companies until turning 40. 
He then joined the Car Top vulcanization department after passing the 
employment interview; as he says: “I learned of this foundation and I 
was the first employee; I like where I work. I love my job. I hope 
everything will be ok and that we will develop.” 

A particular SO sector which we also focused on within these 
enterprises is represented by the activities carried out by and for 
disabled people. 

This way, Caritas’ experience in this field was put to use by 
incorporation of two enterprises with different status and different 
objects of activity. One of these focuses on the production of 
polyethylene packaging, being organized as an authorized protected 
unit, as it provides jobs to disabled people. The second enterprise 
focuses on physical therapy services, being incorporated as a limited 
liability company, also hiring disabled persons. In Romania, there are 
approx. 650,000 persons registered with the National Authority for 
Disabled Persons (NADP) as having a disability (children included). As 
compared to the total population, disabled persons represent about 3%, 
a rather low percentage compared to other countries; however, these 
data should be treated with great caution.  
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Until 2002, the employment rate among the disabled persons 
was never analyzed. Furthermore, the employment of disabled persons 
never represented the object of an active and coherent policy 
addressing the special needs of disabled persons. Consequently, for the 
period 1999-2002, there is no data available describing the evolution of 
the employment rate for disabled persons. According to the NADP 
statistics, on 31 December 2004, 11,872 disabled persons were 
employed. The statistics are based on data provided by the social 
assistance public services at national level and of the Bucharest office, 
as well as by the Association of the Blind4.1   

The first of these enterprises is called CDC Plast. 
This mention has to be considered in the general economic 

context of this category. 
“International studies show that, both in the EU and in the US, 

the employment rate among the disabled persons is inferior to the one 
for the persons with no disability; however, there are significant 
differences between countries. Thus, in Ireland, less than one third of 
the disabled persons have a job, while in Poland, the percentage is even 
lower, 20 percent respectively. The employment rate among the 
disabled persons in the Northern countries is significantly higher, 
reaching 52-54 percent in Finland and Denmark, 50 percent in 
Luxemburg and Switzerland, or Norway, UK and the Netherlands where 
is reaches 45 percent Official data of the NADP indicate that, in 2008, 
the employment rate among the disabled persons represented around 
12 percent  of the total adult disabled population aged 18 to 60 and in 
the care of the family, with the exception of the retired persons with a 
first-degree and second-degree disability.”5 

Two of the three operators are disabled persons.  
The products include bags for various products (sweets, bread, 

frozen food) bags for packing pellets or construction materials and 
cleaning products, detergents, chlorine, shopping bags and clothing 
items. 

                                                 
4
 ASSOC, Ocuparea persoanelor cu dizabilități. Psihologia angajatorilor cu privire la angajarea 

acestora, disponibil la http://www.diz-abilitate.ro/images/elemente/ocuparea_persoanelor_ 
cu_dizabilitati._psihologia_angajatorilor_cu_privire_la_angajarea_persoanelor_cu_dizabilit.pdf, 
10/15/2015, 4:13:39 PM. 
5 Motivation- Societatea Academică Română, Diagnostic: Exclus de pe piaţa muncii, disponibil la 
http://www.motivation.ro/uploads/studii%20SAR/Diagnostic%20exclus%20de%20pe%20pi
ata%20muncii.pdf 10/15/2015 4:23:55 PM. 
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Constantin, one of the employees, briefly presents his story: “I 
work as a plastics operator. I ended up looking for a job by means of 
Caritas where I came for a training course. After I graduated the course, 
I was hired in this protected unit especially incorporated for persons 
belonging to this target group. I worked on my own, at home, in the 
artistic religious mosaic sector. I could not work for a year and a half 
because I was working too slowly. Now I am here and handle all 
operations.” 

As regards the personnel, the situation is similar at Kinego SRL, 
the physical therapy enterprise. Physical therapy services are provided 
using modern equipment. The environment is a friendly one, in a well-
fitted building. The personnel here are part of the target group. 

Elena tells us about the activity in this enterprise: “I have a 
second-degree disability. I graduated law school and I have a master’s 
degree in finance. I worked in this field for a year and a half until the 
company was closed; as disabled people are a bit disadvantaged on the 
labor market, I could not find a job. This is why I attended the training 
for masseur technician organized by the Caritas Foundation. I 
volunteered with my husband and we thought it would be ok for me to 
try another field. After graduating these courses, I learned that they 
were opening a medical center, Kinego, as part of the Ideas project, so I 
tried to find out more about it. I contacted the manager. After an 
interview and a practical and theoretical exam, I managed to get a job 
here and, frankly, I am very excited. I do not know if I will return to my 
old profession because I really like what I do. I had the opportunity to 
know many people who really need our help. In my opinion, this center 
can offer people a different perspective through homecare, as well as 
high quality medical care.” 

After this brief presentation, we can see that these social 
enterprises developed as part of the IDEAS project, while focusing on 
requirements in the financing guide, aimed at reaching the objectives 
on the employment of target groups and the development of the skills 
necessary to perform the professional activities specific to each field of 
activity. These enterprises cover three counties, namely Iasi, Botosani 
and Braila, two enterprises being located in the urban area, while the 
other seven are located in the rural area. The activities carried out 
cover a wide range, from production (the carpentry workshop or the 
protected unit producing various types of packaging) to services. 
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As regards the services, they cover a rather wide area, ranging 
from the automotive industry (service, car wash, vulcanization) to 
highly specialized services, such as medical and homecare services or 
physical therapy and, last but not least, catering services. We focused on 
capitalizing certain assets consisting in the use of facilities such as 
carpentry workshop, which has the advantage of being located in a 
forest area which is also a residential area. On the other hand, we 
wanted to put to use our experience, expertise gained in time, by 
offering homecare services. We also aimed at providing services 
demanded by the market, but also necessary for the users in our 
organization, such as car service. Another type of service necessary 
within the association is the provision of meals to the beneficiaries of 
the Don Bosco resource center for children. Our catering service meets 
this need, as well that of customers of different categories. 

The main objective of all these social enterprises is the insertion 
into the local community by means of SO activities and by development 
of the relationships created as a result of such activities: relationships 
established with suppliers, at one end of the operational chain, as well 
as the relationships established with the beneficiary – the customers, at 
the other end. One way or the other, both categories of partners are 
protagonists, active participants, or “shareholders” of these enterprises. 
They have a say in the decision-taking process, as each of these 
enterprises aims at being a “measurement unit” sensitive to the needs 
of the community. 

Who are these “stakeholders”? They are large customers, legal 
entities or employees of such companies who, one way or the other, 
request the services provided by the social enterprises. There are also 
individuals who contribute to the economic results, even if by small 
“inputs”. Everyone should be treated with interest and respect, as they 
participate to the development of the local community.  

To this end, we have prepared marketing strategies “targeting” 
these groups, heterogeneous from the perspective of legal entity, social 
status or age. As a marketing strategy, we mention the use of “self-
service” at the carwash or cooking meals using the customers’ pots, in 
case customers do not have time for cooking meals themselves. 

As regards the pricing policy, we generally focus on a policy of 
minimizing prices, monitoring the prices used by the competition, 
followed by a slight readjustment in the following period, after having 
gained visibility on a market segment. 
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Considering the location and its importance, we have to mention 
that we capitalized the assets of the parent association, as in the case of 
the carpentry workshop. For the other enterprises, we tried grouping 
such enterprises based on compatibility of services, especially for the 
automotive services. These are located in close vicinity to the enterprise 
for the production of packaging. This way, enterprises can easily 
communicate and provide mutual logistical support. 

Regarding the location of the other enterprises in Iasi, the cost – 
effectiveness criterion was followed. The enterprise providing physical 
therapy services is located in a central residential area, highly 
populated and with many banking and medical units, possible suppliers 
of customers. 

The enterprise providing catering services is located in the 
vicinity of Iasi, in Tomesti, a suburban locality, being also in the 
proximity of the industrial area of the city. The services provided cover 
a wide range of options for and requirements of a middle class 
customer who wants to use such catering services in different occasions 
or family events, such as weddings, christenings, as well as for legal 
entities (catering for business dinners, receptions at conferences, 
training courses, etc.). 

The medical units outside of Iasi County represent important 
tools for monitoring a developing market, such as the market of social 
and medical services in the less developed urban and rural areas, as 
well as for the implementation of innovative management methods, 
developing and combining the relationships with the suppliers of 
supplies and equipment, with the local authorities and with the 
beneficiaries of the services. 

 
3. Conclusion  
It can be stated that the SO activities of this project are 

undoubtedly a serious challenge for the parent organization, the Caritas 
Centre of the Diocese of Iasi, as well as for those involved in managing 
these enterprises. We can surely say that, from this perspective, there is 
a high level of heterogeneity of services. Looking from another 
perspective, such activities are an opportunity to gain more experience, 
to address different sectors of business administration, to take 
additional steps, not so many at first, in a world that seemed totally 
unfamiliar a year ago, especially for an association mainly active and 
experienced in the social field. 
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The future will validate these best practice initiatives. 
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PROIECTUL APICOL PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

ŞI RURALĂ. UN PROIECT DE 20.000 DE KILOGRAME DE 

MIERE DE ALBINE  
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Rezumat 

Prin Proiectul Apicol, 100 de familii din comunele Dumeşti, Todireşti şi Rafaila din 
județul Vaslui au primit echipament apicol în valoare de 1.000$ şi au participat la 
cursuri şi lecţii de stupărit şi la sesiuni de dezvoltare a afacerilor apicole. Bugetul 
investit pe durata celor trei ani de proiect a fost de 500.000 de lei. Apicultorii au 
înfiinţat Asociaţia Apicolă Negreşti, Cooperativa apicolă „Florile Vasluiului” şi un 
magazin apicol prin care pot dezvolta afacerea lor cu toţi partenerii din lanţul valoric. 
Donaţia de 500 de stupi a ajuns la 1330 de stupi. Apicultorii au produs 20.000 de kg 
de miere din care au vândut 10.000 de kg de miere la preţul de 15 lei pe kilogram, 
restul de miere fiind folosit pentru consum propriu sau pentru hrana albinelor. Şapte 
apicultori au atras 52.500 Euro de la Uniunea Europeană. La final. 70 de beneficiari au 
donat la rândul lor câte un stup pentru alte 12 familii dar şi pentru elevii Şcolii 
Incuzive, care vor fi sprijiniţi să devină apicultori. 

 
Keywords: copii, sărăcie, rural, familie, apicultură , dezvoltare economică,   

asociere, dezvoltare comunitară. 

 
 

1. Contextul iniţierii proiectului 
 Regiunea de nord-est este cea mai săracă din ţară cu 47% mai 

săracă decât media naţională, cu mai mult de 35% din populaţie care 
trăieşte în sărăcie. Judeţul Vaslui este cel mai sărac din Uniunea 
Europeană şi are cea mai mare rată a natalităţii şi cea mai numeroasă 

                                                 
[1] Magdalena Cămănaru, Manager Zonal al Biroului Iaşi şi Vaslui, World Vision România, 
Telefon: 0731444693, e-mail Magda_Camanaru@wvi.org; 
[2] Gabriela Grama, Specialist Comunicare şi Relaţii Publice pentru Biroul Zonal Iaşi şi Vaslui, 
World Vision România, Număr de telefon 0731444611, e-mail Gabriela_Grama@wvi.org; 
[3] Rozica Tiţă, Coordonator Proiecte de Dezvoltare Economică şi Socială pentru Biroul Zonal 
Iaşi&Vaslui, World Vision România, Telefon: 0731444652, e-mail Rozica_Tita@wvi.org. 
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populaţie de etnie romă4.1Din 1989, fabricile din judeţul Vaslui au fost 
privatizate iar mai apoi au intrat în faliment. Producţia de miere este o 
afacere profitabilă pentru micii antreprenori din mediul rural. 
Condiţiile climaterice naturale sunt extrem de favorabile, judeţul Vaslui 
fiind una din cele mai bune zone pentru apicultură, mai ales datorită 
pădurilor de salcâm. In plus, s-a constatat o creştere a cererii de miere 
de albine la nivel naţional şi internaţional, iar guvernul acordă mai 
multe stimulente pentru apicultori, mai ales pentru cei reuniţi în 
asociaţii. 

 
2. Scopul şi activităţile proiectului 
 Scopul proiectului a fost de a creşte nivelul de trai al 

gospodăriilor şi comunităţilor. Proiectul a propus împuternicirea 
gospodăriilor să practice apicultura la un nivel eficient şi competitiv, 
astfel încât aceasta să devină o activitate economică generatoare de 
venit şi o alternativă viabilă la agricultura de subzistenţă. Apicultorii au 
învăţat să producă miere de albine şi să genereze profit pentru a 
îmbunătăţi viaţa copiilor şi a familiilor, pentru a reduce sărăcia, 
inegalitatea şi a crește rata de angajare, contribuind la transformarea 
economică şi socială a comunităţilor. 

 Activităţile derulate şi metodologia proiectului au urmărit 
introducerea beneficiarilor în lanţul valoric al mierii. Selecţia 
beneficiarilor s-a realizat în funcţie de o serie de condiţii: să aibă copii, 
să deţină teren pentru amplasarea stupilor, să dispună de un venit 
minim pentru întreţinerea lor, să nu fie alergici la înţepătura de albine 
şi să demonstreze interes pentru a învăţa apicultura.  Beneficiarii 
aleşi au fost instruiţi teoretic şi practic în apicultură prin cursuri şi lecţii 
derulate în stupină cu specialişti în domeniu şi cadre universitare. 
Fiecare gospodărie a primit un pachet tehnologic în valoare de 1000$: 
stupi complet echipaţi cu familii de albine şi instrumentar necesar. 
Ulterior, beneficiarii au fost îndrumați pentru a creşte donaţia primită şi 
pentru a produce miere. În plus, au învăţat cum să devină buni 
administratori ai resurselor pe care le deţin. Au fost sprijiniţi să 
înfiinţeze Asociaţia Apicolă Negreşti şi Cooperativa Apicolă ,,Florile 
Vasluiului” din Negreşti cu Magazinul Apicol, să obţină fonduri de la 
Uniunea Europeană, să participe la schimburi de experienţă şi târguri 

                                                 
4 Eurostat regional yearbook 2013, p. 21 publicat la http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 
3217494/5783709/KS-HA-13-001-01-EN.PDF/3337dbd9-762f-40fb-aa15-
e07326c741bc?version=1.0 
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de profil şi să participe la evenimente şi mese rotunde unde au 
relaţionat cu partenerii din lanţul valoric al mierii. Astfel, beneficiarii au 
devenit nu doar apicultori individuali ci s-au constituit într-o formă 
juridică şi economică - Cooperativa Apicolă, producător de miere de 
albine care colaborează permanent cu alţi parteneri din lanţul valoric: 
furnizori, procesatori, vânzători en-gros şi en-detail, exportatori şi 
consumatori. 

 
3. Implicarea beneficiarilor 
 Beneficiari direcţi au fost părinţii din 100 de gospodării din 

mediul rural. Beneficiari indirecţi au fost cei 145 de copii din cele 100 
de gospodării, care au beneficiat de o hrană sănătoasă. 

 Fiecare beneficiar a plătit contravaloarea a 10% din pachetul 
tehnologic, adică 100$. Pe durata derulării proiectului, s-a observat că 
apicultorii au demonstrat o schimbare de atitudine şi de comportament: 
au renunţat la venitul minim garantat acordat de primărie şi au generat 
venituri pe cont propriu, au apelat la instituţiile judeţene, au 
interacţionat cu specialişti din domeniu, au negociat preţuri de vânzare, 
au colaborat permanent unii cu alţii, sub numele Cooperativei Apicole 
,,Florile Vasluiului”, au devenit un brand cunoscut pe piaţă pentru 
calitatea produselor oferite şi au participat la diferite evenimente, 
având o mai bună reprezentare în relaţie cu alte companii şi instituţii 
(potenţiali cumpărători), au obţinut atragerea de fonduri europene şi 
de subvenţii iar unii dintre beneficiari au pus bazele unor mici afaceri, 
cum ar fi Magazinul Apicol din Negreşti. 

  
4. Rezultatele proiectului 
 Apicultorii au înfiinţat Asociaţia Apicolă Negreşti cu 60 de 

membri cotizanţi şi un preşedinte; au înfiinţat Cooperativa apicolă 
„Apicola Florile Vasluiului” şi un magazin apicol prin care pot 
achiziţiona echipamente, medicamente şi hrană pentru albine la preţ de 
producător şi care le oferă şansa de a-şi vinde mierea. Donaţia de 500 
de stupi de la începutul proiectului a fost înmulţită la 1330 de stupi. 
Apicultorii au produs 20.000 de kg de miere, din care 10.000 de kg de 
miere au fost vândute la preţul de 15 lei pe kilogram, aducând în 
comunitate profit de 150.000 de lei. Alte 10.000 de kg de miere au fost 
folosite pentru consum propriu sau pentru hrana albinelor din stupi. 
Şapte apicultori au atras 52.500 Euro prin fonduri europene, accesând 
măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”. Pentru 
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a creşte numărul de apicultori din comunităţi, 60 de beneficiari au 
donat la rândul lor câte un stup pentru alte 12 familii care vor fi mai 
departe sprijinite să genereze venituri din apicultură. Zece apicultori au 
donat câte un stup pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din 
Negreşti. Asociaţia Apicolă îi ajută pe elevi să deprindă tainele meseriei 
de apicultor. Mai mult decât atât, cei 100 de apicultori au demonstrat 
grija faţă de copiii din comunitate. Atunci când copilul unei familii din 
proiect a necesitat îngrijiri medicale speciale, fiecare a donat suma de 
10 lei pentru a acoperi costul tratamentului. În acest fel, cei 100 de 
apicultori din cele trei comunităţi învecinate au demonstrat că sunt o 
forţă comună în protejarea copiilor din comunitate. 

 Evaluarea realizată la finalul proiectului ne demonstrează că 
familiile au dobândit venituri mai mari şi au avut o hrană mai sănătoasă 
pentru copii. Donaţia de pachete tehnologice din primul an de proiect a 
fost înmulţită de către beneficiari de la 500 de stupi la 1330 de stupi, 
însemnând o creştere de 160%. Evaluarea proiectului relevă o creştere 
la nivelul veniturilor de la 32% la 41% şi la nivelul producţiei apicole de 
la 21% la 36%. Înainte de implementarea proiectului, beneficiarii care 
aveau un surplus de produse agricole în gospodărie, obişnuiau să vândă 
la preţuri mici. Fermierii se simţeau obligaţi să vândă pentru că nu ştiau 
să negocieze şi să îşi prezinte calităţile produsului. Acum, în urma 
cursurilor de economie, management şi marketing apicol, 32% dintre 
beneficiari au crescut procentul veniturilor din vânzarea produselor 
apicole. Evaluarea a mai demonstrat că investiţia în consolidarea 
relaţiilor dintre apicultori şi partenerii din lanţul valoric este un factor 
esenţial pentru a asigura sustenabilitatea proiectului. Deşi proiectul 
implementat de Fundaţia World Vision România s-a încheiat, prin 
Asociaţia Apicolă şi Cooperativa Apicolă, apicultorii se află în bune 
relaţii cu furnizorii, procesatorii, cumpărătorii şi exportatorii din lanţul 
valoric. În plus, se asigură că stupii înmulţiţi sunt înregistrați şi 
crotaliaţi la Oficiul Judeţean de Reproducţie şi Ameliorare a Animalelor, 
prin Preşedintele Asociaţiei Apicole. 

 Cei 100 de apicultori nu au rămas la stadiul de mici 
întreprinzători individuali ci s-au reunit în Asociația Apicolă Negrești, 
se întâlnesc periodic, fac schimb de informații și se sprijină reciproc 
pentru a crește producția de miere de albine. Sustenabilitatea 
proiectului nu este demonstrată doar prin înmulțirea stupilor cu peste 
100%, ci și prin faptul că 60 de apicultori au donat din stupii obținuți și 
s-au angajat să sprijine alte familii din comunitate să devină apicultori. 
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În egală măsură, apicultorii au demonstrat spirit civic și altruist: au 
donat stupi pentru Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă din Negrești și 
au ajutat un copil să primească tratament medical corespunzător. În 
plus, apicultorii au fost încurajați să atragă fonduri prin Planul Național 
de Dezvoltare Rurală, prin Grupul de Acțiune Locală și Planul Național 
Apicol. Şapte apicultori au atras 52.500 Euro prin fonduri europene, 
accesând măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistență”. 

 
5. Resurse umane, materiale şi financiare implicate 
 Un voluntar important din cadrul comunităţii este domnul Sorin 

Popovici, un apicultor experimentat care deţine o stupină de 300 de 
stupi, care a permis desfăşurarea lecţiilor practice în stupina personală 
şi a vizitat fiecare gospodărie din cadrul proiectului pentru a instrui 
apicultorii cu privire la aplicarea tratamentului şi a hranei pentru 
albine, extragerea mierii de albine şi a polenului. Medicul George 
Silvestrovici a prezentat utilitatea produselor apicole (mierea, polenul, 
lăptişorul de matcă, propolisul, veninul) pentru a trata diverse afecţiuni 
ale copiilor sau părinţilor. 

