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SPECIFIC LOCAL ŞI ECONOMIE SOCIALĂ  

 

Cătălin-George Fedor [1] 

 
 

Rezumat 

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze oportunitatea înfiinţării unor 
întreprinderi sociale în mediul rural care să integreze persoanele vârstnice şi care 
să contribuie la prezervarea identităţii culturale şi etnice a comunităţilor din care 
aceştia fac parte. Cercetarea are un caracter exploratoriu şi a fost efectuată în patru 
comunităţi din judeţele Neamţ şi Bacău. Metoda utilizată a fost interviul de tip 
comprehensiv realizat cu subiecţi depozitari ai memoriei colective şi a urmărit 
identificarea orizontului de aşteptare în crearea unor întreprinderi sociale având ca 
beneficiu păstrarea tradiţiilor şi specificului local. Rezultatele scot în evidenţă rolul 
acestoraatât pentru beneficiarii direcţi, cât şi pentru comunităţi, în ansamblul lor. 
 

Cuvinte cheie: economie socială, specific local, tradiţii, comunitate. 

 
 

1. Introducere 
Lucrarea noastră îşi propune să prezinte utilitatea şi impactul 

unor centre de producţie de costume populare asupra populaţiei din 
comunităţile rurale, aceste centre având un dublu rol, cel de iniţiativă 
voluntară şi privată care să integreze forţa de muncă vârstnică, şi, 
respectiv, prezervarea identităţii culturale şi etnice. 

Studiul vine în continuarea şi completarea articolului „Economie 
socială şi identitate comunitară” (Fedor, 2016), apărut în paginile 
acestei reviste, prezentând rezultatele unei cercetări pe teren efectuată 
în patru comunităţi rurale din judeţele Neamţ şi Bacău. Accentul este 
pus pe tradiţiile şi specificul local, evidenţiind orizontul de aşteptare în 
crearea unor întreprinderi sociale având ca beneficiu păstrarea acestor 
tradiţii şi, implicit, a identităţii culturale şi etnice pentru fiecare 
comunitate în parte. 

 

                                                 
[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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2. Scurtă prezentare a comunităţilor studiate  
(http://statistici.insse.ro) 

Comuna Săbăoani se află în extremitatea estică a județului Bacău 
la limita cu județul Iași, cu o populaţie de 9.901 locuitori. Majoritatea 
locuitorilor sunt români (95,73%). Pentru 4,21% din populație, 
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, 
majoritatea locuitorilor sunt romano-catolici (93,61%), cu o minoritate 
de ortodocși (1,89%). Pentru 4,23% din populație, nu este cunoscută 
apartenența confesională.  

Gherăești este o comună din estul județului Neamț, cu o 
populaţie de 4.854 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 
(96,54%). Pentru 3,4% din populație, apartenența etnică nu este 
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 
sunt romano-catolici (83%), cu o minoritate de ortodocși (13,41%). 
Pentru 3,4% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

Faraoani este o comună în județul Bacău, cu o populaţie de 3.932 
de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (93,54%). Principalele 
minorități sunt cele de maghiari (1,73%) și ceangăi (1,55%). Pentru 
2,64% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct 
de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt romano-catolici 
(95,83%), cu o minoritate de ortodocși (1,25%). Pentru 2,64% din 
populație, nu este cunoscută apartenența confesională.  

Prăjești este o comună în judeţul Bacău, cu o populaţie de 1.869 
de locuitori. Pentru 11,02% din populație, apartenența etnică nu este 
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 
sunt romano-catolici (78,33%), cu o minoritate de ortodocși (10,38%). 
Pentru 11,18% din populație, nu este cunoscută apartenența 
confesională. 

 
3. Metode de cercetare 
Am aplicat 12 interviuri comprehensive, câte trei pentru fiecare 

comunitate. Am optat pentru acest tip de interviu deoarece permite 
subiectului intervievat explorarea temei până la saturarea ei (Blanchet, 
Gotman, de Singly, Kaufmann, 1998).  