 Partenerii au avut un rol bine definit şi o contribuţie practică în 
toate etapele proiectului. Furnizarea de informaţii despre importanţa 
constituirii apicultorilor în asociaţii a fost realizată prin Direcţia 
Agricolă pentru Dezvoltare Rurală. Camera Agricolă Judeţeană a oferit 
consultanţă în scriere de proiecte, asistenţă tehnică în implementare şi 
facilitarea accesului la piaţă şi cursuri acreditate în domeniul agricol. 
Direcţia Sanitar - Veterinară şi Siguranţa Alimentelor a sprijinit 
obţinerea aprobărilor sanitare şi autorizarea spaţiului pentru 
Magazinul Apicol. Consiliile Locale au sprijinit buna desfăşurare a 
activităţilor din comunitate. Prefectura Vaslui şi Consiliul Judeţean 
Vaslui au participat la evenimente şi mese rotunde la care apicultorii au 
relaţionat cu partenerii din lanţul valoric. Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară Iași au lucrat împreună cu apicultorii la 
un plan de afaceri pentru Cooperativa Apicolă și au oferit expertiză în 
economia, managementul şi marketingul apicol. Staţiunea Apicolă de 
Cercetare Poieni a susţinut cursurile teoretice şi practice de apicultură 
şi a oferit posibilitatea unui schimb de experienţă la staţiune. Direcţia 
de Sănătate Publică Vaslui a asigurat cursurile de nutriţie pentru 
apicultori şi cadre medicale din zonă. Oficiul Judeţean de Reproducţie şi 
Ameliorare a Animalelor a înregistrat şi crotaliat toţi stupii donaţi în 
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proiect şi a atestat doi apicultori ca furnizori de familii de albine şi 
mătci. Bugetul total al proiectului a fost de 500.000 de lei, bani folosiţi 
în achiziţia de stupi dar şi costuri salariale și de administrare ale 
proiectului.  

 Contribuţiile în natură au vizat donaţiile de stupi: stup complet 
cu 10 rame staționare cu mânere metalice şi fund antivarroa, mască 
apicolă cu tull, daltă apicolă tip S, cleşte pentru extras rame, afumător 
inox diametru 100 mm cu apărătoare sârmă, ondulator pentru sârmă, 
furculiţă de descăpăcit, tavă de descăpacit 600 x 400 x 180, faguri 
artificiali, familii de albine. La finalul proiectului, apicultorii au primit 
câte două lăzi. Fundaţia World Vision România a dotat Cooperativa 
Apicolă şi Magazinul Apicol cu câte un cântar de 300 kg şi 30 kg, 
congelator, măturător miere de 100L şi 50L, vitrină frigorifică.  

 ,,Am primit cinci stupi de albine. Acum am 25 de stupi, am 
accesat fonduri europene, mi-am retras dosarul de asistat social de la 
primărie şi acum sunt contribuabil. Îmi doresc să iau doi copii ca 
asistent maternal”, a declarat unul dintre beneficiari, Zmău Dorinel. 

 
6. Obstacole şi lecţii învăţate 
 Apicultorii nu înţelegeau importanţa constituirii Cooperativei 

Apicole, din cauza mentalităţii învechite şi a experienţelor anterioare 
neplăcute legate de obligativitatea constituirii în forme asociative 
înainte de 1989. Participând la sesiuni de informare, apicultorii au 
învăţat despre avantajele unei cooperative agricole: posibilitatea de a 
colecta şi de a vinde en-gros mierea produsă de apicultori, înfiinţarea 
Magazinului Apicol, posibilitatea de a achiziţiona echipamente şi 
medicamente la preţ de producător şi fără costuri de transport. La 
început, apicultorii nu au primit decontarea banilor pentru lăzi, 
medicamente şi familii de albine prin Planul Naţional Apicol din cauza 
documentaţiei stufoase şi birocratice dar până la finalul proiectului, 
apicultorii au învăţat toate regulile pentru decontarea achiziţiilor şi au 
primit plățile solicitate. 

 Proiectul a avut ca scop dezvoltarea economică a comunităţilor 
în care s-a implementat, fiind adresat familiilor care dispun de condiţii 
minime pentru îngrijirea şi dezvoltarea stupilor. O singură familie din 
cele 100 de familii beneficiare nu întrunea posibilitatea economică de a 
le întreţine: achiziţionarea hranei pentru iernat şi tratamentul 
obligatoriu pentru albine. Familia este extrem de vulnerabilă, are şapte 
copii şi supravieţuieşte din ajutorul social şi alocaţie. Apicultorii au 
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sprijinit familia cu bani pentru tratament medical, haine şi rechizite şi o 
capră cu lapte pentru hrana copiilor. Familia a rămas cu doar doi stupi 
pe care i-a dat spre îngrijire unei alte familii pe timp de iarnă; vara îi 
populează pentru a avea miere pentru consum. Astfel, s-a demonstrat 
că acest proiect nu se adresează familiilor foarte sărace.  

 
7. Concluzii 
 Asociaţia de Apicultori este un model de succes prin care se pot 

derula activităţi apicole care să sprijine gospodăriile din mediul rural. 
Scopul este de a combate mentalitatea familiilor care îşi propun să 
supravieţuiască doar din venitul minim garantat. Spre exemplu, un 
membru din asociaţie a renunţat la ajutorul social şi a depus dosar 
pentru a lua un copil în plasament. Argumentele suplimentare ţin de 
faptul că dincolo de ambiţia personală de a-şi depăşi condiţia, 
apicultorii au demonstrat că aşa cum ei au fost ajutaţi şi ei pot ajuta la 
rândul lor alte generaţii de apicultori. 
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A PROJECT FOR 20.000 KILOGRAMS OF HONEY 
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Abstract 

The Beekeeping Project addressed 100 families from three communes in Vaslui 
County who have received beekeeping equipment in total value of 1000$ each and 
have participated in practical lessons as well as in small-business training. The 
budget invested during the three years has been of 500.000 lei. The beekeepers 
have established the Beekeeping Association in Negreşti, the Agricultural 
Cooperative “Flowers of Vaslui” and an apiary store that facilitates them good 
relations with all the partners of the honey value-chain. The donation of 500 
beehives has been multiplied to 1330 beehives. A total amount of 20.000 kilograms 
of honey has been produced: half of it was sold at a price of 15 lei per kilogram and 
the rest was used for consumption or for feeding the bees. Seven beekeepers have 
contracted European Funds of 52.500 Euros. Finally, 70 beneficiaries have donated 
to other 12 families and to the pupils of the Inclusive School and will help them 
become beekeepers. 
 

Keywords: children, poverty, family, beekeeping, economical development, 
association, community development. 

 
 
1. Context for initiating the project 
 The north-east region was known as the poorest region in our 

country: 47% poorer that the national average, with more than 35% of 
the population living in poverty. Vaslui County is the poorest of the 
European Union and has the highest mortality rate and the most 
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numerous roma population4.1Since 1989, the factories from the county 
have been taken by the private sector and afterwards they went into 
bankruptcy. Honey is a profitable business for the small entrepreneurs 
of the rural area. The climacteric conditions are extremely favourable in 
Vaslui County, one of the best areas for beekeeping, especially due to 
the acacia forests. Moreover, we could see that there has been an 
increase in terms of demand of honey, nationally and internationally, 
and the government started to allow more financial stimulants to 
beekeepers, especially the ones who reunited in associations.  

 
2. Purpose and activities of the project 
 The Beekeeping Project aimed at increasing the living conditions 

of households and communities. The project has worked with 
households to practice beekeeping efficiently and competitive, so that it 
would become an activity that would generate income and a viable 
alternative to subsistence agriculture. The beekeepers have learned 
how to produce honey and to generate income to improve the lives of 
their children and families, to reduce poverty and to increase the 
employment rate, thus contributing to the economical and social 
transformation of communities.  

 The activities and the methodology of the project aimed at 
including the beneficiaries into the honey value chain. The beneficiaries 
have been selected according to a series of criteria: to be parents, to 
own land for placing the beehives, to have a minimum income, to be 
safe from allergies and to prove that they are interested in learning 
beekeeping.  

 The chosen beneficiaries have been instructed theoretically and 
practically in beekeeping through classes and lessons kept in the apiary 
with specialists and university teachers. Each household has received a 
technological package in total value of 1000$: completely equipped 
beehives with family bees and the necessary instruments. Afterwards, 
beneficiaries have been guided to increase their donation and to 
produce honey. Besides, they have learned how to become good 
administrators of the resources that they own. They have been 
supported to establish Negreşti Apiary Association and Agricultural 
Cooperative “Vaslui Flowers” with an apiary shop, to contract funds 

                                                 
4 Eurostat regional yearbook 2013, p. 21 published at http://ec.europa.eu/eurostat/documen 
ts/3217494/5783709/KS-HA-13-001-01-EN.PDF/3337dbd9-762f-40fb-aa15-e07326c741bc? 
version=1.0 
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from the European Union, to participate in experience exchanges and 
traditional fairs, round tables and other events where they could make 
contact with partners of the value chain. Thus, the beneficiaries have 
not just evolved into more professional beekeepers but they also 
organized themselves into a juridical and economical unit – the Apiary 
Cooperative, producer of honey that constantly collaborates with other 
partners of the value chain: providers, processors, sales people, 
exporters and buyers.  

 
3. Involvement of beneficiaries 
 The direct beneficiaries have been 100 households from the 

rural area. The indirect beneficiaries have been 145 children out of all 
the 100 households, who now have a healthy meal.  

 Each beneficiary has paid 10% of the value of the technological 
package, meaning 100$. We could see that the beekeepers have 
demonstrated a change of attitude and behaviour: they gave up the 
minimum income allowed by the city hall and started to generate 
income on their own, they addressed the body-state institutions, they 
interacted with specialists in the area and negotiated selling prices, they 
collaborated constantly with each-other. Under the Apiary Cooperative 
“Vaslui Flowers” they became a famous brand on the market for the 
quality of their products and have participated in different events, 
holding better representation with institutions and companies 
(potential buyers), they attracted European Funds and subventions and 
one of the beneficiaries have set the basis of a small business, such as 
the Beekeeping Store in Negreşti.  

  
4. Results 
 The beekeepers have established the Beekeeping Association of 

Negreşti with 60 members and one president; they established the 
Apiary Cooperative “Vaslui Flowers” and a beekeeping store which 
allows them to buy equipments, medicine and food for the bees. The 
donation of 500 beehives from the beginning of the project has been 
multiplied to 1330 beehives. The beekeepers have produced 20.000 
kilograms of honey, out of which they sold 10.000 kilogram at a total 
price of 15 lei per kilogram, bringing in their community a total profit of 
150.000 lei. Other 10.000 kilograms have been used to provide healthy 
and nutritious food for their children or for feeding the beehives. Seven 
beekeepers have attracted 52.500 Euros from the European Union, 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

116 Vol. VI • Nr. 1/2016 

accessing the 141 measure “Supporting semi-subsistence agricultural 
farms”. In order to increase the number of the beekeepers from the 
communities, 60 beneficiaries have each donated one beehive for other 
12 families who will further on be supported to generate income from 
beekeeping. Other 10 beekeepers have each donated a beehive for the 
Inclusive School Center in Negreşti. The Apiary Association will help 
pupils to become professional beekeepers. More than that, the 100 
beekeepers have demonstrated care and protection for all the children 
from the community. When the child of one family from the project 
needed urgent medical care, each one of them donated 10 lei to pay for 
the treatment. Thus, all of the 100 beekeepers from the nearby 
communities demonstrated they are a common force in protecting 
children.  

 The final evaluation has proven that the families obtained higher 
incomes and have healthier food for children. The donation for 
technological package from the first year has been multiplied from 500 
beehives to 1330 beehives, meaning a total increase of 160%. The 
evaluation of the project reveals an increase of the income from 32% to 
41% to the level of the beekeeping production from 21% to 36%. 
Before the implementation of the project, beneficiaries with extra 
products from their household used to sell them for low prices. The 
farmers did not have the knowledge to negotiate and to present the 
quality of the products. Now, after attending the trainings in economy, 
management and marketing, 32% of the beneficiaries have increased 
their selling percentage. The evaluation has also proved that investment 
in establishing strong relations between beekeepers and partners from 
the value chain is an essential factor to ensure sustainability of the 
project. Even though the project implemented by World Vision Romania 
has ended, through the Apiary Association and the Apiary Cooperative, 
the beekeepers are now in good relations with providers, processors, 
buyers and exporters from the value chain. Besides, they make sure that 
the multiplied beehives are registered at the qualified body-state 
institution from the county level.   

 All of the 100 beekeepers have become more than small 
individual entrepreneurs.  They also reunited in the Beekeeping 
Association of Negreşti, they meet periodically, they exchange 
information and they support each other to increase the production of 
honey. The sustainability of the project is not only demonstrated  by the 
fact that they have multiplied the beehives to more than 100% but also 
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through the fact that 60 beekeepers have donated beehives to other 
families and have committed to help and support them to use the 
beehives and multiply them. Equally, the beekeepers have strengthened 
their community spirit: by donating money to the Inclusive School 
Center in Negreşti and helping a child receive urgent medical treatment. 
Besides, the beekeepers have been encouraged to attract funds from the 
National Plan of Rural Development. Seven beekeepers have attracted 
funds of 52.500 Euros from European Union, accessing the 141 measure 
“Supporting semi-subsistence agricultural farms”.  

 
5. Human resources, material and financially involved  
 An important volunteer from the community is Mister Sorin 

Popovici, an experienced beekeeper who holds more than 300 beehives, 
has allowed for the practical lessons to take place in his apiary. He has 
also visited all of the households from within the project to supervise 
and advise the medical treatment they offer to the beehives, the 
extraction of the honey and pollen.  The doctor George Silvestrovici has 
presented the utility of the beekeeping products (honey, pollen, 
propels) to treat several affections of children and parents.  

 Partners have had a very well defined purpose and a practical 
contribution in all the stages of the project. Offering information on the 
importance of getting the beekeepers to work in an association has 
been done by the Agricultural Direction for Rural Development. The 
Agricultural Chamber has offered consultancy in writing projects, 
technical assistance by implementing and facilitating the access to the 
market and to certified classes in the agricultural area. The Sanitary – 
Veterinary Direction of Food Security has supported sanitary approvals 
and authorization for opening the Beekeeping Store. The Local Councils 
have supported the good development of the activities within the 
community. We have also organized several debates and round tables 
in partnership with Vaslui County Council that helped the beekeepers 
get in contact with partners from the value chain. The University of 
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi has worked along 
with beekeepers at a business plan for the Apiary Cooperative and has 
offered expertise on economic, management and marketing issues. The 
Researching Unit of Poieni has held all theoretical and practical classes 
and has offered the possibility of an experience exchange at the 
research unit. The Public Health Institution from Vaslui has ensured all 
nutrition classes for the beekeepers and the doctors from the area. All 
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of the beekeepers have registered their beehives at the qualified 
institution and two of them have been certified as professional 
providers for bee families and queens. The total budget of the project 
has been of 500.000 lei, money used to purchase beehives, cover the 
remuneration of designated staff and administrative costs.   

 The contributions in nature have included the beehives 
donations: full beehive with stationary frames and all the necessary 
tools for a beekeeper. At the end of the project, the beekeepers have 
received two boxes. World Vision Romania has equipped the Apiary 
Cooperative with a weighing machine for 300 kilograms and 30 
kilograms, a refrigerator, a honey collector and a mirror fridge.  

 “I have received 5 beehives. Now I own 25 beehives, I have 
accessed funds from the European Union, I have withdrawn my social 
aid file from the city hall because now I am contributing citizen. I wish 
to take into my care two children from the foster house”, said one of the 
participants, Zmău Dorinel.  

 
6. Obstacles and lessons learned  
 The beekeepers did not understand the importance of making 

the Apiary Cooperative because of the old mentality and the previous 
experiences connected to the obligation to establish associative forms, 
before 1989. By participating to informing sessions, the beekeepers 
have learned about the advantages of an apiary cooperative: the 
possibility to collect and to sell the honey, the establishment of the 
Apiary Store, the possibility to acquire equipment and medicine at low 
prices and without transportation costs. At the beginning, the 
beekeepers did not receive their money because of the complex 
documentation needed, but by the end of the project, the beekeepers 
have learned all of the rules to refund their acquisitions.  

 The project aimed to economically develop the communities, 
addressing those families who have minimum conditions to be looking 
after the beehives. Just one family out of all 100 beneficiary families did 
not have the economical possibility to maintain them: purchase of food 
for the winter and compulsory treatment for the bees. The family is 
extremely vulnerable, has 7 children and only survives with social aid 
and child state allowance. The beekeepers have supported the family 
with money for medical treatment, clothes and school supplies and they 
even gave them a goat to have milk for the children.  The family was left 
with only two beehives which they have given to a different family 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 

Vol. VI • Nr. 1/2016 119 

during the winter; during the summer they populate them to have 
honey for their own consumption. With this example, we proved that 
this project is not suitable for very poor families.  

 
7. Conclusions 
 The Beekeeping Association is a success that offers good 

example of beekeeping activities that households can easily replicate. 
The purpose of the project has been to change the mentality of families 
who only aim to survive from social aid.  For instance, one member of 
the association has given up the social aid and has filed to take a child 
from foster-care. The extra-arguments are about the personal ambition 
of them overcoming their condition and the beekeepers have proven 
that they too can help others as they have been helped.  
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ROLUL IMAGINII SOCIALE ÎN ASIGURAREA PROTECȚIEI 

COPIILOR REMIGRANȚI1 

 

Alexandru Gulei [2] 

 

Rezumat  

Articolul de față tratează legătura dintre imaginea socială și suportul pe care copii 
remigranți îl primesc pentru a se readapta atunci când revin în comunitatea de 
origine. Sunt prezentate atât fundamentări teoretice cât și concluzii ale unui studiu 
cantitativ cu privire la imaginea acestor copii și disponibilitatea comunității de se 
implica în readaptarea lor realizat în unul dintre cele mai importante orașe din 
România – municipiul Iași. Articolul prezintă și o serie de recomandări pentru 
reducerea efectelor negative ale fenomenului asupra copiilor și facilitarea readaptării 
acestora. 
 

Cuvinte cheie: imagine socială, copil remigrant, sprijin, protecție, comunitate 

 
1. Introducere 

Societatea actuală este una dominată de preocuparea pentru 
identificarea oportunităților de asigurare a bunăstării, atât la nivel 
macro (preocupare a statelor sau a uniunilor de state) cât și din 
perspectivă micro (individuală, familială). În contextul globalizării 
resurselor și a oportunităților migrația este considerată o strategie 
eficientă în acest sens, un răspuns natural și eficient favorizat geo-
politic și economic și chiar idealizat de către indivizi și comunități.  

Pentru a evita efectele negative ale separării asupra copiilor dar 
și asupra familiei în general mulți părinți au decis să migreze împreună 

                                                 
1 În realizarea acestui articol au fost utilizate părți din teza de doctorat „Imaginea socială a 
copilului remigrant. Studiu realizat în municipiul Iași în perioada 2012-2015”, Alexandru-
Stelian Gulei, 2015. O primă versiune a unora dintre concluziile studiului au fost prezentate în 
cadrul articolului „Community Involvement in the Protection of Remigrant Children” în volumul 
Proceedings of the International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and 
Contemporary Issues”, din cadrul proiectului „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi 
reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)” 
POSDRU/159/1.5/S/133675; 
[2] Doctor în Sociologie, Coordonator Programe, Asociația Alternative Sociale, Str. Cuza Vodă nr. 
8B, 700036, Iași, România, tel. 0332-405.476, email: agulei@alternativesociale.ro. 
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cu copii lor. Privită ca o soluție eficientă inclusiv de către specialiști  
migrația copiilor are totuși limitele sale în ceea ce privește asigurarea 
protecției acestora deoarece este condiționată de rațiuni economice – 
capacitatea familiei de a asigura resursele necesare traiului împreună în 
străinătate – precum și de capacitatea familiei sau a copiilor de a se 
adapta la viața din țara de migrație (Luca, Foca, Gulei & Brebuleț, 2012, 
p.59). Prin urmare o parte dintre copii revin, împreună cu părinții sau 
singuri, în țara de origine. 

Articolul de față tratează legătura dintre imaginea socială și 
suportul pe care copii remigranți îl primesc pentru a se readapta atunci 
când revin în comunitatea de origine utilizând fundamentări teoretice și 
concluzii ale unui studiu realizat în unul dintre cele mai importante 
orașe din România – municipiul Iași. Problematica abordată se 
încadrează în tematica „Familia ca unitate a structurii sociale” a Revistei 
de Economie Socială. 

 
2. Migrația pentru muncă – un fenomen pozitiv cu efecte 

negative 
Migrația pentru muncă nu este un fenomen nou, și nici un 

fenomen românesc. Începând cu a doua jumătate a secolului XIX (și 
unele până în prezent), majoritatea țărilor europene au cunoscut o 
emigrație masivă, în special în afara Europei. Începând cu a doua parte 
a secolului XX țările europene au devenit treptat țări de destinație 
pentru migranți, atât pentru cei din exteriorul continentului cât și 
pentru cei din interiorul acestuia, ca urmare a nevoilor de forță de 
muncă postbelice și în conexiune cu trecutul colonial. Începând cu anii 
’90 țările din sudul Europei au devenit țări de primire, iar unele din 
țările din centrul și estul continentului au devenit (și sunt în 
continuare) țări sursă (de origine) a forței de muncă. 

În perioada anilor 2000 fenomenul a cunoscut noi dimensiuni, 
odată cu lărgirea Uniunii prin aderarea într-o primă fază a Ciprului, 
Cehiei, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Slovaciei 
și Sloveniei (în 2004), urmate de Bulgaria și România în ianuarie 2007. 
Toate aceste țări fac parte din fenomenul migrației pentru muncă, fie ca 
țară de destinație, fie ca țară de origine pentru migranți (Slovacia, 
Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, România). Nu toate aceste state au 
realizat însă studii cu privire la modul în care migrația părinților 
afectează copiii. Acolo unde aceste studii există (România, Bulgaria), 
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concluziile sunt similare – fenomenul migrației poate avea consecințe 
negative serioase asupra copiilor și a familiilor. 

 
 3. Efectele remigrației asupra copiilor 
Deși migrația românilor nu este una recentă, existând atât 

înainte de 1989 cât mai ales după, efectele acesteia asupra copiilor 
rămași în România sau asupra copiilor români care au migrat împreună 
cu părinții lor și care au revenit ulterior în țară au fost studiate abia în 
ultimul deceniu. Despre aceste efecte vom discuta, în cele ce urmează, 
pornind de la principalele cercetări realizate pe acest subiect. 

3.1 Copiii „singuri acasă” 
Dimensiunea fenomenului copiilor separați de părinții plecați la 

muncă în străinătate a fost evaluată în Româna în statisticile oficiale și 
de singurul studiu independent care oferă estimări cu privire la 
intervalul de vârstă  0-18 ani (UNICEF & Alternative Sociale, 2008). 
Astfel, Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului 
estimează numărul acestora ca variind între 85.000 și 100.000 
(conform statisticilor publicate pe site-ul propriu - www.copii.ro), 
studiul menționat avansând cifra de peste 350.000 (UNICEF & 
Alternative Sociale, 2008). O altă cercetare independentă, a Fundației 
SOROS, referindu-se însă doar la copiii de gimnaziu, aproximează 
numărul  copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în 
străinătate la peste 175.000 (Toth, Toth, Voicu & Ștefănescu, 2007, p. 8). 

3.2 Remigrația copiilor români  
Pentru a evita efectele negative ale separării asupra copiilor dar 

și asupra familiei în general mulți părinți decid să migreze împreună cu 
copii lor. Această alegere are însă limitele sale în ceea ce privește 
asigurarea protecției acestora deoarece este condiționată de rațiuni 
economice – capacitatea familiei de a asigura resursele necesare 
traiului împreună în străinătate – precum și de capacitatea familiei sau 
a copiilor de a se adapta în țara de migrație. Prin urmare o parte dintre 
copii revin, împreună cu părinții sau singuri, în țara de origine. 

În România există un singur studiu național referitor la situația 
copiilor care revin în țară după o experiență de migrație – „Remigrația 
copiilor români – 2008-2012” (Luca et al., 2012). Cercetarea realizează 
o estimare a numărului total de copii remigranți pornind de la cifre 
oferite de Ministerul Educației. Conform acestora, în perioada 2008-
2012, 21.325 de copii care au revenit din Italia și Spania au solicitat 
echivalarea studiilor pentru reînscrierea în sistemul educațional 
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românesc. Pornind de la eșantionul utilizat în cadrul studiului, autorii 
estimează numărul total al copiilor remigranți (inclusiv din alte țări) în 
perioada menționată la peste 33.000. 

Studiul „Remigrația copiilor români – 2008-2012” (Luca et al., 
2012) arată că între 20-30% dintre copiii care se reîntorc în România 
prezintă „risc semnificativ/major de a dezvolta o anumită tulburare 
specifică din sfera prosocială: dificultăți emoționale, comportamentale, 
de atenție sau relaționale (dificultăți de readaptare și probleme de 
natură psihologică și emoțională care vor afecta dezvoltarea lor 
ulterioară)” (Luca et al. 2012, p. 15). În cifre absolute acest procent 
înseamnă aproximativ 11.000 dintre copiii reveniți în perioada 2008-
2012 și peste 1.300 de copii anual (în perioada analizată în cercetarea 
citată). 

Potrivit studiului menționat copiii remigranți consideră că au 
beneficiat într-o măsură redusă de sprijinul comunității. 

 
4. Imaginea socială 
„Imaginea socială” este o modalitate de interacțiune a individului 

cu grupul dominant sau cu comunitatea în care încearcă să se integreze. 
În cazul copiilor această interacțiune este cu atât mai puternică 
deoarece, potrivit lui Lev. S. Vygotsky, interacțiunea socială joacă un rol 
fundamental chiar în procesul de dezvoltare cognitivă al acestora: 
„fiecare funcție în dezvoltarea culturală a copilului apare de două ori: 
mai întâi, la nivel social, și mai târziu, la nivel individual; mai întâi, între 
oameni (interpsihologic) și apoi în interiorul copilului (intrapsihologic) 
(Vygotsky, 1978, p. 57).  

,,Remigrația este un proces stresant (…), iar pentru a face față 
stresului indivizii au nevoie de o interacțiune pozitivă cu mediul social” 
(Mesure & Savidan, 2006, p. 1130). Calitatea relațiilor sociale este de 
asemenea importantă, așa cum îl arată efectul favorabil al relațiilor 
sociale stabile asupra adaptării la situații ostile. În sens invers, ruptura 
legăturilor sociale antrenează scăderea imunității acestuia la 
provocările mediului. În plus, individul izolat, confruntat cu situații 
stresante, pierde multe oportunități prin comparație cu cel care are 
legături solide cu mediul.  

 Mediul la care ne referim în acest articol este comunitatea, 
pentru definirea căreia se utilizează trei dimensiuni importante: 
dimensiunea geografică (relații de vecinătate, interacțiuni sociale într-
un spațiu dat), dimensiunea comportamentală (acte de voință și acțiune 
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practică), dimensiunea de tip identitar (pe criterii teritoriale sau de tip 
nonteritorial – vârstă, sex, etnie, religie etc.) (Gavriluță, 2003, pp. 548-
549). Toate cele trei dimensiuni vor fi privite prin filtrul fenomenului 
migrației, în contextul în care vorbim despre indivizi care trec prin 
schimbări atât de natură geografică, cât și identitară și de 
comportament. 

Relevanța conceptului de „imagine socială” este una deosebită 
întrucât privește identitatea individului, modul în care acesta se 
raportează la comunitate și cel în care comunitatea se raportează la 
individ. Conceptul de „identitate” este prezent în centrul analizei 
capacității individului de a se adapta (care simte nevoia de a „stabili” 
cine este el însuși pentru a fi și pentru a funcționa), dar și atunci când 
vorbim despre legătura dintre individ și mediul căruia îi aparține, sau 
căruia dorește să îi aparțină. Tot despre „identitate” vorbim și atunci 
când analizăm „reziliența” individului care migrează. Potrivit lui E. 
Grotberg (1996) pentru „a depăși adversitățile copiii își extrag 
reziliența din trei surse, etichetate: EU AM, EU SUNT, EU POT”. 

Problemele identităţii individuale şi culturale se află în centrul 
dificultăţilor întâlnite de adolescentul imigrant, mai ales de „acela care 
trăieşte de la o vârstă fragedă în ţara de imigraţie” (Marcelli, 2003, pp. 
503-509). 

 „Imaginea socială” influențează atât individul cât și comunitatea. 
O imagine pozitivă reciprocă este situația ideală, pentru că este premisa 
conturării „suportului social”. La polul opus, o „imagine socială” 
negativă poate fi identificată ca o cauză majoră a dificultăților de 
dezvoltare a membrilor comunității sau de adaptare în cazul celor care 
caută să se integreze în comunitatea respectivă – ca urmare a lipsei 
„suportului social”. Dăunătoare poate fi în acest sens și o imagine 
socială neutră (de tip „nu îmi pasă/nu mă interesează” sau „nu cunosc”). 
Imaginea socială poate fi de asemenea mai profundă sau mai 
superficială, în funcție de gradul de familiaritate a mediului cu specificul 
situației individului sau a grupului vulnerabil. O imagine socială 
superficială (un grad mai redus de cunoaștere) asupra situației unui 
grup vulnerabil poate fi cauzată de apariția recentă a factorilor de risc, 
dar și rezultat al marginalizării grupului respectiv. 

 
5. Suportul social 
Unul dintre principalii factori favorizanți ai adaptării este  

„suportul social”, care se manifestă optim atunci când facilitează 
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dezvoltarea abilităților necesare depășirii momentelor și situațiilor 
dificile, adică dezvoltarea rezilienței. Suportul social (pentru facilitarea 
readaptării, pentru dezvoltarea rezilienței și prin urmare pentru 
asigurarea securității umane) depinde însă de atât de imaginea socială a 
remigranților în comunitatea în care au revenit, cât și de dorința 
acestora de a se integra. 

Imaginea socială influențează răspunsul comunității la nevoia 
individului de a primi suport dar și participarea individului la procesele 
comunității. Ideal - individul și comunitatea au o imagine reciprocă 
pozitivă - premisă a cristalizării suportului social. La fel, o imagine 
socială negativă poate constitui un factor inhibitor major al adaptării 
celor care caută să se integreze în comunitatea respectivă – ca urmare a 
lipsei suportului social sau un motor al destructurării comunității prin 
migrația resurselor sale umane. Atitudinile individului sunt 
determinate de convingerile personale dar și de o rețea interpersonală 
de comunicații și contacte (Liu & László, 2007, p. 95); participarea sau 
prezența individului într-o comunitate este influențată și de evaluarea 
pe care acesta o realizează cu privire la statutul social al acesteia din 
urmă. În situația în care acesta identifică o alta mai avantajoasă, 
individul are opțiunea de a o „înlocui” (Collins, 2003 apud Șerban, 2013, 
p. 464). Prin urmare modul în care individul percepe comunitatea poate 
determina acțiuni prin care securitatea acesteia este pusă în pericol.  

Răspunsul pozitiv al comunității (existența suportului social), 
sau dimpotrivă, negativ (lipsa suportului social), afectează capacitatea 
de adaptare a copiilor, producând efecte pe termen scurt, mediu și lung. 
Aceste efecte pot fi la rândul lor pozitive – au rol  de facilitare a 
adaptării individului, au rol formativ al personalității, sau negative – 
distructive, blocând adaptarea individului și afectându-i, uneori 
iremediabil, dezvoltarea ulterioară (Luca et al. 2012, pp. 15-16). 

 
 6. Imaginea socială și suportul pentru readaptarea copiilor 

remigranți 
Readaptarea migranților. Șocul cultural invers 
O presupunere aparent susținută de simțul comun este aceea că 

remigranții nu ar trebui să aibă dificultăți de adaptare sau că aceste 
dificultăți ar trebui să fie minore, neglijabile, pentru că în cazul acestora 
elementele culturale ale comunității de origine, limba, sunt bine 
cunoscute și însușite de migrant. Această presupunere este împărtășită 
atât de comunitatea în care migrantul revine cât și de migrantul însuși 
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(Gaw, 2000 apud Mooradian, 2004, p.43). În realitate atunci când 
individul revine în comunitatea de origine, mai ales după ce a petrecut o 
perioadă îndelungată de timp în străinătate (Luca et al. 2012, p.14) 
descoperă că „acasă” nu mai este același loc binecunoscut, iar familia și 
prietenii s-au schimbat. Are loc un „șoc cultural invers” (reverse 
cultural shock) în urma căruia, conform mai multor studii (Adler, 1981; 
Storti, 2001; Uehara, 1986) procesul de adaptare este mai anevoios 
decât în cazul „șocului cultural inițial” (cel pe care îl resimte migrantul 
care ajunge într-o țară străină). În ciuda acestui fapt „șocul cultural 
invers” este mai puțin abordat decât cel „inițial” (Adler, 1981 apud 
Mooradian, 2004, p.40). Mai mult, cei care au avut succes în adaptarea 
la o altă cultură (care au depășit „șocul cultural inițial” al adaptării la 
țara de emigrare) au cele mai mari dificultăți în a se adapta atunci când 
se întorc acasă (Koester, 1984 apud Mooradian, 2004, p.43). 

Șocul cultural în sens invers (definit ca un set de dificultăți 
psihologice și sociale legate de adaptarea la comunitatea de origine 
după o perioadă petrecută într-o altă țară) mai este cunoscut și ca șocul 
de readaptare, reaculturare, reasimilare sau reintegrare (Mooradian, 
2004, p.43). Se consideră că readaptarea urmează anumite patternuri. 
Un model utilizat pentru explicarea procesului de readaptare este cel al 
lui Gullahorn & Gullahorn (1963) – care au fost printre primii care au 
studiat șocul cultural în sens invers ca parte a procesului de adaptare 

Readaptarea copiilor remigranți 
Majoritatea covârșitoare a copiilor remigranți investigați 

consideră că s-au readaptat spațiului social, școlar și cultural românesc 
(90%), dar 10% dintre aceștia menționează probleme de readaptare și 
reintegrare socială. La fel, majoritatea acestora declară că starea lor 
afectivă generală este una pozitivă, mai puțin pentru 16-17% dintre 
copiii chestionați, care asociază readaptarea cu stări afective negative 
moderate sau accentuate (rușine, tristețe, teamă, sentimente de 
abandon și furie).  

Studiul arată, însă, că între 20-30% dintre copiii care se reîntorc 
în România prezintă „risc semnificativ/major de a dezvolta o anumită 
tulburare specifică din sfera prosocială: dificultăți emoționale, 
comportamentale, de atenție sau relaționale (dificultăți de readaptare și 
probleme de natură psihologică și emoțională care vor afecta 
dezvoltarea lor ulterioară)” (Luca et al., 2012, p. 15).  

6.1 Factori facilitatori ai readaptării 
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Studiul menționează că aproximativ 70-80% dintre copiii 
remigranți reușesc să se adapteze la spațiul social, școlar, cultural 
românesc. Din perspectiva teoriei rezilienței (Ionescu, 2009, Grotberg, 
1995), percepția copiilor remigranți este că succesul în ceea ce privește 
readaptarea se datorează în primul rând „factorilor individuali 
(cunoaşterea vieţii din România, încrederea în sine, abilitatea de a cere 
ajutorul, curajul, capacitatea de a lua decizii singur, responsabilitatea, 
norocul), urmați de cei familiali (grija şi ajutorul oferit de familie, 
inclusiv cea lărgită) și de cei comunitari (colegi, profesori, vecini)” (Luca 
et al., 2012, p. 15).  

6.2 Factori inhibitori ai readaptării 
Analizând factorii inhibitori ai readaptării, copiii care au afirmat 

că nu s-au adaptat menționează pe primul loc tot pe cei de factură 
individuală (obișnuința cu viața din străinătate, uitarea stilului de viață 
din România, lipsa încrederii în sine, lipsa abilităţii de a cere ajutor, 
lipsa curajului, lipsa capacităţii de a lua decizii singur), urmați de cei 
comunitari (lipsa suportului din partea prietenilor, lipsa atenţiei din 
partea colegilor şi a profesorilor) și familiali (supraîncărcarea cu 
sarcini, sprijinul parental insuficient, absenţa părinţilor). 

Studiul citat mai indică faptul că, în aproape 30% dintre cazuri, 
copiii investigaţi erau deja separaţi de părinţii plecaţi la muncă în 
străinătate înainte de emigrare (copilul a trecut printr-o perioadă în 
care nu s-a aflat în îngrijirea acestora anterior migraţiei sale). „În cazul 
acestor copii se suprapun trei contexte care pot conţine factori de risc 
în privinţa dezvoltării, respectiv separarea de părinți, emigrarea şi 
remigraţia” (Luca et al., 2012, p. 26). 

 
7. Premisele readaptării copiilor remigranți în comunitatea 

ieșeană31 
În cele ce urmează sunt prezentate câteva concluzii ale unui 

studiu cantitativ realizat la nivelul municipiului Iași. Scopul cercetării a 
fost acela de a explora imaginea socială a copiilor remigranți atât pe 
scala pozitiv – negativ, cât și în profunzime, corelând-o cu gradul de 
cunoaștere a situației lor și cu disponibilitatea ieșenilor de a le oferi 
suport, atât direct, ca simpli membri, cât și prin intermediul instituțiilor 
comunității. 

 

                                                 
3 Studiul face parte din teza de doctorat cu titlul „Imaginea socială a copilului remigrant. studiu 
realizat în municipiul Iași în perioada 2012-2015”, Alexandru-Stelian Gulei, 2015. 
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7.1 Imaginea socială a copiilor remigranți în comunitatea 
ieșeană 

Imaginea socială a copilului remigrant este în general una 
pozitivă, dar în acest sens se exprimă doar ceva mai mult de jumătate 
dintre ieșeni, în timp ce procentul respondenților care nu au o opinie 
formată este semnificativ (35,8%). O părere „proastă” sau „foarte 
proastă” o au un procent destul de mic dintre ieșeni (9,5%). 

Majoritatea celor care cunosc acești copii au o imagine pozitivă. 
În același timp marea majoritate a celor care nu cunosc copii remigranți 
(46,12%) sunt nehotărâți (nu au „nici o părere bună/nici una proastă”). 
Faptul că un procent mare dintre necunoscători sunt și nehotărâți 
sugerează faptul că imaginea copiilor se formează rațional. Prin urmare 
putem afirma că imaginea socială a copilului remigrant depinde de 
gradul de cunoaștere a situației de către membrii comunității, iar un 
grad de cunoaștere înalt determină o imagine pozitivă a copiilor 
remigranți. 

Procentul mare de necunoscători nehotărâți sugerează faptul că 
sursele de informare obișnuite nu oferă suficiente date pentru 
conturarea unei imagini (situația copiilor remigranți nu este reflectată 
suficient în presă). 

Majoritatea respondenților indeciși sunt adulții (grupele de 
vârstă 19-45 și peste 45 de ani, în proporții asemănătoare). Din 
perspectiva studiilor - absolvenții de școli profesionale/SAM constituie, 
alături de respondenții cu studii postuniversitare, principalul grup de 
„nehotărâți”. 

Ieșenii au o imagine superficială cu privire la copii remigranți, 
numărul celor care pot indica mai mult de o calitate sau de o lipsă fiind 
redus. Un sfert dintre respondenții care consideră că remigrația poate 
avea efecte negative asupra readaptării copiilor nu pot numi cauze ale 
acestei situații, iar procentul celor care pot numi mai mult de o cauză 
este de asemenea redus. Chiar și în cazul celor care nu consideră că 
remigrația creează probleme copiilor remigranți doar o treime pot oferi 
mai mult de o explicație pentru opinia oferită/pot indica mai mult de un 
factor protectiv.  

Gradul de familiaritate cu situația copiilor remigranți scade pe 
măsură ce vârsta respondenților crește. Totuși, cei mai conştienţi de 
problemele de adaptare ale copiilor remigranţi sunt ieșenii cu vârsta de 
peste 45 de ani; în extrema cealaltă, procentul cel mai mare de subiecţi 
care cred ca nu există probleme de adaptare sunt subiecţii cu vârste 
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între 12 şi 18 ani. Imaginea socială a copiilor remigranți nu este 
influențată de genul respondenților 

Imaginea socială a copiilor remigranți este influențată de nivelul 
de educație al respondenților, variind însă pe partea pozitivă a scalei. O 
imagine pozitivă a copiilor remigranți este mai puțin prezentă în rândul 
celor cu studii universitare și postuniversitare decât în rândul celor cu 
studii gimnaziale și liceale. Remarcabil totuși este procentul redus de 
răspunsuri de tip „nu știu/nu răspund”, aspect care pare să sugereze un 
interes al respondenților cu privire la copiii din grupul țintă al studiului. 

Ieșenii pot indica mai degrabă calități decât lipsuri ale copiilor 
remigranți, aspect care pare să indice o atitudine pozitivă a acestora 
vizavi de aceștia. 