Perioada de desfăşurare a cercetării pe teren a fost mai - iunie 
2015. Grupul ţintă al studiului a fost reprezentat de persoanele 
vârstnice, selectate aleatoriu, cu vârstele între 75 şi 92 de ani, 
depozitare ale memoriei colective specifice fiecărei comunităţi.  
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Întrebările au fost adaptate la nivelul de înţelegere al subiecţilor 
investigaţi, cu un limbaj potrivit gradului de înţelegere al lor. 
Persoanele intervievate 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. Ne-
am propus să creăm o înţelegere a semnificaţiilor latente ale mesajelor 
analizate, conform modelului Grounded Theory (Strauss, Corbin, 1990), 
abordare metodologică care pune accentul pe modul în care datele şi 
analiza lor sunt produse ale interacţionismului simbolic. Ulterior, 
conceptele şi temele au fost organizate într-o schemă narativă care 
însumează cunoaşterea obţinută asupra subiectelor de interes ale 
cercetării.  

Axele tematice urmărite au constat în: tradiţii, specificul local; 
rolul bisericii şi al altor instituţii pentru comunitate și păstrarea 
identităţii locale. 

 
4. 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 trei direcţii distincte şi complementare în acelaşi timp: 
a) evidenţierea tradiţiilor specifice comunităţilor locale, ca element de 
indentitate culturală şi etnică; b) identificarea actorilor cu rol în 
conservare a identităţii locale; c) reliefarea rolului de vector al 
întreprinderii sociale în păstrarea identităţii culturale şi etnice. 

4.1 Tradiţii şi specificul local 
În localitatea Gherăești este menționat un element specific 

vestimentației tradiționale, și anume culorile utilizate. Unul dintre 
intervievați menționează utilizarea culorilor roșu și negru, 
ornamentarea portului tradițional, acesta fiind considerat un element 
care atestă diferența dintre cultura locală și cultura specific maghiară.  

„Uitaţi, catrinţele noastre... cele din Ardeal îs cu multe culori, 
multe cutare... la noi sunt mai simple. Roşu şi negru se poartă 
majoritatea. Nu erau nici albastre, nici albe. Roşu şi negru, atâta.” 
(Gherăești 2) 
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În localitatea Prăjești este menționată, de asemenea, culoarea 
utilizată la ornamentarea vestimentației tradiționale ca fiind un 
element specific local. Culorile folosite sunt „vii” precum galben, 
albastru de Voroneț și roșu.  

„În culori. De exemplu, la noi s-a obişnuit să fie toate culorile vii: 
galben, culoarea corbului, un albastru de Voroneţ sau un roş ca focu’. 
Comuna de alături acceptau o culoare mai închisă, mult negru pe bonda. 
Era diferenţă, la noi s-au păstrat culorile vii, mai sufaritoare, galbenul, 
culoarea corbului, imediat se observă.” (Prăjești 2) 

Costumul popular era confecționat în interiorul gospodăriilor, de 
la etapa de plantare și recoltare a inului, parcurgând etapa de topire a 
lui la Siret sau în topitoriile din sat, trecând prin etapa de țesut și albire 
a pânzelor și finalizând procesul cu etapa de confecționare a 
vestimentației. Prima parte a procesului era supravegheată de 
bătrânele satului. Ulterior, intervievații menționează utilizarea 
bumbacului și a pânzelor procurate „de la jidani”. Acestea erau 
ornamentate cu flori sau le erau scoase firele cu acul pentru a obține 
modele deosebite. Lâna era utilizată, de asemenea, la confecționarea 
vestimentației tradiționale. Încălțămintea, ca și îmbrăcămintea, erau 
obținute în gospodării.  