Imaginea copiilor remigranți este una excelentă în rândul 
respondenților care fie sunt copii remigranți fie au copii remigranți, 
într-un procent comparabil cu estimările studiului realizat de Asociația 
Alternative Sociale care arată că 70-80% dintre acești copii nu au 
dificultăți de adaptare (Luca et al., 2012, p. 15). 

7.2 Suportul social în comunitatea ieșeană 
Suportul membrilor comunității este important pentru că poate 

acționa invizibil, fiind astfel mai eficient deoarece nu afectează stima de 
sine a copiilor (Bolger et al., 2000; Martire, Stephens, Druley, & Wojno, 
2002; Nadler & Fisher, 1986 apud Uchino, 2009, p. 243). În același timp 
suportul social este asociat cu percepția unor nevoi. Aproape trei 
sferturi dintre ieșeni conștientizează faptul că la reîntoarcerea în ţară, 
în comunitatea de origine (a lor sau a părinţilor în cazul celor născuţi în 
străinătate), copiii remigranţi întâmpină dificultăţi de adaptare. Cei mai 
conştienţi de existenţa acestor probleme sunt cei  care cunosc personal 
astfel de copii. 

Principalele lipsuri remarcate de ieșeni cu privire la situația 
copiilor remigranți sunt în special cele legate de factori individuali 
(aproape trei sferturi dintre răspunsuri), urmate de factori familiali (o 
cincime dintre răspunsuri) și de cei comunitari (2,82%). Analiza 
detaliată a răspunsurilor oferite de participanții la studiu creionează o 
imagine a copiilor remigranți caracterizată printr-o varietate mare de 
lipsuri privind: suportul pentru readaptare (în general), relația cu 
familia, suportul afectiv, abilitățile necesare readaptării, stăpânirea 
limbii române, educația informală, de ordin material sau cunoașterea 
specificului stilului de viață românesc.  

Nivelul de studii al respondenților nu influenţează decisiv 
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percepţia dificultăţilor de adaptare, deși cei care cred că la întoarcerea 
în țară copiii remigranți nu ar trebui să aibă probleme de adaptare sunt 
mai degrabă absolvenții de studii gimnaziale, școli profesionale/ de arte 
și meserii și liceale. 

În funcție de gen, cei care consideră că la revenirea în țară copiii 
au dificultăți de adaptare sunt mai degrabă respondenții de gen 
feminin. 

Un sfert dintre ieșeni consideră că remigrația are efecte pozitive 
asupra copiilor remigranți deoarece le dezvoltă o serie de calități. 
Principalele câștiguri ale acestei experiențe sunt: dezvoltarea de 
abilități de viață noi, formarea unor trăsături de caracter pozitive și 
dobândirea unor experiențe de viață utile.  

Majoritatea covârșitoare a respondenților (mai mult de 80%) 
care afirmă că acești copii nu ar trebui să aibă probleme de adaptare 
pun acest lucrul pe seama factorilor individuali. Un procent redus 
dintre aceștia consideră că lipsa dificultăților de adaptare este explicată 
prin simplul fapt că remigrația nu este un fenomen problematic. 

Puțin peste jumătate dintre participanții la studiu consideră că 
responsabili pentru problemele de adaptare ale copiilor remigranți sunt 
în special factorii comunitari, urmați de cei individuali și de cei familiali. 
Cauzele problemelor de adaptare ale copiilor remigranți sunt, în opinia 
respondenților schimbarea mediului (dificultăți de adaptare socială, la 
stilul de viață românesc), dificultățile de adaptare școlară, faptul că nu 
stăpânesc limba română, lipsa suportului din partea grupului de egali și 
lipsa suportului familiei. 

Majoritatea covârşitoare a subiecţilor chestionaţi este de părere 
că această categorie de copii trebuie ajutată, într-o formă sau alta, să se 
reobişnuiască cu viaţa din România, indiferent de gradul de 
familiaritate cu situația copiilor remigranți, de genul respondenților, de 
vârsta acestora sau de nivelul de studii. Totuși, ieșenii care nu cunosc 
copiii remigranți, cei cu vârstele între 19 și 45 și absolvenții de studii 
postuniversitare sunt însă mai rezervați cu privire la oportunitatea 
sprijinirii copiilor remigranți. 

Majoritatea ieșenilor care consideră oportună sprijinirea copiilor 
remigranți sunt capabili să descrie și cum ar trebui aceștia ajutați. Ei 
menționează sprijinul pentru adaptare socială, școlară, consilierea 
psihologică, sprijinul din partea familiei, suportul emoțional și pentru 
învățarea limbii române precum și sprijinul financiar. Doar puțin peste 
10% dintre participanții la studiu nu pot preciza un tip de suport. 
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Majoritatea ieșenilor care consideră oportună sprijinirea copiilor 
remigranți consideră că principalele persoane responsabile în ceea ce 
privește readaptarea copiilor sunt membrii familiei acestora. Doar 
1,75% dintre respondenți consideră spontan că responsabilitatea poate 
reveni și altor membri ai comunității care nu au o neapărat o relație de 
rudenie sau o responsabilitate profesională față de acești copii – vecini 
sau alți membri ai comunității. 

În ceea ce privește responsabilitatea instituțiilor cu privire la 
facilitarea (re)adaptării copiilor remigranți –participanții la studiu care 
au considerat că copiii remigranți trebuie ajutați pentru a se readapta 
plasează pe primul loc școala, urmată la o distanță considerabilă de 
instituțiile de asistență private și publice (în procente asemănătoare), 
instituțiile publice centrale (statul, guvernul) și alte instituții 
(cabinetele psihologice, cabinetele medicale și biserica – o singură 
mențiune). O explicație pentru gradul înalt de menționare al școlii ca 
principal catalizator al readaptării copiilor remigranți în „detrimentul” 
serviciilor sociale este gradul superior de familiaritate al respondenților 
cu această instituție. Ieșenii nu cunosc foarte bine rolul serviciilor 
sociale și nici nu îl asociază cu o interacțiune/finalitate pozitivă, prin 
urmare ar prefera ca școala să fie mediul în care sunt abordate și 
rezolvate problemele de adaptare. 

7.3 Sursele rezilienței copiilor remigranți 
Analiza din perspectiva teoriei rezilienței copiilor, așa cum o 

propune Edith Grotberg, arată că aproximativ jumătate dintre ieșeni 
consideră că copiii remigranți sunt rezilienți. Astfel, aceștia dețin 
abilități corespunzătoare tuturor surselor rezilienței, în special din 
sursa „EU AM” și ceva mai puțin din sursa „EU POT”. 

Remarcabil este și faptul că aproximativ 20% dintre aceștia 
declară că nu cunosc suficient de bine aspecte specifice legate de 
situația copiilor remigranți pentru a se putea exprima. 

Majoritatea respondenților (aproape jumătate) consideră că 
copiii remigranți dețin capacități, puncte tari personale ce contribuie la 
reziliența acestora: o personalitate sau un temperament agreabil, sunt 
iubitori, empatici sau altruiști, mândri de realizările lor, autonomi și 
responsabili, plini de speranță, încredere.  

Aproape 60% dintre respondenți cred despre copiii remigranți 
că au rețele de suport și resurse externe care promovează reziliența: 
relații de încredere, modele, încurajarea de a fi autonomi, acces la 
servicii de care să le asigure educația, sănătatea, securitatea. 
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Aproape jumătate dintre respondenți consideră că, în cazul 
copiilor remigranți, aceștia dețin o serie de abilități sociale și 
interpersonale ce contribuie la reziliența acestora în fața dificultăților 
revenirii acasă. 

Recomandări pentru activarea suportului comunității ieșene 
pentru creșterea capacității de adaptare a copiilor remigranți: 

1. Având în vedere caracteristicile imaginii sociale a copiilor 
remigranți în comunitatea ieșeană, așa cum sunt ele descrise anterior, 
considerăm că o primă recomandare ce se impune este legată de 
realizarea unor acțiuni de informare cu privire la situația acestor copii 
și cu privire la nevoile de suport ale acestora. Aceste acțiuni trebuie să 
vizeze în special:  

- adulții (grupele de vârstă 19-45 și peste 45 de ani), absolvenții 
de școli profesionale/SAM și cei cu studii postuniversitare (principalele 
grupe de nehotărâți) – cărora să li se ofere mai multe informații cu 
privire la situația copiilor remigranți în general; 

- ieșenii care nu cunosc copiii remigranți, cei cu vârstele între 20 
și 45 și absolvenții de studii postuniversitare care sunt mai rezervați cu 
privire la oportunitatea sprijinirii copiilor remigranți; 

- copii și tineri (cu vârste între 12 şi 18 ani) cărora să li se 
prezinte dificultățile cu care se confruntă copii remigranți și efectele 
negative ale acestor dificultăți asupra capacității lor de a se readapta 
din punct de vedere școlar, cultural, social dar și punctele tari, aspectele 
provenind din experiențe de migrație care pot fi valorizate. 

În designul acestor activități de informare, conștientizare și 
sensibilizare accentul trebuie pus pe furnizarea unor argumente 
raționale. 

2. O a doua recomandare vizează conștientizarea copiilor 
remigranți, a persoanelor care au în îngrijire astfel de copii și chiar a 
membrilor obișnuiți cu privire la resursele de suport existente și cu 
privire la responsabilitățile instituțiilor privind facilitarea readaptării 
copiilor remigranți. 

3. Studiu de față arată faptul că ieșenii consideră că multe dintre 
problemele de adaptare ale copiilor remigranți sunt strâns legate de 
mediul școlar, solicitând o implicare mai mare a instituțiilor din 
sistemul de învățământ. În același timp un procent scăzut de 
respondenți identifică responsabilități ale serviciilor sociale (publice 
sau private) vizavi de facilitarea readaptării copiilor remigranți 
(demonstrând astfel și un grad scăzut de cunoaștere a acestora). Prin 
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urmare o recomandare importantă vizează instituțiile comunității care 
trebuie să își promoveze serviciile și să devină mai proactive în 
identificarea și sprijinirea copiilor remigranți și a familiilor acestora. 
Publicul trebuie educat în sensul accesării serviciilor sociale pentru 
prevenirea efectelor negative ale remigrației. 

4. Într-un alt plan, cel al pregătirii comunității pentru evaluarea 
potențialelor efecte negative ale fenomenelor sociale asupra membrilor 
săi, precum și pentru organizarea și disponibilizarea factorilor 
protectivi, este importantă realizarea unor mecanisme de identificare 
timpurie a acestor probleme precum și implementarea unor acțiuni de 
educare a membrilor comunității cu privire la propriul rol în 
prevenirea, identificarea și acordarea de suport pentru grupurile 
vulnerabile. 

5. O altă recomandare care apare ca necesară din analiza 
realizată în cadrul acestui studiu este realizarea de campanii de 
informare a părinților care migrează împreună cu copiii lor cu privire la 
riscurile și dificultățile remigrației la nivel european. Părinții trebuie 
informați cu privire la prevederile cadrului legal, cu privire la riscurile 
asociate cu separarea copiilor de părinții care pleacă la muncă, cu 
privire la demersurile ce trebuie întreprinse pentru facilitarea 
readaptării copiilor care revin în țara de origine. Aceste demersuri se 
referă atât la efectuarea unor formalități (obținerea de informații și 
demararea procedurilor de înscriere a copilului în sistemul de 
învățământ românesc, în sistemul medical etc.) dar și pregătirea 
copilului pentru reîntoarcere (consultarea, chiar și formală, cu privire la 
luarea deciziei remigrației, pregătirea copilului cu privire la viața din 
țara de origine, implicarea copilului în activități de socializare, reluarea 
preocupărilor de timp liber și păstrarea legăturilor cu persoane 
importante din țara de migrație, observarea manifestărilor copilului 
pentru a identifica potențialele dificultăți de adaptare), și dacă este 
cazul, contactarea profesioniștilor din serviciile de suport. 

6. În ceea ce privește dezvoltarea capacității comunităților de a 
susține readaptarea copiilor afectați de migrație, recomandăm 
informarea cadrelor didactice cu privire la situația acestor copii în 
vederea facilitării adaptării școlare și sociale a acestora (facilitarea 
înscrierii în sistemul școlar a elevilor care vin din alte sisteme de 
învățământ, facilitarea integrării în colectivul școlar, organizarea de 
cursuri de pregătire pentru recuperarea carențelor legate de programa 
școlară sau de stăpânire a limbii, prevenirea abandonului școlar, 
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referirea către psihologul școlar și/sau către serviciile sociale a 
cazurilor de copii care prezintă manifestări ale dificultăților de adaptare 
– emoționale, comportamentale, de atenție sau de relaționare etc. ).  

7. Situația copiilor afectați de migrație trebuie cunoscută în 
profunzime de către profesioniștii din serviciile sociale pentru 
identificarea potențialelor cazuri, pentru monitorizarea situației 
acestora, pentru dezvoltarea de programe vizând reducerea 
consecințelor negative asupra copiilor, pentru oferirea de servicii de 
suport în vederea readaptării sociale, școlare și culturale și pentru 
conștientizarea părinților (și a profesioniștilor) cu privire la situația 
acestor copii și cu privire la rolurile care le revin. 
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THE ROLE OF SOCIAL IMAGE IN ENSURING THE 

PROTECTION OF REMIGRANT CHILDREN1 
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Abstract 

The article draws connections between the social image of remigrant children and 
the social support that they receive in order to readjust when returning to the 
community of origin. It reviews both theoretical aspects as well as conclusions of a 
quantitative study regarding the image of these children and the availability of the 
community members to become involved in their readjustment. The study was 
conducted in one of the most important cities of Romania, the city of Iasi. The 
article presents a series of recommendations for the reduction of the negative 
effects of the phenomenon on the children and for facilitating their readjustment. 
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1. Introduction 
Today’s society is one dominated by the preoccupation for the 

ensuring of wellbeing, both on a macro level (at national level or at the 
level of unions of states) as well as at a micro level (at the personal or 
family level). In the context of the globalization of resources and of 
opportunities, migration is considered by many as an effective strategy, 
a natural response which is favoured geo-politically and economically 
and even idealized by individuals and communities. 

In order to avoid the negative effects of separation on children 
and on the family as a whole many parents decide to go work abroad, 

                                                 
1 In the writing of the article the author used parts of the PHD thesis “The social Image of the 
Remigrant Child. Study Conducted in the City of Iasi Between 2012-2015”, Alexandru-Stelian 
Gulei, 2015. A first version of the conclusions of the study was presented in the article 
“Community Involvement in the Protection of Remigrant Children”, published in Proceedings of 
the International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary 
Issues”, within the project “Innovation and development in structuring and representing 
knowledge through doctoral and postdoctoral fellowships (IDSRC – doc postdoc)” 
POSDRU/159/1.5/S/133675. 
[2]PhD, Programs Coordinator, Alternative Sociale Association, 8, Cuza Vodă Street, 700036, Iasi, 
Romania, tel. +40332-405.476, email: agulei@alternativesociale.ro. 
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while taking their children along. Regarded as an effective solution by 
professionals as well, the migration of the entire family has its own 
limitations with regards to protecting the children, because it is 
conditioned by economic reasons (the capacity of the family to provide 
resources for living together abroad) as well as the capacity of the 
family members to adjust to living in another country (Luca, Foca, Gulei 
& Brebuleț, 2012, p.59). As a consequence, many of the children return 
to the country of origin, with or without their parents. 

The article draws connections between social image and the 
social support that the remigrant children receive in order to readjust 
when returning to the community of origin using both theoretical 
aspects as well as conclusions of a quantitative study regarding the 
image of these children and the availability of the community members 
to become involved in their readjustment. The study was conducted in 
one of the most important cities of Romania, the city of Iasi. The topic 
approached relates to the theme “Family as a unit of social structure” of 
the Journal of Social Economy. 

 
 2. Labour migration – a positive phenomenon with negative 

effects 
Labour migration is not a new phenomenon, nor a Romanian 

one. Starting with the second half of the XIXth century most European 
countries were confronted with massive emigration, particularly 
towards outside Europe. In the second half of the XXth century 
European countries started to become countries of destination for 
migrants, coming both from the inside as well as from the outside of the 
continent, as a consequence of the post-war need of labour force, and in 
connection with the colonial past. Starting with the 90’s the countries 
from the South of Europe became countries of destination, while some 
of the countries from the Centre and the East became (and some still 
are) source countries (or countries of origin) for workforce. 

During the 2000’s the phenomenon reached new dimensions, 
with the expansion of the European Union through the adhesion, in a 
first phase, of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia (in 2004), followed by 
Bulgaria and Romania in January 2007. All these countries are 
nowadays part of the phenomenon of labour migration. Unfortunately 
not all of these countries, particularly the countries of origin for the 
migrants - Estonia, Slovakia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania – 
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conducted researches on the effects of labour migration on the children 
of migrant workers. Where such studies have been conducted 
(Romania, Bulgaria) the conclusions are similar – the labour migration 
phenomenon can have serious negative consequences on children and 
families. 

 
 3. The effects of remigration on children 
 Although the migration of Romanians is not recent (dating from 

even before the 1989 Romanian anti-communist revolution), its effects 
on the children left behind or on the Romanian children who migrated 
with their parents and later returned to the home country were only 
studied in the last decade. It is about these effects that we will discuss in 
the following pages, starting with the main studies conducted on the 
subject. 

3.1 The “home alone” children 
The size of the phenomenon of children separated from their 

parents who went to work abroad was evaluated in Romania by official 
statistics and through the only independent study which provided 
estimates for the age interval 0-18 (UNICEF & Alternative Sociale, 
2008). The National Agency for the Protection of Children’s Rights 
estimates the number of children with one or both parents working 
abroad as varying between 85.000 and 100.000 (according to statistics 
published on its own website – www.copii.ro). The independent study 
mentioned provides a much higher figure – over 350.000 children. 
Another independent research, belonging to SOROS Foundation, 
referring to the secondary school students, approximates the number of 
children with one or both parents working abroad at 175.000(Toth, 
Toth, Voicu & Ștefănescu, 2007, p.8). 

3.2 The remigration of Romanian children 
In order to avoid the negative effects of the separation on the 

children and on the family in general many parents decide to migrate 
together with the children. The effectiveness of this option however is 
affected by the fact that it is conditioned economically (the capacity of 
the parents to provide for the entire family while living abroad) as well 
as on the capacity of the parents and of the children to adjust to the 
country of migration. As a consequence some of the children return, 
with or without their parents, to the country of origin. 

In Romania only one study has been conducted on the situation 
of children returning home after an experience of migration – “The 
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Remigration of Romanian Children – 2008-2012” (Luca et al., 2012). 
The research produced an estimate of the total number of remigrant 
children starting from data provided by the Ministry of Education. 
According to the official statistics, during 2008-2012, 21.324 children 
returning from Italy and Spain requested to be reinstated in the 
Romanian education system. Based on the sample used in the study the 
authors estimate that the total number of remigrant children (including 
the ones returning from other countries) in the period mentioned is 
over 33.000. 

The study “The Remigration of Romanian Children – 2008-2012” 
shows that 20-30% of the children returning to Romania present a 
“significant/major risk of developing a specific disorder from the 
prosocial spectrum: emotional symptoms, conduct problems, 
hyperactivity/ inattention and peer problems (readjustment and 
psychological and emotional issues which will affect their subsequent 
development).” (Luca et al. 2012, p. 15). In absolute figures this 
percentage means approximately 11.000 of the children which returned 
during 2008-2012 and over 1.300 children every year (during the 
period analysed). 

According to the study remigrant children consider that the 
support that the community provided in order to help them readjust 
was very reduced. 

 
4. Social Image 
„Social image” is a modality of interaction of the individual with a 

dominant group or with the community it aims to integrate in. In the 
case of children this interaction is very strong because, according to 
Lev. S. Vygotsky social interaction plays a fundamental role in their 
cognitive development: “each function in the children’s cultural 
development appears twice: first, on a social level and later, on an 
individual level; first, between people (inter-psychological) and later 
inside the child (intra-psychological)” (Vygotsky, 1978, p. 57) 

“Remigration is a stressful process and in order to cope with 
stress individuals need a positive interaction with the social 
environment” (Mesure & Savidan, 2006, p. 1130). The quality of the 
social relations is also important, as demonstrated by the favourable 
effect of the stable social relations on the capacity to adjust during 
hostile situations. Reversely, a rupture in the social relations 
determines a decrease of the individual’s immunity to the challenges of 
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the environment. Furthermore, an isolated individual, confronted with 
stressful situations, loses many opportunities, compared to another 
with solid ties to the environment. 

The environment that we are referring to in this article is the 
community, which is defined through three important dimensions: the 
geographical dimension (neighbourhood relations, social interactions in 
a given space), the behavioural dimension (acts of volition and practical 
actions), the identity dimension (on territorial criteria or on non-
territorial criteria – age, gender, ethnicity, religion etc.) (Gavriluță, 
2003, pp. 548-549). All three dimensions are relevant in the context of 
migration, since migrants go through changes that are of geographical 
nature, as well as identity and behavioural. 

The relevance of the concept of “social image” is special because 
it concerns both the individuals’ identity, the manner in which they 
relate to the community and the way the community relates to the 
individuals. The concept of “identity” is present in the center of the 
analysis of the capacity of the individuals to adjust (who feel the need to 
“establish” who they are in order to be and to function), but also when 
speaking about the connection between the individuals and the 
environment they belong to or they want to belong to. We also speak of 
“identity” when analyzing the individuals’ resilience. According to E. 
Grotberg (1996), in order “to overcome adversities, children draw from 
three sources of resilience features labelled: I HAVE, I AM, I CAN”. 

The problems of individual and cultural identity are in the centre 
of the difficulties met by the immigrant adolescents, particularly by the 
ones who ”lived from an early age in the country of immigration” 
(Marcelli, 2003, pp. 503-509). 

„Social image” influences both the individual and the community. 
A reciprocal positive image is ideal, because it represents the premise 
for obtaining “social support”. At the opposite pole, a negative “social 
image” may be identified as a major cause for a community’s 
development difficulties or for adjustment issues in the case of 
individuals aiming to integrate – because of a lack of “social support”. 
Also damaging may be a neutral social image (of people who “do not 
care/are not interested” or who “do not know”). “Social image” can also 
be profound or superficial based on the level of familiarity of the 
community with the specifics of the situation of the vulnerable 
individual or group. A superficial “social image” (a lower level of 
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knowledge) of the situation of a vulnerable group may be caused by the 
recent appearance of the risk factors, but also by marginalization. 

 
5. Social support 
One of the main factors which favour adjustment is “social 

support”, which manifests itself best when it facilitates the development 
of abilities needed for overcoming difficult moments and situations, or 
the development of the resilience. “Social support” (for the facilitation 
of the readjustment, for the development of the resilience and as a 
consequence for the development of the human security) depends both 
on the “social image” of the remigrants in the community they returned 
to, as well as on their will to readjust. 

“Social image” influences the answer of the community to the 
need of support of the individuals but also the participation of the 
individuals to the processes of the community. Ideally – both the 
individuals and the community have a positive image of each other – a 
premise for the crystallization of the “social support”. Similarly, a 
negative “social image” acts as a major inhibitor of the readjustment of 
those looking to integrate in the community (as a consequence of the 
lack of “social support”) or as a catalyst of disintegration for the 
community, through the migration of its human resources. The actions 
of the individuals are determined by personal convictions but also by an 
interpersonal network of communications and contacts (Liu & László, 
2007, p. 95); the participation or the presence of the individuals in a 
community is influenced by the evaluation that they make with regards 
to the social status of the latter. If the individuals identify a more 
advantageous community they have the option of replacing it (Collins, 
2003 apud Șerban, 2013, p. 464). In conclusion – the way in which the 
individuals and the community perceive each other may determine 
actions through which its security may be endangered.  

The positive answer of the community (the existence of the 
„social support”), or the negative one (the lack of “social support”), 
affects the capacity of the children to adjust, producing effects on short, 
average and long term. These effects may be positive – facilitating the 
adjustment of the individuals, building their personality – or negative – 
destructive, blocking their capacity to adjust and affecting, sometimes 
irremediably, their subsequent development (Luca et al. 2012, pp. 15-
16). 
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 6. Social image and the support for the readjustment of the 
remigrant children 

 The readjustment of migrants. The reverse cultural shock 
An assumption which appears to be supported by common sense 

is that remigrants should not have difficulties adjusting or that these 
difficulties should be minor, negligible, because in their case the 
cultural elements of the community of origin, the language are well 
known and owned by the migrants. This assumption is shared by the 
community of origin and by the migrants themselves (Gaw, 2000 apud 
Mooradian, 2004, p.43). In reality when the individuals return to the 
community of origin, particularly after having spent a long period of 
time abroad (Luca et al. 2012, p.14) they discover that “at home” is no 
longer the same well-known place, and that the family and friends have 
changed. A “reverse cultural shock” takes place, following which, 
according to several studies (Adler, 1981; Storti, 2001; Uehara, 1986), 
the process of adjustment is much more difficult than in the case of the 
“initial cultural shock” (which occurs when a migrant arrives in a 
foreign country). In spite of that the “reverse cultural shock” is less 
approached than the “initial” one (Adler, 1981 apud Mooradian, 2004, 
p.40). Moreover, the persons who were most successful in adapting to 
another culture (who overcame the “initial cultural shock” of adapting 
to the country of emigration) have the greatest difficulties adjusting 
when returning home (Koester, 1984 apud Mooradian, 2004, p.43). 

The “reverse cultural shock” (defined as a set of psychological 
and social difficulties related to the adjustment to the country of origin 
after a period of time spent abroad) is also known as the readjustment, 
reaculturation, reassimilation or reintegration shock (Mooradian, 2004, 
p.43). It is considered that readjustment follows certain patterns. A 
model used for explaining the readjustment process is that of Gullahorn 
& Gullahorn (1963) – who were among the first to study the “reverse 
cultural shock” as part of the adjustment process. 

6.1 The readjustment of remigrant children 
Most remigrant children consider that they readjusted to the 

Romanian social, educational and cultural space (90%), but 10% of 
them mention social readjustment and reintegration issues. The 
majority of these children declare that their emotional state is positive; 
still, for 16-17% of the children who participated in the research, 
readjustment is associated with negative moderate or severe negative 
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emotional states (shame, sadness, fear, abandonment feelings and 
anger). 

The study shows that 20 to 30% of the children who return to 
Romania present ”a significant/major risk of developing a specific 
disorder from the prosocial spectrum: emotional symptoms, conduct 
problems, hyperactivity/ inattention and peer problems (readjustment 
difficulties and psychological and emotional problems which will affect 
their subsequent development)” (Luca et al., 2012, p. 15).  

6.2 Factors facilitating readjustment 
The study estimates that approximately 70-80% of the 

remigrant children readjust successfully to the Romanian social, 
educational and cultural space. From the perspective of the resilience 
theory (Ionescu, 2009, Grotberg, 1995), the perception of the remigrant 
children is that the success in their readjustment is due first of all to 
”individual factors (being knowledgeable about the life in Romania, self-
confidence, ability to ask for help, courage, ability to make decisions, 
responsibility, luck) followed by family factors (care and help from the 
family, including from the extended family) and community factors 
(colleagues, neighbours, teachers)” (Luca et al., 2012, p. 15). 

Factors inhibiting readjustment 
Analysing the factors which inhibited their readjustment, the 

children who stated that they did not readjust mention as main 
responsible the factors of individual nature (being accustomed to the 
life abroad, having forgotten the Romanian lifestyle, low self-
confidence, poor abilities for asking for help, for making decisions, 
lacking courage), followed by community factors (low levels of support 
from friends, of attention from colleagues and teachers) and family 
factors (overburdening, insufficient parental support, absence of 
parents). 

The study quoted indicates that, in almost 30% of the cases, the 
children investigated were already separated from the parents working 
abroad before their migration abroad. „In the case of these children 
there is an overlap of three contexts that may include risk factors for 
the development of the child: the period of separation from the parents, 
emigration and remigration” (Luca et al., 2012, p. 26). 
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7. The premises of the readjustment of the remigrant 
children in the Iasi community1 

In the following pages some conclusions of a quantitative study 
conducted at the local level of the Iasi city are presented. The scope of 
the research was to explore the “social image” of the remigrant children 
on the positive-negative scale but also in depth, linking it with the 
degree of knowledge of their situation and with the availability of the 
Iasi citizens to offer them support, both directly, as simple members of 
the community and through community institutions. 

The “social image” of remigrant children in the Iasi community 
The social image of the remigrant child is generally a positive 

one, but this opinion is expressed only by a little more than half of the 
Iasi citizens, while the percentage of respondents who don’t have an 
opinion on the subject is significant (35.8%). A „bad” or „very bad” 
opinion about these children is expressed only by a small percentage of 
the Iasi citizens (9.5%). 

The majority of those who know these children have a positive 
image. At the same time, the majority of those who don’t know 
remigrant children (46.12%) are undecided (they don’t have „a good 
opinion/nor a bad one”). The fact that a big percentage of those who 
don’t know remigrant children are undecided suggests the fact that 
their image is formed rationally. Consequently, it is safe to assume that 
the social image of the remigrant child depends on the community 
members’ degree of knowledge of the situation, and that a high level of 
knowledge determines a positive image of the remigrant children. 

The high percentage of unknowledgeable respondents suggests 
the fact that the regular sources of information do not provide sufficient 
data to help creating an image (the remigrant children situation is not 
reflected enough in the media). 

Most undecided respondents are adults (age groups 19-45 and 
above 45, in similar proportions). From the perspective of education – 
the vocational school graduates represent, along with the post-
university graduate respondents, the main group of “undecided”. 

The Iasi citizens have a superficial image with regards to the 
remigrant children, the number of those who can indicate at least one 
quality or one shortcoming being very small. A quarter of the 
respondents who believe that remigration may have negative effects on 
                                                 

1 The study is part of the PhD thesis „The social Image of the Remigrant Child. Study 

Conducted in the City of Iasi Between 2012-2015”, Alexandru-Stelian Gulei, 2015. 
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children’s rehabilitation cannot name causes of this situation; the 
percentage of those who can name more than one cause is also reduced. 
Even in the case of those who do not consider that remigration creates 
problems to the remigrant children, only a third may provide more than 
one explanation for the opinion provided / may indicate more than one 
protective factor.  

The level of familiarity with the situation of remigrant children 
decreases as the age of the respondents grows. However, the 
respondents most aware of the remigrant children’s adjustment issues 
are people from Iasi aged 45 and over; at the other end, the highest 
percentage of subjects who believe that adjustment issues do not exist 
are the subjects aged between 12 and 18 years old. The “social image” 
of the remigrant children is not influenced by the gender of the 
respondents. 

The “social image” of the remigrant children is influenced by the 
level of education of the respondents, but the variations are recorded 
on the positive side of the spectrum. A positive image of the remigrant 
children is less present among university and post-university graduates 
than among those with secondary and high school studies. Yet, 
remarkably, the percentage of “don’t know/ don’t want to answer” 
responses is reduced, which seems to suggests an interest of the 
respondents with regards to the situation of the children from the 
target group of the study. 

The Iasi city inhabitants find it easier to indicate qualities rather 
than needs of the remigrant children. This aspect seems to underline a 
positive attitude towards the remigrant children. 

The image of remigrant children is an excellent one among the 
respondents who are either remigrant children or are the parents 
of/care for remigrant children, a percentage comparable to the 
estimates realized by the Association Sociale Alternatives study, which 
shows that 70-80% of these children don’t have adjustment difficulties 
(Luca et al., 2012, p. 15). 

7.1 Social support in the Iasi community 
The support of the members of the community is important 

because it can act in an invisible manner, thus being more efficient as it 
does not affect the self-esteem of children (Bolger et al., 2000; Martire, 
Stephens, Druley, & Wojno, 2002; Nadler & Fisher, 1986 as cited in 
Uchino, 2009, p. 243). At the same time, the social support is associated 
with the perception of needs. Almost three quarters of Iasi citizens are 
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aware of the fact that when returning to their country, to their 
community of origin (theirs or that of their parents, for those born 
abroad), the remigrant children meet adjustment difficulties. The most 
aware of these problems are those who know personally such children. 

The most important deprivations noticed by the Iasi respondents 
with regards to the situation of remigrant children are mainly those 
related to individual factors (almost three quarters of the answers), 
followed by family factors (a fifth of the answers) and community 
factors (2.82%). The detailed analysis of the answers provided by the 
participants to the study provides an image of the remigrant children 
which is characterised by a great variety of gaps regarding: the support 
for readjustment (in general), the relationship with the family, the 
emotional support, the abilities necessary for readjustment, the good 
command of the Romanian language, the informal education, material 
resources or the knowledge of the Romanian life style. 

The level of education of the respondents does not have a 
decisive influence on the perception of the adjustment difficulties, 
although those who believe that upon their return remigrant children 
should not have adjustment difficulties are more likely the secondary 
school, vocational school and high school graduates. 

From the perspective of gender – those who consider that upon 
their return to the country children may have adjustment difficulties 
are more likely the female respondents. 

One quarter of the inhabitants of Iasi consider that remigration 
has positive effects on the remigrant children because it develops a 
series of qualities. The main gains of this experience are: the 
development of new life skills, positive character traits and the 
acquisition of useful life experiences. 

The overwhelming majority of the respondents (over 80%) who 
believe that remigrant children should not have readjustment issues 
say that individual factors are responsible for this outcome.  A reduced 
percentage of them consider that the lack of adjustment difficulties is 
explained by the fact that remigration itself is simply not a problematic 
phenomenon. 

A little over half of the respondents in the study consider that 
responsible for the adjustment issues of the remigrant children are 
mainly the community factors, followed by the individual and the family 
factors. The causes for the adjustment problems of the remigrant 
children are, in the opinion of the respondents, the changing of the 
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environment (social adjustment difficulties, not being accustomed to 
the Romanian life style), school adjustment issues, the fact that they do 
not have a good command of the Romanian language, the lack of 
support from the group of peers and the lack of support from the family. 

Most of the respondents, regardless of their degree of familiarity 
with the situation of remigrant children, the gender of the respondents, 
their age or level of education, believe that this category of children 
should be helped, one way or another, to become re-accustomed to 
living in Romania. Still, the Iasi city inhabitants who do not know 
remigrant children, those aged between 19 and 45 and the post-
university graduates are more reserved with regards to the whether 
remigrant children should be supported. 

The majority of Iasi inhabitants who consider that the support of 
the remigrant children is needed are also capable of indicating how. 
They mention the support for social and school adjustment, 
psychological counselling, the family support and the financial support. 
Only little over 10% of the participants to the study cannot specify a 
type of support. 

Most of the respondents who believe that remigrant children 
should be supported consider that the main persons in charge of 
helping them readjust are the members of their families. Only 1.75% of 
the respondents consider, voluntarily, that this responsibility may lie 
with other members of the community who do not necessarily have a 
family or a professional relationship with these children (the 
neighbours or other members of the community). 

With regards to the responsibility of the institutions for 
facilitating the readjustment of the remigrant children – the 
respondents who consider that remigrant children should be helped to 
readjust place the school on the top position, followed at a considerable 
distance by the social services (public or private, in similar 
percentages), the central public institutions (the state, the government) 
and other institutions (psychological services, medical facilities and the 
church – mentioned once). An explanation for the high number of 
respondents indicating the school as the main catalyst of the 
readjustment of remigrant children compared to the social services may 
be the higher level of familiarity of the respondents with this 
institution. The inhabitants of Iasi don’t know very well the role of 
social services and do not associate them with a positive 
interaction/finality. As a consequence they prefer that the school acts as 
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an environment in which adjustment issues are approached and solved. 
7.2 The sources of resilience of the remigrant children 
The analysis from the perspective of the resilience theory, as 

proposed by Edith Grotberg, shows that approximately half of the 
inhabitants of Iasi consider that remigrant children are resilient. Thus, 
they already own abilities corresponding to all of the sources of 
resilience, particularly from those labelled “I AM” and “I CAN”. 

Noticeable is that 20% of the respondents declare that they don’t 
know well enough specific aspects related to the situation of remigrant 
children to be able to express an opinion. 

Most respondents (almost half) consider that the remigrant 
children’s own capacities, personal strengths which contribute to their 
resilience: an agreeable personality or temper, are loving, empathetic or 
selfless, proud of their achievements, autonomous and responsible, 
filled with hope and confidence. 

Almost 60% of the respondents believe about the remigrant 
children that they have support networks and external resources which 
promote resilience: trusting relationships, role models, encouragement 
to be autonomous, access to education, health and safety services. 

Almost half of the respondents consider that remigrant children 
own a series of social and inter-personal skills which contribute to their 
resilience in the face of the difficulties posed by the return home. 

Recommendations for activating the support of the Iasi 
community for raising the capacity of the remigrant children to readjust 

1. Given the characteristics of the social image of remigrant 
children in the Iasi community, as described previously, we consider 
that a first recommendation needs to be tied to the implementation of a 
series of information/awareness raising activities with regards to the 
situation of these children and with regards to their needs of support. 
These actions need to be particularly aimed at: 

  - adults (age groups 19-45 and over 45 years old), vocational 
school and post-university graduates (the main groups of “undecided”) 
– who should be provided with more information with regards to the 
situation of remigrant children in general; 

- Iasi citizens who do not know remigrant children - the 
demographic groups which express a reserved opinion with regards to 
the appropriateness of support for remigrant children (the 20 to 45 age 
group and the post-university graduates); 
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- children and youth (12 to 18 years old) who should be made 
aware of the difficulties that the remigrant children are faced with as 
well as with the negative effects of these difficulties on their capacity to 
readjust (from the educational, cultural, social perspective) and of their 
strengths (aspects originating in their migration experience which may 
be valued. 

In the design of these information, awareness raising and 
sensitization activities the focus must be on providing rational, rather 
than emotional arguments. 

2. A second recommendation is aimed at making remigrant 
children, their caregivers and the regular members of the community 
with regards to the existing support resources and with regards to the 
responsibilities of the relevant institutions regarding the facilitation of 
the adjustment of the remigrant children. 

3. The study highlights the fact that the inhabitants of Iasi 
consider that many of the adjustment issues of the remigrant children 
are tightly connected to the school environment, demanding a higher 
involvement of the institutions from the education system. At the same 
time only a low percentage of the respondents identify responsibilities 
of social services (public or private) with regards to the facilitation of 
the readjustment of the remigrant children – demonstrating a low level 
of knowledge of their role. In consequence an important 
recommendation is aimed at the institutions of the community who 
should promote their services and become more proactive in the 
identification and in providing support to the remigrant children and 
their families. The general public needs to be educated with a view to 
access social services for the prevention of the negative effects of 
remigration. 

4. On a different level, that of the preparation of the community 
for the assessment of the potential negative effects of social phenomena 
on its members, as well as for preparing and making available 
protective factors, it is important to create early identification 
mechanisms of such problems as well as to educate the members of the 
community with regards to their own role in preventing, identifying 
and providing support for vulnerable groups. 

5. Another recommendation which emerged from the study is 
related to the development of information campaigns (in all of the EU 
countries) aimed at the parents who migrate with their children with 
regards to the risks and the difficulties of remigration. The parents need 
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to be informed on the obligations specified by the national legal 
frameworks, on the risks associated with the separation of children 
from the parents who work abroad and with regards to the steps they 
need to take in order to facilitate the readjustment of the children in the 
country of origin. These steps refer both to formalities (obtaining 
information and starting procedures for re-enlisting the children in the 
Romanian education system, in the medical system etc.) but also to the 
preparation of the children for the actual return (the consultation of the 
child with regards to making the decision to remigrate, the preparation 
of the child with regards to the life in the country of origin, planning 
socialization activities, resuming hobbies and keeping in touch with 
important persons from the country of migration), observing changes in 
the behaviour of the child for identifying potential adjustment issues, 
and if the case, contacting professionals from support services. 

6. With regards to the development of the capacity of the 
communities to support children affected by migration we recommend 
that teachers are informed on the situation of remigrant children in 
order to facilitate their school and social adjustment (provide support 
with the formalities for enrolling the children in the school system, ease 
their integration in the group of peers at school, organize training 
courses for recovering gaps in their school performance or for 
improving their command of the Romanian language, prevent school 
dropout, refer children who display manifestations of adjustment 
difficulties – emotional, behavioural, inattention or peer relations issues 
– to the school psychologist or to social services). 

7. The situation of the children affected by labour migration 
needs to be known in depth by the professionals from the social 
services in order to facilitate the identification of potential cases, for 
monitoring their situation, for the development of support services for 
social, school and cultural adjustment and for making parents (and 
professionals) aware of the situation of these children and the roles that 
they need to fulfil. 
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Rezumat 

Scopul studiului: prezentarea datelor statistice cu privire la cazurile de copii care 
provin din familii cu statut socio-economic scăzut admişi într-o unitate de primire 
urgenţe, în perioada aprilie 2014 – martie 2016. Material şi metode: În unitatea de 
urgenţă a unui spital clinic de urgenţă pentru copii din nord-estul României, au fost 
admişi 79.779 pacienţi cu vârstă între 0 și 18 ani (42.119 în primul an şi 37.660 în 
al doilea an). Dintre aceştia, peste 55% dintre pacienţi au fost spitalizaţi. Din totalul 
internărilor, un număr de 505 (263 băieţi şi 242 fete) au necesitat asistenţă socială. 
Datele au fost obţinute de la departamentul de statistică al spitalului şi au fost 
prelucrate cu Microsoft Office Excel 2007. Cercetarea a respectat toate standardele 
etice, asigurând confidenţialitatea datelor personale. Rezultate: numărul copiilor 
din mediul rural este de trei ori mai mare, comparativ cu cei din mediul urban. Cele 
mai numeroase cazuri care necesită consilierea asistentului social sunt cazurile de 
neglijenţă (34.65%), intoxicaţii voluntare medicamentoase, tip parasuicid 
(17.42%), consum de alcool sau etnobotanice (13.85%) şi abuz fizic (10.69%).  
Concluzii: copii provenin din familii cu statut socio-economic scăzut din mediul 
rural, internaţi pentru neglijenţă, intoxicaţii voluntare şi abuz fizic reprezintă 
principalele cauze pentru care este necesar suportul asistentului social dintr-un 
spital de pediatrie. Nu există diferenţe în funcţie de gen. 