„Deci tot ce-o fost, o fost munca ţăranului, o semănat cânepă, a 
recoltat-o, a dus-o şi-o topit-o la Siret sau la noi la topițărie, în sat, iar 
bătrânele urmăreau procesu’ de producţie, ştiau când să o scoată, 
scoateau materia primă şi pe urmă era simplu. Se scotea esenţialul, ceva 
mai pufos. După, ţeseau pânza, femeile. Asta se făcea iarna, în postul 
mare se lucra cânepă. Când venea primăvara, se punea la inghinatoare 
şi fiecare cu pânzele pe care le ţineau într-un lighean de lemn şi le 
dădeau prin apă de şapte-opt ori pe zi. Fiecare avea locul lui şi mergeau 
acolo câte şapte-opt femei dacă era loc şi se albeau pânzele. Acum au 
mai avansat oleacă cu ştiinţa. Cumpărau de la jidani, căci erau sufletul 
comerţului la vremea ceea. Începuseră să aducă bumbacul şi de-acuma 
în loc de cânepă de întins şi bătut, foloseau bumbacul. Era mai fin şi mai 
pufos şi după aceea a ieşit pânză, un pic modernizată. Femeile o 
prelucrau, ele erau croitoresele şi ce era de damă, cu flori, iar bărbaţii 
simplu. Numai cele care erau de sărbătoare aveau o cusătură mai 
aparte, fie la guler cu nişte desene, fie pe la marginea de jos, de la poală. 
Cu timpul s-au modernizat, scoteau firele afară cu acul, alea care erau 
bătute, rămânea numai întinsul şi desenau un păianjen de mărimea unei 
unghii, mai cochet. Pe lângă păianjen mai făceau şi o imitaţie de 
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floricică. Asta era diferenţa dintre cele două costume populare, mă refer 
la cămaşă. Opincile erau încălţămintea de bază, din piele de porc, ca la 
vremea aia se jupăiau porcii, căci erau materie primă pentru 
încălţăminte. Şi obielele se ţeseau la război din material mai gros, dar se 
bătea lâna de oaie. Întinsă era cânepa, dar bătută era lâna. Femeile 
făceau catrinţa, fusta din zilele nostre, ce constă în trei: două cu desen 
cu flori şi partea din spate era neagră. Din bătutul suveicii aveau 
culorile. Asta era toată munca lor. La catrinţe întinsul era din fir de lână 
de oaie. După ce tundeau oile la stână le ducea şi le spălau şi le dădeau 
prin toate astea şi fibră ceea lungă se făcea caier, lâna se torcea subţire, 
iar ce rezultă din prelucrare era din bătătură şi o vopsea. Atunci nu 
existau vopsele ca şi acuma, chimicale. Vopseau cu coajă de nucă, cu 
arin care fierbând material prima îi dădea culoarea respectivă, emana 
culoare. Să mai iasă la spălat!? Nici vorbă!” (Prăjești 1) 

În localitatea Săbăoani portul popular are, în viziunea 
intervievaților, elemente specifice care îl deosebesc de portul maghiar 
și îl aseamănă cu portul moldovenilor de peste Prut și al 
maramureșenilor. Elementele specifice constau în: cordelele și 
panglicile legate de fete în păr și în jurul capului, precum și culorile și 
cusătura catrinței.  

„Tradițiile noastre sunt românești. Și dacă stau și mă uit mai bine 
(mă uit la televizor, îmi place să mă uit la port popular, la 
îmbrăcăminte), la moldoveni, vreau să spun la rușii de peste Prut. Mai 
degrabă semănăm cu ei la port decât cu ungurii, pentru că acolo văd 
atâtea cordele puse și așa era când eram eu domnișoară, puneam 
panglici pe după cap pe aici, aveam cozi legate la cap și între cozi aici 
îmi puneam câteva, se spânzurau la spate și... am umblat, cât eram 
domnișoară... în ziua de nuntă... duminica la horă nu trebuia să fii 
mireasă, te îmbrăcai cu port popular, cămașă. Îmi puneam panglici, pe la 
gât o cruciuliță la piept legată cu panglică cu fundă într-o parte, cu altă 
panglică în față.” (Săbăoani 3) 

Respondenţii oferă o serie de date legate de portul popular din 
zona Săbăoaniului, care este un port popular de tip moldovenesc, acesta 
având în componență și o batistă legată la brâu, în general albă brodată. 
Ei validează originea românească, relatând faptul că așa era în 
comunitatea de origine. Acest element cultural vine ca argument al 
originii identitare românești al catolicilor din Moldova.  