Cuvinte cheie: copil, asistenţă socială, unitate primire urgenţe,  
metode de intervenţie. 

1. Introducere 
Problematica abordată se încadrează în una din tematicile 

abordate de Revista de Economiei Socială respectiv familia – ca unitate 
a structurii, cu accent pe formele pe care le îmbracă neglijarea părinților 
asupra dezvoltării copilului. 
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[3]Smaranda Diaconescu, medic primar, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” 
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nr 16, cod postal 700115, Iaşi, România, smaranda.diaconescu@umfiasi.ro. 
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Situaţia socio-economică din România a dus la creşterea 
numărului de familii (şi în consecinţă, de copii) aflaţi în diferite 
categorii de risc: riscul de a fi abandonaţi în instituţii sau pur şi simplu 
pe stradă, riscul de a fi încredinţaţi pe perioade nedeterminate unor 
instituţii, riscul de a fi abuzaţi de propria familie sau de alte persoane, 
de a deveni delincvenţi sau victime ale violenţei şi abuzurilor; într-un 
cuvânt, riscul de a nu creşte într-un mediu familial bazat pe dragoste şi 
suport pentru dezvoltarea lor normala (Diaconescu, Iorga, Gimiga, & 
Olaru, 2015; Soponaru, Semeniuc, Diaconescu, & Iorga, 2015; Hornor, 
2014).  Mediile din care provin copiii și părinții acestora sunt 
caracterizate de o slabă și foarte slabă coeziune socio-economică, cu 
locuri de muncă foarte puține și servicii sociale insuficiente și depășite 
de problematicile sociale cu care se confruntă.  

Spitalul este una dintre instituţiile care are cea mai mare nevoie 
de servicii de asistenţă socială şi de persoane pregătite să se ocupe de 
probleme precum: consilierea pacienţilor, prevenirea abandonului, 
realizarea unor evaluări sociale pentru identificarea aparţinătorilor 
copiilor ce se interneză şi care ajung în atenţia medicilor, dar şi 
reprezentarea persoanelor asistate medical în faţa autorităţilor.  

Cazuistica asistenţilor sociali este foarte diversă: copiii neglijaţi 
sau victime ale abuzurilor (fizice, sexuale), mame minore, copiii ai căror 
părinţi refuză să îşi asume responsabilitatea creşterii şi îngrijirii 
minorilor, copii fără forme legale, tineri consumatori de alcool sau alte 
droguri, adolescenţi cu tentative de suicid etc. (Laslett, Room, Dietze, & 
Ferris, 2012; Freisthler, Johnson-Motoyama, & Kepple, 2014). 

Soluţionarea situaţiilor de risc în care se află copiii implică o 
strânsă colaborare cu medicii din spital, cu aparţinătorii legali ai 
copiilor, dar şi cu autorităţile locale (direcțiile generale de asistentă 
socială şi protecţia copilului (DGASPC), poliţie, primării, servicii publice 
specializate de asistență socială, diverse organizații neguvernamentale, 
alte unităţi sanitare). 

Asistentul social acordă sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc. 
Aceştia sunt reprezentaţi de minorii ale căror drepturi le sunt încălcate 
datorită anumitor circumstanțe și condiții nefavorabile de ordin social, 
economic, medical, psiho-emoțional, abuzului, neglijării sau constării că 
părinții sau reprezentanții legali ai copilului sunt susceptibili de 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor privind creșterea și 
îngrijirea copilului. 
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2. Material şi metode 
Pe parcursul a doi ani, în perioada aprilie 2014-martie 2016 s-au 

înregistrat 79.779 de cazuri, dintre care 42.119 cazuri au fost 
înregistrate în primul an şi 37.660 cazuri, în al doilea an. Din totalul 
cazurilor, un procent de 55 dintre copii au fost spitalizaţi. Din totalul 
internărilor, un număr de 505 copii au necesitat asistenţă socială din 
partea specialiştilor din spitalul de copii. Datele statistice de la 
departamentul de statistică al spitalului au fost obţinute în urma 
obţinerii avizului de etică al comisiei. Cercetarea a respectat toate 
standardele etice de cercetare şi a asigurat confidenţialitatea datelor 
personale, atât cu privire la cele medicale cât şi al cele care ţin de 
familie, asigurându-se datele referitoare la asigurarea protecţiei 
copilului. Datele obţinute au fost prelucrate cu programul Microsoft 
Office Excel 2007. 
 

3. Rezultate  
3.1. Date demografice 
Un număr de 505 copii au necesitat asistenţă socială, cu o medie 

de 21.04 de cazuri/lună (23.8 cazuri/luna în primul an şi 18.25 
cazuri/lună în al doilea an). Dintre aceştia, 52 nu au avut însoţitor legal 
şi la 30 dintre copii nu s-a înregistrat CNP-ul.  

Din totalul pacienţilor l-a care s-a cerut suportul 
departamentului de asistenţă socială, un număr de 22 de minori au fost 
reprezentați de mame minore sau adolescente însărcinate, 
reprezentând 4.35%.  

Din analiza datelor statistice înregistrate în cei doi ani se 
remarcă faptul că există o frecvenţă mai mare a cazurilor în perioada 
mai-iulie, octombrie-noiembrie şi luna martie. Din analiza detaliată a 
celor doi ani, putem spune că lunile cu frecvenţa cea mai ridicată în 
cazuistica ce necesită intervenţia asistenţilor sociali sunt lunile martie, 
mai, octombrie, noiembrie. Distribuţia cazurilor în funcţie de lună şi an 
este prezentată în Tabelul 1. 
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Tabel 1. Distribuţia cazurilor în funcţie de lunile anului 

 Apr. Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Martie  

2014 25 28 36 32 12 10 25 33 5 16 24 40 286 

2015 12 28 15 11 22 19 23 21 14 18 13 23 219 

Total 37 56 51 43 34 29 48 54 19 34 37 63 505 

 
Din totalul copiilor cărora li s-a acordat asistenţă socială, 263 

sunt fete şi 242 sunt băieţi, diferenţa în funcţie de variabila gen fiind de 
10%. Un număr de 396 dintre aceştia provin din mediul rural şi 109 din 
mediul urban. Se observă astfel că numărul copiilor din mediul rural, 
care necesită suportul unui asistent social este de 3:1, comparativ cu 
mediul urban. Distribuţia în funcţie de an şi gen este prezentată în 
Tabelul 2. 

 
Tabel 2. Distribuţia cazurilor în funcţie de gen 

 2014 2015 Total ani 

Feminin 142 121 263 

Masculin 144 98 242 

Total /sex 286 219 505 

 
3.2. Date medicale 
Un total de 34.65% dintre cazurile asistate (N = 175) au fost 

pentru neglijare, 10.69% (N = 54) pentru agresiune fizică, 3.36% (N = 
17) pentru agresiune sexuală, 9.1% (N = 46) pentru consum de alcool, 
4.75% (N = 24) pentru consum de etnobotanice şi 17.42% (N = 88) 
pentru intoxicatii voluntare/para.suicid. Din totalul de 1091 intoxicaţii 
înregistrate pe parcursul celor doi ani este, cele voluntare reprezintă 
8.06%. distribuţia cazurilor pe cei doi ani este prezentată în Tabelul 3.  

Neglijarea nevoilor fizice și psiho-emoționale ale copilului de 
către adultul responsabil de creșterea sa reprezintă, prin urmare, cea 
mai frecventă formă de abuz și de violență asupra copiilor. Neglijarea 
este o formă non-fizică a violenței și reprezintă incapacitatea sau 
refuzul adultului de a asigura dezvoltarea copilului în toate 
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aspectele vieții sale (Luca, 2014, p. 38). Ea poate fi de mai multe 
feluri: 
- Alimentară – copilul nu este hrănit corespunzător nevoilor sale 

(hrana nepotrivită sau administrată necorespunzător; privare de 
hrană etc.); 

- Vestimentară– copilul nu are haine, sau este îmbrăcat nepotrivit și 
murdar; 

- Neglijarea igienei – lipsa igienei corporale, mirosuri 
respingătoare, paraziți; 

- Medicală – când părinții nu se îngrijesc de sănătatea copilului și de 
efectuarea controalelor medicale de rutina; 

- Neglijarea educațională – neînscrierea copilului la grădiniță / 
școală, lipsa preocupării părinților pentru stimularea intelectuală a 
copilului, inconsecvența sistemului de pedepse și recompense, lipsa 
de urmărire a progreselor școlare; 

- Neglijarea emoțională – cea mai frecventă și cea mai insidioasă 
formă de neglijare (lipsa atenției din partea adultului pentru copil, 
lipsa contactelor fizice, a semnelor de afecțiune, a cuvintelor de 
apreciere); 

- Părăsirea copilului / abandonul reprezintă cea mai gravă formă 
de neglijare și abuz. 

 
Tabel 3. Distribuţia cazurilor de asistenţă socială în funcţie de an 
calendaristic 
 

 2014 2015  

neglijare 119 56 175 

agresiune fizică 31 23 54 

agresiune sexuală 14 3 7 

consum de alcool 24 22 46 

consum de etnobotanice  9 15 24 

intoxicaţie voluntară 
medicamentoasa/parasuicid 

51 37 88 

Total/ani/grand total 248 156 404 
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3.3. Date cu privire la acordarea serviciilor de asistenţă 
socială 

Pentru un număr de 16 dintre copiii s-a realizat prevenirea 
abandonului şi pentru 40 dintre copii s-au constituit grupuri de discuţie 
pentru consiliere în vederea cunoaşterii drepturilor. Măsurile luate de 
asistentul social, în cazurile descrise, în majoritatea cazurilor, a fost de 
integrare în familia de origine (reintegrare familială) şi pentru 75 dintre 
minori s-au luat măsuri de protecţie socială, fiind preluați de DGASPC-
uri pentru plasamentul în regim de urgență la un asistent maternal 
profesionist sau într-un centru de plasament, pentru cei ce se află în 
situație de risc major în familia biologică. 

În cazul abuzurilor fizice și sexuale intrafamiliale, asistentul 
social sesizează serviciile publice de asistență socială din cadrul 
primăriilor și / sau DGASPC-urile din județele din care provin pacienții. 

În cazul abuzul de substanțe (alcool sau etnobotanice, 
medicamente) o situație des întâlnită în rândul adolescenților, 
asistentul social consiliază atât minorii cât și aparținătorii acestora cu 
privire la riscurile consumului de droguri sau alcool și atrage atenţia 
părinţilor asupra faptului că, repetarea situației de risc, atrage după 
sine intervenția autorităților locale (DGASPC, primării, poliție). De 
asemenea, asistentul social oferă aparținătorilor informații despre 
instituțiile care pot oferi suport familiilor în astfel de situații, cum ar fi 
centrul pentru prevenirea consumului de alcool (CEPCA) sau diverse 
ONG-uri. 

Pentru pacienții fără acte de identitate asistentul social oferă 
aparținătorilor legali informații cu privire la demersurile necesare 
întocmirii certificatului de naștere sau cu privire la înregistrarea tardivă 
a nașterii pentru copii cu vârsta mai mare de trei ani. 

În ceea ce priveşte prevenirea abandonului în spital, din cele 16 
cazuri instrumentate, au existat doar două situații de minori abandonați 
în unitatea medicală. Aparținătorii sunt consiliați cu privire la 
drepturile și obligațiile părintești, dar și consecințele unui asemenea 
gest. 

În cazul tentativă de suicid / ingestiilor medicamentoase, 
asistentul social consiliază aparținătorii cu privire la importanța 
supravegherii minorului pentru a nu mai ajunge în această situaţie, dar 
şi de realizarea unui plan de viitor pentru a monitoriza permanent toate 
schimbările ce intervin în legătură cu starea sa de sănătate fizică şi 
psihică. Majoritatea cazurilor sunt la adolescenţi, aflaţi la o perioadă 
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biologică şi psihologică cu tumultuoase schimbări care pot induce 
minorului convingerea neputinţei şi a revoltei. Astfel de gesturi pot 
surveni în urma revoltelor intrafamiliale, relaţiilor de cuplu sau a 
eşecului şcolar. Nu puţine sunt cazurile în care gesturile survin ca 
urmare a sentimentului de abandon, consecutiv părăsirii copilului de 
părinţii care se reîntorc la muncă în străinătate. 

Consilierea asupra drepturilor se referă la consilierea şi 
informarea părinţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au 
în creşterea şi educarea copiilor, se identifică şi se evaluează situaţia 
familială. 

În cazul minorelor însărcinate sau a mamelor minore, se 
intensifică consilierea cu privire la necesitatea supravegherii medicale 
de către medicul curant cât şi de către medicul de familie, în beneficiul 
ambilor (mama şi copilul). Se orientează atenţia către aparţinătorii 
legali, de multe ori nemulţumiţi de situaţia minorei. În cazul 
adolescentelor însărcinate, de cele mai multe ori, sarcina este 
descoperită mult prea târziu pentru a fi întreruptă. În acest caz, 
naşterea unui copil va avea consecinţe marcante asupra vieţii şi a 
copilului: nivel socio-economic scăzut, mai ales pe fondul abandonului 
şcolar şi a unui nivel educaţional scăzut. Scăderea nivelului de trai are 
consecinţe dezastruoase asupra alimentaţiei, îngrijirii medicale şi a 
tratamentului, toate acestea având consecinţe asupra dezvoltării pe 
toate planurile a copilului (Shin, Miller, & Teicher, 2013; Ryan, Williams, 
& Courtney, 2013). Minorele însărcinate şi mamele minore au nevoie de 
sprijinul familiei, și în cazul în care acesta nu poate fi oferit, se 
recomandă orientarea către centre de sprijin şi protecţie a mamelor 
minore, aflate în dificultate sau supuse abuzului (Mrazek, & Kempe, 
2014; Donohue, Azrin, Bradshaw, Van Hasselt, Cross, Urgelles, Romero, 
Hill, & Allen, 2014). 

Limitele studiului sunt reprezentate de faptul că durata de 
evaluarea numărului de cazuri este de numai doi ani. Pe de altă parte, 
regiunea geografică şi nivelul socio-economic sunt un factor 
determinant în tipul de asistat social.  

Zona în care se află spitalul de pediatrie este cunoscută drept o 
regiune săracă, cu acces limitat la serviciile de asistenţă medicală şi 
socială şi cu un număr mare de abandon şcolar în mediul rural. De 
asemenea, numărul mare de copii cu părinţi plecaţi în străinătate face 
ca aceste date să se reflecte în intervenţiile asistentului social, şi anume 
copii fără documente de identificare, numărul mare al cazurilor de 
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neglijare, numărul mare al abuzurilor fizice  - doar dacă ne referim la 
nivelul de educaţie şi concepţiile legate de familie şi creşterea copiilor, 
precum şi de aplicare a pedepselor corporale (Luca & Azoiței, 2007, p. 
48). De asemenea, mediul rural este o zonă cu un consum ridicat de 
alcool şi o rată extrem de scăzută în ceea ce priveşte integrarea în 
câmpul muncii. De asemenea, în această arie geografică sunt extrem de 
puține întreprinderi de economie socială care să angajeze persoane 
(părinți) ce aparțin grupurilor vulnerabile.  
 

4. Concluzii 
Cazuistica asistentului social din unitățile de primire urgenţe 

include copii din mediul rural, internaţi pentru neglijenţă, intoxicaţii 
voluntare şi abuz fizic. Nu există diferenţe în funcţie de gen, ambele 
sexe fiind în egală măsură supuse necesităţii intervenţiei asistentului 
social. Cazurile au o predominanţă în lunile anotimpului cald, când in 
mediul rural activitatea legată de agricultură generează neglijarea 
copiilor. Se înregistrează de asemenea o creştere a incidenţei 
problemelor sociale la copii, în lunile de toamnă (octombrie, noiembrie) 
pe fondul consumului de alcool. 
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Abstract 

Objective: to present the statistical data regarding the cases of children from 
families with low socio-economic status admitted to an emergency room from April 
2014 to March 2016. Material and methods: A total of 79,779 patients aged 
between 0 and 18 years were admitted to the emergency room of a clinical 
pediatric emergency hospital in the north-east of Romania (42,119 during the first 
year, and another 37,660 during the second year). Of all these patients, over 55% 
were admitted to the hospital. Of the total number of hospital admissions, 505 (i.e. 
263 boys and 242 girls) required social assistance. The data was obtained from the 
statistics department of the hospital and was processed using Microsoft Office Excel 
2007. The research observed all the ethical standards, ensuring the confidentiality 
of personal information. Results: The number of children from rural areas is three 
times larger than that of children from urban areas. According to their frequency, 
the most numerous cases requiring counselling via a social assistant are the cases 
of neglect (34.65%), suicide attempts (parasuicide) through voluntary drug 
intoxication (17.42%), consumption of alcohol or ethnobotanical substances 
(13.85%) and physical abuse (10.69%). Conclusions: Children from families with 
low socioeconomic status and rural areas admitted to the hospital due to neglect, 
voluntary intoxications and physical abuse are the main reasons why the support of 
social workers is required in a pediatric hospital. There are no gender-related 
differences, with both genders requiring equal amounts of intervention from the 
social worker. 

Keywords: child, social assistance, emergency room, intervention methods. 
 

1. Introduction 
This problems address to one of the topics of the Social Economy 

Magazine: the family - as a unit of the structure, focusing on the forms of 
child neglecting by the parents and their effects on child development. 
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The socio-economic situation in Romania determined an 
increase in the number of families, and therefore in the number of 
children faced with various categories of risk: the risk of being 
abandoned in institutions or simply in the streets, the risk of being 
committed to institutions for unlimited periods of time, the risk of being 
abused by their own families or by other people, the risk of becoming 
delinquents or victims of violence and abuse – in other words: the risk 
of not growing up in a family environment that is not based on love and 
support, that caters to their normal development (Diaconescu, Iorga, 
Gimiga, & Olaru, 2015; Soponaru, Semeniuc, Diaconescu, & Iorga, 2015; 
Hornor, 2014). Backgrounds of children and their parents are 
characterized by low and very low socio-economic cohesion, with very 
few jobs and social services inadequate and social issues facing. 

Hospitals are among the institutions that need social assistance 
services the most, as well as specialized staff for handling problems 
such as: patient counselling, prevention of abandonment, carrying out 
social assessments for identifying the next of kin of the children 
admitted to the hospital and brought to the doctors’ attention, as well as 
for representing the medically assisted persons with the authorities. 

The casuistry of social workers is very diverse: children that are 
neglected or victims of abuse (physical, sexual), underage mothers, 
children whose parents refuse to take responsibility for the upbringing 
and care of the minor children, children with no formal documentation 
attesting their identity, young consumers of alcohol or other drugs, 
teenagers with suicide attempts, etc. (Laslett, Room, Dietze, & Ferris, 
2012; Freisthler, Johnson-Motoyama, & Kepple, 2014). 

Solving risk situations affecting such children requires a close-
knit collaboration with the hospital doctors, the children’s next of kin, 
as well as with the local authorities (the general directorates of social 
assistance and child protection – DGASPC, the police, city halls, and 
community assistance directorates – DAC, various non-governmental 
organizations, and other healthcare facilities). 

Social workers provide support for children in various risk 
situations. This category includes underage children whose rights are 
violated due to certain unfavorable social, economic, medical and 
psycho-emotional circumstances and conditions, due to abuse, neglect 
or determination that the child’s parents or legal representatives are 
susceptible to inadequately perform their obligations in terms of the 
child’s upbringing and care. 
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2. Material and methods 
A total of 79,779 cases were recorded during a two years’ period, 

from April 2014 to March 2016, of which 42,119 cases were recorded 
during the first year, and another 37,660 were recorded during the 
second year. Of all the cases, 55% of the children were admitted to the 
hospital. Of the total number of hospital admissions, 505 children 
required social assistance from the specialists in the pediatric hospital. 
The statistical data garnered from the statistics department of the 
hospital was obtained with the prior approval of the ethics committee. 
The research observed all the ethical research standards and ensured 
the confidentiality of personal information both with respect to medical 
data and family-related information, ensuring the relevant data in 
terms of child protection. The data obtained was processed using the 
Microsoft Office Excel 2007 tool. 

 
3. Results 
3.1. Demographic data 
A total of 505 children required social assistance, with an 

average of 21.04 cases/month (23.8 cases/month during the first year 
and 18.25 cases/month during the second year). Of these children, 52 
were not accompanied by a legal representative and 30 of the children 
had no registered personal identification number (CNP). 

Of the total number of patients requiring the support of the 
social assistance department, 22 of such minors were adolescent 
mothers or pregnant teenage girls (4.35%). 

The analysis of the statistical data recorded during the two years 
shows a higher frequency of cases during the May-July and October-
November periods, as well as during the month of March. Based on the 
detailed analysis for the two years, we can say that the months with the 
highest frequencies of cases requiring the intervention of social 
workers are March, May, October, and November. The case distribution 
by month and year is presented in Table 1. 
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Table 1. Case distribution by months 

 Apr. MayJun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.  

2014 5 8 6 2 2 0 5 3 6 4 0 86 

2015 2 8 5 1 2 9 3 1 4 8 3 3 19 

Total 7 6 1 3 4 9 8 4 9 4 7 3 05 
 
Of the total number of children receiving social assistance, 263 

are girls and 242 are boys, with a 10% difference in terms of the gender 
variable. Of all these children, 396 come from rural areas and 109 come 
from urban areas. We therefore note that the number of children 
coming from rural areas and requiring the support of a social worker is 
3 times larger than that of children coming from urban areas. The case 
distribution by year and gender is presented in Table 2. 

 
Table 2. Case distribution by gender 

 2014 2015 Total years 
Feminine 142 121 263 
Masculine 144 98 242 
Total /sex 286 219 505 

 
3.2. Medical data 
A total of 34.65% of the cases receiving assistance (N = 175) 

were for neglect, 10.69% (N = 54) for physical abuse, 3.36% (N = 17) 
for sexual abuse, 9.1% (N = 46) for alcohol consumption, 4.75% (N = 
24) for consumption of ethnobotanical substances and 17.42% (N = 88) 
for voluntary intoxications/parasuicide. Of all the 1,091 cases of 
intoxications recorded during the two years, voluntary intoxications 
constitute 8.06%. The case distribution for the two years is presented in 
Table 3.  

Therefore, neglecting the child’s physical and psycho-emotional 
needs by the adult responsible for its upbringing is the most frequent 
form of abuse and violence affecting children. Neglect is a non-
physical form of violence and it represents the adult’s incapacity 
or refusal to provide for the child’s development in all the aspects 
of its life (Luca, 2014, p. 38). Neglect can take several forms: 
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- Nutritional neglect – the child is not fed according to its needs 
(inadequate food or food that is inadequately provided; food deprivation, etc.); 

- Inadequate clothing – the child does not have clothes or wears 
unsuitable and dirty clothes; 

- Poor hygiene – lack of bodily hygiene, foul odors, parasites; 
- Medical neglect – when parents do not tend to the child’s health 

and to carrying out the routine medical examinations; 
- Educational neglect – failure to enroll the child in 

kindergarten/school, parents’ lack of concern for the intellectual stimulation 
of the child, inconsistency within the reward-punishment system, failure to 
track school progresses; 

- Emotional neglect – the most frequent and insidious form of neglect 
(the adult’s lack of attention to the child, lack of physical contact, of signs of 
affection and words of appreciation); 

- Child relinquishment/abandonment is the most severe form of 
neglect and abuse. 

 
Table 3. Distribution of social assistance cases by calendar year 

 2014 2015  
Neglect 119 56 175 
Physical abuse 31 23 54 
Sexual abuse 14 3 7 
Alcohol consumption 24 22 46 
Consumption of ethnobotanical substances 9 15 24 
Voluntary drug intoxication / parasuicide 51 37 88 
Total/years/grand total 248 156 404 

 
3.3. Data regarding the provision of social assistance services 
Abandonment was successfully prevented in the case of 16 of the 

children, while for 40 other children discussion groups were formed in 
order to counsel and apprise them of their rights. The steps taken by 
the social worker in the cases described herein most often included the 
integration into the original family (i.e. family reintegration), while for 
75 of the minors social protection measures had to be taken, referring 
them to the DGASPC in order to have them fostered on an emergency 
basis with a professional foster parent or with a foster home, if such 
children were exposed to major risks in their biological families. 

In cases of intra-family physical and sexual abuse, the social 
worker reports the situation to the Public Services of Social Assistance 
within city halls and/or General Directorates of Social Assistance and 
Child Protection in the patients’ hometown counties. 
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In the cases of substance abuse (alcohol or ethnobotanical 
substances, drugs), which happens frequently among teenagers, the 
social worker provides counselling both for the minors and their next of 
kin with regard to the risks of drug or alcohol consumption and warns 
the parents that the reoccurrence of such risk situation shall entail the 
intervention of the local authorities (the general directorates of social 
assistance and child protection, the police, city halls). Also, the social 
worker offers the next of kin information about the institutions that can 
provide support to families in this kind of situations, such as the Center 
for the prevention of alcohol consumption (CEPCA) or various NGOs. 

For patients with no legal identity documents, the social worker 
the legal guardians information regarding the procedure for obtaining 
the birth certificate or the delayed registration of the child’s birth in the 
case of children over the age of tree. 

As far as hospital abandonment is concerned, of the 16 
documented cases there were only two actual cases of underage 
children abandoned in the medical facility. The next of kin are 
counselled with respect to their parental rights and obligations, as well 
as the consequences of such a decision. 

In case of suicide attempts/drug ingestions, the social worker 
provides counselling for the next of kin with respect to the importance 
of monitoring the minor in order to avoid the reoccurrence of such a 
situation, as well as to prepare a plan for the permanent future 
monitoring of all the changes occurring in terms of the child’s physical 
and mental health status. Most of the cases occur in teenagers, who are 
going through a biological and psychological period marked by 
tumultuous changes that can make the minor feel powerless and 
determine their rebeldom. Such gestures can occur as a result of intra-
family feuds, couple relationships or school failure. It is not uncommon 
for such cases to occur as a result of the feeling of “abandonment” that 
follows the child’s is getting left behind when the parents go back to 
work abroad. 

Counselling about rights refers to the parents’ counselling and 
information with regard to their rights and obligations in terms of 
bringing up and educating the children, also including the 
determination and assessment of the family situations. 

In the case of pregnant girls or teenage mothers, counselling is 
intensified with respect to the need for medical monitoring by the 
treating physician and the general practitioner to the benefit of both 
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mother and child. Attention is focused towards the legal guardians, who 
are most often disgruntled with the situation of the underage girl. In the 
case of pregnant teenage girls, the pregnancy is most often discovered 
too late to consider pregnancy termination. In this case, the birth of a 
child will have momentous consequences on life and on the baby: low 
socio-economic status, especially on account of school dropout and low 
education level. The downward curve of the standards of living has 
disastrous consequences in terms of diet, medical care and treatments, 
which ultimately take a toll on the child’s multidimensional 
development (Shin, Miller, & Teicher, 2013; Ryan, Williams, & Courtney, 
2013). Pregnant adolescent girls and teenage mothers require the 
support of their families, and when such support cannot be provided it 
is recommended that they resort to support and protection centers for 
underage mothers faced with difficult situations or subject to abuse 
(Mrazek, & Kempe, 2014; Donohue, Azrin, Bradshaw, Van Hasselt, 
Cross, Urgelles, Romero, Hill, & Allen, 2014).  

The study has its limitations in that the number of cases has 
been assessed for a duration of only two years. On the other hand, the 
geographic region and socio-economic level play a decisive part in the 
type of socially assisted individual. The pediatric hospital is located in a 
region known to be rather poor, with limited access to medical and 
social assistance services and with high rates of school dropout in rural 
areas. In addition to this, the large number of children whose parents 
are abroad determines this data to be reflected in the interventions of 
the social worker, namely in terms of children without any legal 
identification documents, the great number of cases of neglect and 
physical abuse – if we refer to the level of education and beliefs 
regarding the family and the child’s upbringing, as well as to the use of 
bodily punishments (Luca & Azoiței, 2007, p. 48). Rural areas also have 
higher levels of alcohol consumption and extremely low rates of 
employment.  Also in this geographical area are very few social 
economy enterprises to employ people (parents) belonging to 
vulnerable groups. 

 
4. Conclusions 
The casuistry of social workers in the pediatric emergency 

rooms includes children from rural areas, admitted for neglect, 
voluntary intoxications and physical abuse. There are no gender 
differences, with both genders requiring equal amounts of intervention 
from the social worker. The cases occur most frequently during the 
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months of the warm season, when agriculture-related activities in rural 
areas lead to child neglect. There is also an increase in the frequency of 
social problems affecting children during the autumn months (October, 
November) on account of alcohol consumption. 

 

References 
1. Asiminei, R., & Șoitu, C.T. (2014). Social economy: a shifting paradigm. 

Revista de Economie Socială, 1, 3-31.  
2. Diaconescu, S., Iorga, M Gimiga, N.,. & Olaru, C., (2015). Ethical, socio-

psychological and medical aspects of child neglect. Journal of Social Economy, 
5(2), 163-172. 

3. Donohue, B., Azrin, N.H., Bradshaw, K., Van Hasselt, V.B., Cross, C.L., 
Urgelles, J., Romero, V., Hill, H.H., & Allen, D.N., (2014). A controlled evaluation 
of family behavior therapy in concurrent child neglect and drug abuse. Journal 
of consulting and clinical psychology, 82(4), 706. 

4. Freisthler, B., Johnson-Motoyama, M., & Kepple, N. J. (2014). 
Inadequate child supervision: The role of alcohol outlet density, parent 
drinking behaviors, and social support. Children and youth services review, 43, 
75-84. 

5. Hornor, G. (2014). Child neglect: Assessment and intervention. Journal 
of Pediatric Health Care, 28(2), 186-192. 

6. Laslett, A. M., Room, R., Dietze, P., & Ferris, J. (2012). Alcohol's 
involvement in recurrent child abuse and neglect cases. Addiction, 107(10), 
1786-1793. 

7. Luca, C. (2014). Expertiza psihologică a copilului abuzat/neglijat. 
București: Editura Hamangiu. 

8. Luca, C., & Azoiței, N.-D. (2007). Asistența psihologică a copiilor singuri 
acasă. În C. Luca & A. Gulei (Eds.), Metodologie de asistență socială, psihologică 
și juridică a copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la 
muncă în străinătate. Iași; Editura Terra Nostra.  

9. Mrazek, P. B., & Kempe, C. H. (Eds.). (2014). Sexually Abused Children & 
Their Families. Oxford: Elsevier. 

10. Ryan, J. P., Williams, A. B., & Courtney, M. E. (2013). Adolescent 
neglect, juvenile delinquency and the risk of recidivism. Journal of youth and 
adolescence, 42(3), 454-465. 

11. Shin, S. H., Miller, D. P., & Teicher, M. H. (2013). Exposure to 
childhood neglect and physical abuse and developmental trajectories of heavy 
episodic drinking from early adolescence into young adulthood. Drug and 
alcohol dependence, 127(1), 31-38. 

12. Soponaru, C., Semeniuc S., Diaconescu, S., & Iorga, M. (2015). Socio-
economic and cultural factors influencing roma people’s acccessibility to 
health services. Journal of Social Economy, 5(2), 183-207. 



 

 

 
 

 

 

Recenzii 

Book reviews 
 
 



 

 



 

 

 

ORGANIZȚIILE COLECTIVE ALE PROPRIETARILOR DE 

TERENURI AGRICOLE ȘI FORESTIERE. PROFIL, EVOLUȚIE, 

TENDINȚE 

 

Autori: Claudia Petrescu (coordonator) et. all,  
Editura Polirom, Iași, 2013 

  

Mădălina - Simona Ciurescu [1] 
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(UNPD, 2012), ,,Școala, inima comunității. Soluții socio-educaționale 
pentru sprijinirea participării școlare.” (2011),  

Titlul lucrării este pregnant și prezintă aspectele prevăzute în 
cercetare, oferind clarificări despre ceea ce urmează a fi discutat și 
tratat pe parcursul analizei întreprinse. 

Secțiunea introductivă a lucrării prezintă scopul și obiectivele 
proiectului, metodologia utilizată și modul de structurare a cercetării 
efectuate. 

 
Partea I: Mediul rural românesc și formele asociative ale 

proprietarilor de terenuri agricole este alcătuită din trei secțiuni.   
Prima secțiune evidențiază dezvoltarea  insuficientă a sectorului 

agricol în mediul rural românesc, prezintă cooperarea și asocierea 
micilor producători agricoli ca o soluție în vederea dezvoltării agricole, 
încercând totodată să identifice care sunt aspectele ce îngreunează 
soluționarea dificultăților apărute în mediul rural românesc. Astfel, o 
serie de abordări teoretice precum: teoria acțiunii colective, paradigma 
dezvoltată de Elinor Ostrom și teoriile capitalului social, reprezintă 
abordări ce oferă perspective explicative ale nivelului redus de asociere, 
dar și o analiză complexă a factorilor, condițiilor și principiilor necesare 
creșterii nivelului de cooperare și asociere în mediul rural românesc.  

Analiza organizațiilor colective ale proprietarilor de terenuri 
agricole și forestiere este realizată de cercetători din perspectiva 
economiei sociale, urmărind o serie de condiții precum: dualitatea 
scopurilor economice și în special sociale, participarea voluntară, 
guvernare democratică, drept de vot la adoptarea deciziei și distribuția 
limitată a profitului. 

A doua secțiune prezintă situația mediului rural după anii 1990 
și a schimbărilor survenite în urma reîmproprietăririi populației, a 
desființării Cooperativelor Agricole de Producție și a altor modificări 
legislative precum, remunerarea lunară a persoanelor care-și arendau 
terenurile. Toate aceste schimbări au produs decalaje ale ocupării 
sectoarelor agricol și non-agricol, au condus la practicarea agriculturii 
de subzistență, apariția șomajului în masă și necesitatea impunerii unei 
serii de eforturi comune pentru dezvoltarea socioeconomică și 
echilibrare a situației mediului rural. 

Secțiunea a treia descrie eforturilor de armonizare a politicilor 
de dezvoltare a spațiilor rurale, politici care au început să fie eficiente 
după aderarea României în Uniunea Europeană, prin accesarea 
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finanțărilor. Astfel, măsurile prevăzute de Politica Agricolă Comună 
(PAC) și adoptarea Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
au început să contureze premisele dezvoltării mediului rural românesc. 
În cadrul acestei secțiuni autorii atrag atenția asupra subdezvoltării 
infrastructurii mediului rural românesc și a necesității utilizării 
fondurilor prevăzute pentru dezvoltarea acesteia, dar și a neadaptării a 
măsurilor PAC și a subvențiilor și finanțărilor prevăzute în cadrul PNDR 
conform necesităților și situației actuale a mediului rural românesc. 

Secțiunea numărul patru descrie a cooperativele agricole 
urmărind expunerea scopului acestora, forma lor inițială, menționarea 
factoriilor determinanți, a procesului evoluției și rolul cooperativelor.  

 
Partea II: Organizațiile colective ale proprietarilor de 

păduri din România cuprinde trei secțiuni. 
Secțiunea întâi are în vedere clarificarea activității și a definirii 

economiei sociale în vederea sublinierii rolului și a caracteristicilor 
formelor de organizare colectivă a obștilor, Comunităților de Avere, 
composesoratelor și a pădurilor comunale. În această secțiune 
cercetătorii dezvăluie statutul juridic al acestor forme de asocieri 
colective, conturează specificul, condițiile de aderare și caracteristicile 
acestora, subliniind deosebirile și contribuțiile aduse de fiecare dintre 
aceste forme de organizare la dezvoltarea comunităților din mediul 
rural. 

A doua secțiune adaugă pe lista formelor de organizare colectivă 
asociațiile forestiere, autorii realizând o descriere mai profundă a 
acestor instituții, a existenței lor în România, prezentându-le 
caracteristicile și schimbările apărute de-a lungul timpului. Se specifică 
impactul apariției reglementărilor juridice pentru aceste forme de 
organizare colectivă, precizându-se faptul că adoptarea lor a presupus 
fie stabilizarea normelor cutumiare deja existente, fie instaurarea unui 
statut juridic. 

Secțiunea a treia prezintă situația actuală a entităților forestiere 
din domeniul economiei sociale prin analiza de studii, articole și 
rapoarte de cercetare în vederea identificării zonelor predominante, 
contabilizării beneficiilor aduse comunităților și a validării informațiilor 
prezentate anterior. 
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Partea III: Organizațiile colective ale proprietarilor de 
terenuri agricole și forestiere. O analiză empirică este alcătuită din 
patru secțiuni. 

Prima secțiune reia într-o manieră succintă principalele 
probleme discutate în secțiunile anterioare cu privire la dezvoltarea 
domeniului agricol în mediul rural românesc, acestea fiind: 
fragmentarea terenurilor, slaba dezvoltare tehnologică, progresul 
inegal al regiunilor rurale, dar și dificultățile întâmpinate în 
implementarea Politicii Agricole Comune (PAC) neadaptată specificului 
dezvoltării mediului rural românesc. 

A doua secțiune vizează descrierea anchetelor pe bază de 
chestionar realizate în cadrul proiectului „Prometeus”, ce au fost 
aplicate unui număr de 556 de obști/composesorate și unui număr de 
794 de asociații agricole cu scopul de a stabili un profil al organizațiilor 
și  de a analiza încadrarea acestora în definiția întreprinderii sociale. 

Ancheta pe bază de interviu realizată în cadrul proiectului 
„Prometeus” scoate în evidență o serie de dificultăți în ceea ce privește 
asocierea în organizațiile colective. Lipsa accesului la informații, lipsa 
încrederii în formele asociative, temeri cu privire le eșec, interesele 
personale puse în prim plan etc. reprezintă principalele dificultăți 
identificate prin intermediul anchetei. 

Materialul reprezintă un ghid complex de informații despre 
istoria organizațiilor colective ale proprietarilor de terenuri agricole și 
forestiere, completat de o anchetă sociologică bazată pe chestionar și  
accesibil totodată publicului larg printr-un limbaj clar și concret. 

Un merit deosebit al lucrării poate fi remarcat prin utilizarea 
criteriului de triangulare a datelor și prin importanța acordată corelării 
informațiilor teoretice cu cele practice. 

Acest studiu reprezintă o bază reală de informații cu privire la 
modificările, situația actuală și demersurile necesare pentru 
dezvoltarea domeniului agricol din mediul rural românesc.   
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The work title is prominent  and provides the topics found in the 
research which  clarify what will be discussed in the analysis. 

The introductory section of the research pinpoints the project’s 
aims, objectives, methodology and means of structuralism.  

 
Part I: Romanian rural environment and associations of 

landowners is made up of three sections. 
The first section highlights the insufficient development of the 

agricultural sector in Romanian rural areas, presents the cooperation 
and association of small farmers as a solution to agricultural 
development, while trying to identify the issues that restrict solving the 
difficulties in Romanian countryside. Thus, a number of theoretical 
approaches such as: the theory of collective action; the paradigm 
developed by Elinor Ostrom; theories of social capital; is the approach 
which provides insights regarding the low level of association, but also 
a complex analysis of factors, conditions and principles necessary to 
increase the level of cooperation and association in the Romanian rural 
areas. 

The analysis of the agricultural landowners and forest owners is 
carried out by researchers from a social economical perception, 
following a number of conditions such as economic and especially social 
duality, voluntary participation, democratic governing, the right to vote 
for the decision and the limited distribution of profit (benefits). 

The second section presents the situation of the rural areas after 
1990 and after reallotment, of  the abolition of the Agricultural 
Production Cooperatives and other legislative changes as well, the 
monthly remuneration of owners who had leased land. All these 
changes have produced differences in agricultural employment and 
non-agricultural sectors, have led to subsistence farming, the mass 
unemployment subsuquently needing to impose a series of common 
efforts for the socio-economic development  to balance the situation of 
rural areas. 

The third section describes the efforts to harmonize the policies 
of rural areas development, which policies began to be efficient after 
Romania joined the European Union, by accessing funding. In this way 
the measures specified by the Common Agricultural Policy (PAC) and 
the National Programme for Rural Development (PNDR) started to 
outline the Romanian rural development premises. In this section the 
authors draw attention to the underdevelopment of the Romanian rural 
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infrastructure and the need of using the provided funds for its 
development, but also to the maladjustement of PAC measures and 
subsidies and funding provided under the PNDR to the needs and 
current situation of Romanian rural environment. 

Section four describes the number of agricultural cooperatives 
following the exposure of their purpose, their original form, mentioning 
the determinant factors of the evolution process and the role of the 
cooperatives. 

 
Part II: Collective organizations of forest owners in Romania 

includes three sections. 
Section’s One purpose is to clarify the definition of social 

economy activity and to underline the role and characteristics of the 
collective organization of the communities, Fortune Communities, joint 
possesions and the communal forests. In this section  the researchers 
reveals the legal status of these forms of collective associations, outlines 
the specific, the membership conditions and their characteristics, 
highlighting the differences and the contributions of each of these 
organization forms to the development of rural communities. 

The second section added to the list of collective organization 
forms the forestry associations, the authors achieving a deeper 
description of these institutions and of their existence in Romania thus 
presenting their features and changes that occur over time. The impact 
of the legal regulations specifies that their adoption was ment to either 
stabilize the existing customary rules or setting up a legal status. 

The third section reviews the actual situation of the forestry 
entities in the field of social economy throughstudy analisys, articles 
and research reports with the purpose to identify the predominate 
areas, the accounting of benefits brought to communities and of the 
validation of information previously presented. 

 
Part III: Collective organizations of agricultural and forest 

land owners. Empirical analysis made up of four sections. 
The first section continues in a short manner the main issues 

discussed in the previous sections regarding the development of the 
agricultural domain in Romanian rural areas, which are: land 
fragmentation, poor technological development, progress uneven in 
rural areas and the difficulties encountered in implementing the 
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Common Agricultural Policy (PAC) inadequately adapted to the  
specifics of the Romanian rural environment development. 

The second section deals with description of the surveys based 
on questionnaires realised within the "Prometheus" project, which have 
been applied to a number of 556 rural communities / owners, and to a 
number of 794 agricultural associations in order to establish a profile 
for organizations and to analyze their classification in the means of 
social enterprise. 

The interview-based survey conducted within the project 
"Prometheus" highlights a number of difficulties regarding the conjunct 
in the collective organizations. The lack of access to information, the 
lack of trust in the association structures, fears about their failure, 
achieving by all means their personal interest etc. are the main 
difficulties identified through the investigation. 

The material is a comprehensive informative guide about the 
history of collective organizations of agricultural and forest land 
owners, completed by a sociological survey-based investigation based 
on a questionnaire which is also accessible to the public with the help of 
a clear and specific language. 

A trademark of the work can be seen by using the criterion of 
triangulation of data and through the importance of theoretical data 
correlation with the practical ones. 

This study represents a real basis of information regarding the 
changes, the current situation and the necessary steps for the 
agricultural development of Romanian rural areas. 
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RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI 

 

Autorii vor avea în vedere audienţa interdisciplinară şi multinaţională atunci 
când îşi redactează contribuţia. Trebuie avute în vedere implicaţiile analizei pentru 
cititorii din alte domenii, alte ţări şi alte discipline. Prezentarea stereotipizantă a 
indivizilor şi a grupurilor sociale va fi evitată. 

Scop: Revista de Economie Socială se doreşte a fi un cadru de promovare, 
reflecţie şi dezbatere a temelor de interes pentru domeniul economiei sociale. 
Articolele şi studiile publicate vor reflecta aspecte teoretice şi practice, experienţe 
locale, naţionale şi transnaţionale. Revista încurajează abordări inovatoare inter şi 
transdisciplinare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice 
din mediul academic şi de cercetare cu perspectivele practice ale organizatiilor profit 
si non-profit, ale experţilor din întreprinderile sociale şi administraţie.  

Articolele vor conţine numărul specificat de cuvinte, inclusiv rezumatul, 
cuvintele cheie, notele şi bibliografia, în funcţie de tipul articolului: 

1. Pentru studii teoretice: 5000-7000 cuvinte 
2. Pentru studii empirice: 5000-7000 cuvinte 
3. Pentru descrieri de experienţe şi bune practici: 1800-2200 cuvinte 

4. Pentru recenzii: 800-1200 cuvinte 

Este de dorit ca textul să nu mai fi fost publicat sau trimis spre publicare în 
altă parte. Dacă autorul are un articol înrudit publicat, va specifica acest lucru. 

Autorul va respecta îndrumările tehnice, datele limita de trimitere a 
articolelor/studiilor (10 martie și 10 septembrie) şi de retrimitere a acestora în 
termen de o saptămână după primirea opiniilor din peer-review. 

Pentru a asigura procesul de peer-review, autorii sunt rugaţi să trimită 
articolul în limba romnă şi în limba engleză, în două fişiere a câte două exemplare, din 
care câte unul fără datele de identificare şi fără vreun reper cu privire la autorul acelei 
contribuţii. 

Este încurajată citarea articolelor din publicaţii cotate ISI şi/sau recunoscute 
de către CNCSIS/CNCS, respectiv din numere anterioare ale acestei reviste. Articolele 
vor fi trimise in format electronic, ca fisier ataşat, la adresa: jse@alternativesociale.ro. 

Sunt binevenite contribuţiile care reflectă studii şi cercetări realizate de 
autori în ultima perioadă pe următoarele teme: 

a. istoria şi originile economiei sociale; 

b. solidaritate socială şi antreprenoriat; 
c. democraţie participativă/ active citizenship; 
d. justiţie socială; 

e. incluziune socială; 
f. liberalism şi solidaritate creştină; 
g. binele individual – binele social; 
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h. responsabilitate individuală – responsabilitate socială; 

i. autonomie individuală – socială; 
j. conflicte şi cooperare societală; 
k. forme de economie socială şi practici; 

l. familia – ca unitate a structurii sociale; 
m. mişcarea cooperatistă europeană contemporană; 
n. dezvoltarea durabilă; 

o. lupta împotriva sărăciei; 
p. coeziune socială; 
q. ocupare deplină; 

r. experiente locale, regionale şi naţionale în domenii ale economiei sociale; 
s. experienţe şi practici de formare în domenii ale economiei sociale; 

t. alte teme de interes pentru domeniul economiei sociale. 

Structura articolelor 
Autorii sunt rugaţi să urmeze următoarele indicaţii cu privire la structura 

articolelor: 
� TITLU: Cambria, 14,  litere mari, centrat; 
� Prenume şi nume: aliniat dreapta, Cambria, 12; 

� Date de contact (la subsol, câte o notă pentru fiecare autor):  titlul 
academic/poziţia în organizaţie, denumirea departamentului şi a instituţiei, 
adresa de corespondenţă, numărul de telefon, e-mail (Cambria, 9); 

� Rezumat: 150-200 de cuvinte, în acord cu structura de mai jos, Cambria 10, 1 
rând ; 

� Cuvinte cheie: între 3 şi 8, Cambria 10, aliniat dreapta, italic; 

� Textul: Cambria 12, 1,5 rânduri; 
� Mulţumiri (eventuale) ; 

� Contribuţia autorilor la redactarea articolului ; 
� Note ; 
� Bibliografie (references) ; 

Tabelele şi figurile pot fi inserate in text sau prezentate câte unul pe pagină la 
sfârşitul articolului, cu titlu, numerotate, cu precizarea sursei. 

Structura rezumatelor 
Pentru studii empirice / experimentale: 

1. Tema şi obiectivul cercetării.  

2. Metodologia de cercetare  
3. Caracteristici ale participantilor la studiu / ale comunităţii studiate 
4. Rezultatele obţinute sau estimate.  

5. Concluzia, cu implicaţiile şi aplicaţiile rezultatelor.  

  Pentru sinteze / studii teoretice: 
1. Tema studiului.  
2. Perspectiva teoretică de la care porneşte studiul; obiectivul studiului.  
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3. Sursele utilizate (ex: baze de date, tipul de literatură analizată, eventual 

criteriile de selecţie a acesteia).  
4. Concluziile principale la care s-a ajuns în urma analizei / sintezei teoretice.  

  Pentru prezentarea de experienţe: 
1. Tipul de experienţă.  
2. Caracteristicile ale organizaţiei / acţiunii prezentate 

3. Aspectele noi /pozitive din respectiva experienţă 
4. Posibile intrebări / sugestii pentru studii / experienţe viitoare 

  Stilul textului 
Autorii sunt rugaţi să urmeze următoarele indicaţii cu privire la stilul textului: 

� Utilizaţi varianta britanică a limbii engleze. 
� Primul titlu se scrie cu bold, prima litera cu majuscule şi aliniat la stânga. 

� Numerotaţi paragrafele sau secţiunile cu cifre arabe. Evitaţi paragrafele foarte 
scurte sau formate dintr-o propoziţie. 

� Utilizaţi bold în text doar pentru subtitluri (numerotate, alineat). 

� Pentru sublinieri în text, utilizaţi caractere italice. 
� In textul principal, numeralele de la unu la zece trebuie scrise în cuvinte, dar 

pentru numerele mai mari trebuie utilizate cifrele (ex.: 11, 23, 264) 

� Toate acronimele trebuie scrise în întregime prima dată, chiar şi cele care sunt 
foarte des utilizate (ex.: UK, EU etc) 

� Scrieţi procent (nu %!) cu excepţia parantezelor ilustrative. 

� Intre textul din stânga şi semnele de punctuaţie nu se lasă spaţiu . 

Citarea şi bibliografia 
În text, daţi numele de familie al autorului, anul apariţiei cărţii şi pagina (dacă 

există) între paranteze (Cole 1992, p. 251). 
Pentru referinţe care au între unu şi trei autori, trebuie menţionaţi toţi (Cole, 

Green şi Black 2003). 
Pentru referinţe cu patru sau mai mulţi autori se utilizează următoarea formă 

(Cole ş.a. 2003).  
IMP: toti autorii vor trebui menţionaţi la bibliografie (nu se permite trimitere 

de genul  et al.!) 
Lista completă a referinţelor citate, aranjate în ordine alfabetică a numelor de 

familie, va trebui scrisă la 1.5 rânduri, la sfârşitul articolului, în următoarea formă: 
1. Cole, T. (1992). The Journey of Life. A Cultura History of Aging in America. 

Cambridge University Press, Cambridge. 
2. Elder, G.H. and Clipp, E.C. (1988). Wartime losses and social bonding: 

influences across 40 years in men’s lives. Psychiatry, 51 (1), 177-198. 
3. Ruth, J.-E. and Oberg, P. (1996), Ways of life: old age in life history perspective. 

In Birren, J.E., Kenyon, G., Ruth, J.-E., Schroots, J.F.F. and Svensson, T. (eds), 
Aging and Biografy: Explorations in Adult Development. Springer, New York, 
167-186. 

Trimiterile la documente legislative vor respecta urmatoarea formă: 
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In text: denumirea cunoscută a documentului şi codul de identificare 
(Com(2007) 332 Final) sau denumirea cunoscută şi anul: Legea asistentei sociale 
(2011); 

La bibliografie: Emient. An. Titlul documentului. Codul de identificare. 
Publicat in ...... sau Disponibil la:....; Consultat la data de: ........... 

Se respectă următoarele: 
� Autorii sunt rugaţi să reducă la minim trimiterile la lucrări nepublicate sau care 

urmează să fie prezentate la conferinţe, pentru că sunt dificil de găsit de către 
cititori. Dacă se optează pentru astfel de trimiteri, se va indica: titlul 
conferintei, organizatorul, locul şi data la care va fi susţinută prezentarea.  

� Titlurile de Cărţi şi Reviste sunt Scrise cu Caractere Italice, Tile Case. (fiecare 
cuvânt cu literă mare). 

� Titlurile de Lucrări, articole şi capitole din cărţi se scriu tip sencence case 
(doar primul cuvânt cu majusculă) fără caractere italice. 

� Se utilizează (eds / coord.) şi (ed./coord.) acolo unde este cazul (fără litere 
mari, cu punct după ed., dar nu şi după eds!) 

Citarea paginilor de internet sau a publicaţiilor online 
� Menţionaţi autorul, data, titlul, instituţia care a publicat sau numele celei care 

găzduieşte lucrarea, asemeni unei publicaţii tipărite.  Apoi specificaţi: 
Disponibil online la ……. sau Adresa completa de internet [data accesării]. 

Tabele 
� Tabelele trebuie inserate in text, numerotate consecutiv, cu precizarea sursei. 
� Dimensiunile trebuie să se potrivească încadrării într-o pagină de 190 mm x 

130 mm. 
� Titlul trebuie scris înaintea tabelului, cu prima literă mare, cu caractere italice. 
� Conţinutul tabelului: numele rândurilor/coloanelor se scriu cu prima literă 

mare. Sunt preferate titlurile scurte. Detaliile tehnice sau metodologice (cum 
ar fi eşantionul, tipul de statistică) ar trebui descrise în denumire sau în note 
cu privire la table. Se utilizează doar o decimală. 

Figurile 
� Se trimit inserate in text sau pe pagini separate, numerotate consecutiv şi 

denumite.  
� Capturile vor fi în fişiere separate. 
� In interiorul textului menţionaţi locul aproximativ al tabelelor şi al figurilor. 

Copyright: Responsabilitatea conţinutului articolelor revine, în întregime, 

autorului (autorilor). Autorul care trimite un manuscris (care este indicat pentru 

corespondenţă, în cazul semnarii de către mai mulţi autori) are responsabilitatea de a 

se asigura ca trimiterea spre publicare / publicarea a fost încuviintată de toţi autorii. 

Este deasemenea responsabilitatea autorului de a primi acceptul instituţiei de 

provenienţă pentru publicare, daca acesta îi este solicitat. Corespondenţa legată de un 

manuscris va fi purtată cu autorul care va trimite textul, daca nu există specificată, de 

la început, o altă solicitare din partea semnatarilor articolului. 
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RECOMMENDATIONS FOR AUTHORS 

 

The authors should take into consideration the interdisciplinary and 
multinational addressability when they write their works. They should also take into 
consideration the implications of the analysis for the readers from other study areas, 
other countries and other subjects. The stereotypical presentation of individuals and 
social groups should be avoided. 

The articles will contain the specified number of words including the abstract, 
keywords, notes and references: 

1. For theoretical studies: 5000-7000 words 

2. For empirical studies: 5000-7000 words 
3. For described experiences and best practices: 1800-2200 words 
4. For book reviews: 800-1200 words 

The text should not have already been published or sent to another 
publication. If the author has a similar article published, he/she should specify this.  

The authors should respect the deadlines for: papers submissions (10th March 
and 10th September) and for submitting the reviewed papers (one week after peer-
review feedback). 

In order to ensure the peer-review process, the authors are asked to send the 
article in Romanian and in English Languages, in two copies each, of which one 
without the identification data and without any clue regarding the article’s author.  

It is encouraged the quotation of the articles from the ISI publications, from 
journals approved by CNCSIS/CNCS) and from other volumes of the publication. 
Articles will be sent electronically as an attachment to: jse@alternativesociale.ro 

We welcome articles that reflect the studies and researches conducted by the 
authors in recent years on the following topics: 

a. the history and origins of the social economy; 
b. social solidarity and entrepreneurship; 
c. participatory democracy / active citizenship; 
d. social justice; 
e. social inclusion; 
f. liberalism and Christian solidarity; 
g. individual welfare - social welfare; 
h. individual responsibility – social responsibility; 
i. personal autonomy – social autonomy; 
j. societal conflicts and cooperation; 
k. forms of social economy and practices; 
l.  family - as a unit of social structure; 
m. contemporary European cooperative movement; 
n. sustainable development; 
o. fight against poverty; 
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p. Social Cohesion; 
q. full employment; 
r. experiences of local, regional and national social economy; 
s experience and training practices of the social economy; 
t. other topics of interest to social economy. 

Structure of article 
The authors are asked to respect the following indications regarding the 

articles’ structure: 
• TITLE: Cambria, 14, centred, uppercase; 

• Name and surname (Cambria 12, right align); 

• Contact details – as footnote, one for each author - academic title, the name of 

the department and of the institution, correspondence address, phone 
number, e-mail address (Cambria 9); 

• Abstract: 150 – 200 words, Cambria, 10, 1; 

• Key words: between 3 and 8, Cambria, 10, right align, it; 

• The main text:  Cambria, 12, line spacing 1.5, justified; 

• Acknowledgments (if needed); 

• The author’s contribution to the article; 

• Notes; 

• References; 

The tables and the images should be presented one by one on the page at the 
end of the article, with title, numbering and the source.  

Structure of abstracts 
For empirical / experimental manuscripts: 

1. Theme and objective research. 
2. Research methodology 
3. Characteristics of participants in the study / studied community 
4. Approximate or expected results. 
5. Concludes with implications and applications results. 

For synthesis / theoretical studies: 
1. Theme study. 
2. Theoretical perspective from which starts the study, the objective of the study. 
3. The sources used (eg databases, the type of literature review, possible criteria 
for selecting it). 
4. The main conclusions reached in the analysis / synthesis theory. 

For the presentation of experiences: 
1. Type of experience. 
2. Characteristics of the organization / action set 
3. New issues / positive experience  
4. Possible questions / suggestions for future studies / future experiences. 

Text style 
The authors are asked to take into consideration the following indications 

regarding the text’s style:  
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• For the English language use the British style; 

• The first title should be written with bold, the first letter is capital and left 

aligned; 

• Number the paragraphs or the sections with Arab numbers. Avoid very short 

paragraphs or one sentence paragraph; 

• Use bold in text only for subtitles (numbered, aligned); 

• For underlining use italic characters; 

• In the main text, the numerals from one to ten should be written in words, but 

for higher numbers should be used numbers (e.g. 11, 23, 264); 

• All the acronyms should be written fully for the first time, even those that are 

used really often (e.g. UK, EU etc); 

• Footnotes are allowed only for details and technical information (including 

statistical data); 

• Write ‘percent’ (not %!) with the exception of illustrative brackets; 

• Do not leave empty spaces between text and punctuation. 

Quotation and bibliography  
Write the author’s surname, the year of the book’s apparition and the page (if 

it exists) between brackets, in the text (Cole 1992, p. 251). 
For references that have between one and three authors, should be all 

mentioned (Cole, Green and Black 2003). 
For references with four or more authors should be used the following 

formula: (Cole et al. 2003).  
IMP: every author should be mentioned in the bibliography (it is not allowed 

a style as this: et al!). 
The complete list of the quoted references, arranged in alphabetical order by 

surnames should be written with 1.5 line spacing, at the end of the article, using the 
following style: 
1. Cole, T. (1992). The Journey of Life. A Cultural History of Aging in America. 

Cambridge University Press, Cambridge. 

2. Elder, G.H. and Clipp, E.C. (1988). Wartime losses and social bonding: influences 
across 40 years in men’s lives. Psychiatry, 51 (1), 177-198. 

3. Ruth, J.-E. and Oberg, P. (1996), Ways of life: old age in life history perspective. In 

Birren, J.E., Kenyon, G., Ruth, J.-E., Schroots, J.F.F. and Svensson, T. (eds), Aging and 
Biografy: Explorations in Adult Development. Springer, New York, 167-186. 

For references on laws: 
Please indicate, inside text: the known title of document and the identification 

code: (Com(2007) 332 Final) or  the known title of document and year: Social 
assistance law (2011); 

On references: The author / the institution that published or the name of the 
host institution. The date/year. The title. Identification code. Published in ..... 
or  Available at:.... [the date of the page’s visit]. 
The following indications should be respected: 

� The authors are asked to reduce at minimum the references to unpublished 
works or that which are to be presented at conferences, as they are difficult to 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

194 Vol. VI • Nr. 1/2016 

find by readers. If this type of reference is used, you should indicate: the 
conference’s title, the organiser, the place and the date at which the work will 
be presented.  

� Titles of Books and Magazines are Written with Italics, Tile Case (each word with 
capital). 

� The Works Titles, articles and chapters should be written using sentence case 
(only the first letter capital) without italics.  

� You should use (eds/coord) and (ed/coord) …. where necessary (without 
capitals, dot after ‘ed.’, but not after ‘eds’!) 

Internet pages or online publications quotation  
• Mention the author, the date, the title, the institution that published or the 

name of the host institution, as the same as a printed publication. 
• Then specify: Available online at …..or the Complete internet address [the date 

of the page’s visit] 
Tables 

� The tables should be in text or presented on separate pages at the end of the 
paper, consecutively numbered and you should write the source. 

� The dimensions should fit the dimensions of a page of 228 x 152 mm (of which 
the text takes 184 x 114 mm). 

� The title should be written before the table, with the first letter capital, italics. 
� The content of the table: the names of the rows / columns should be written 

with the first letter capital. Short titles are preferred. The technical or 
methodological details (for example, the sample, type of statistics) should be 
described in the name or in the notes regarding the tables. Only one decimal 
should be used.  

Images  
� The references are made on separate pages, consecutively numbered.  
� The captions should be in separate files. 
� Inside of the text you should mention the approximate place of the tables and 

images.  

Copyright: Submission of a manuscript implies that the work described has 

not been published before (except in the form of an abstract or as part of a published 

lecture, or thesis), that it is not under consideration for publication elsewhere. The 

author (authors) has (have) the full responsibility of the articles’ content. The 

submitting (Corresponding) author is responsible for ensuring that the article's 

publication has been approved by all the other coauthors. It is also the authors' 

responsibility to ensure that the articles emanating from a particular institution are 

submitted with the approval of the necessary institution. Only an acknowledgment 

from the editorial office officially establishes the date of receipt. Further 

correspondence and proofs will be sent to the corresponding author(s) before 

publication unless otherwise indicated. 
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