„De exemplu, catrința noastră de la Săbăoani, deși ăștia care au 
vorbit ungurește și cei din Icușeni care au vorbit românește... Aceeași 
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catrință au purtat-o. Deci, n-a fost catrința din Săbăoani cu cea de la 
Bacău, că la Bacău era catrința cu o bucățică de roșu în față, mai 
modernă, se ducea... deci o porțiune mică. La noi catrința e cusută în trei 
părți, să spunem. Două părți din ambele margini cu roșu, cât vine în 
față, se dau parte peste parte. Fondul este roșu, iar în spate este negru, 
dar nu ca în partea... numai negru. Deci, la noi negru este mai lat.” 
(Săbăoani 3) 

Pentru respondenţi, costumul popular este unul tradițional 
românesc cu elemente de cromatice similare cu cele din Faraoani. 
Aspectul sublinat de ei constă în faptul că vorbitorii de limbă română și 
cei de limbă maghiară din comunitatea respectivă folosesc același tip de 
port popular.  

„Ei, noi coseam pe pânză de casă. Bumbac întins, bumbac... și 
coseam, mai pe urmă când prin ʼ55, a ı̂nceput să facă lumea țesută, 
cămașa țesută de-odată. Eu am avut cămașă țesută de-odată, pe urmă 
am țesut, m-am dus să îmi cumpăr de la o persoană, că la noi hramul e la 
Sf. Mihai. Și de hram toate fetele își mai făceau câte o cămașă nouă, să 
meargă mai frumos îmbrăcată. Eu, având vreo două vecine, am mers 
tocmai până la Bălcescu și am zis să mergem acolo să ne cumpărăm, să 
ne dăm comandă, să ne facem sau dacă are gata, cumpărăm. Și când ne-
am dus, verișoara nu era acasă.” (Săbăoani 3) 

De hramul satului exista tradiția de a îmbrăca ceva nou, element 
cultural similar cu cel românesc, mai ales în preajma marilor sărbători 
de peste an. 

În localitatea Faraoani se disting două abordări cu privire la 
specificul vestimentației tradiționale. Prima perspectivă consideră că 
specificul local este apropiat de cel maghiar, „mai original” decât în 
localitățile din jur. Pe lângă portul tradițional, elemente în care se 
regăsește cultura maghiară sunt obiceiurile de nuntă și botez, dansul, 
fără a putea specifica în ce constă acest specific și cum diferă el de cel 
românesc. 

„Eu zic că noi suntem mai originali. Deci nu suntem chiar aşa 
corcitură. Zicem că vorba noastră e mai corectă. Aşa zicem noi. Pe când 
alţii spun că a lor. Dar eu aşa zic. Bine, că niciodată n-o să fie cum 
trebuie. Pentru că maghiara e maghiară. A noastră... dar fratele meu 
vrea să re…pună deci limba maghiară... Tradiţiile, vă spun, cu obiceiurile 
de la nunţi… el încearcă să repună cu… şi botezuri şi… multe. Multe. 
Ştiţi. Înainte când se boteza un copil… nu, mama, când a născut, hai pe 
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stradă, hai pe… Nu. Atunci până nu s-a botezat copilul şi după aceea 
trebuia să vii la preot să…” (Faraoani 3) 

A doua abordare consideră că specificul local nu este nici 
maghiar, nici românesc, ci ceangăesc, distinct de cele două. Din nou, nici 
în această perspectivă nu sunt menționate elementele specifice și 
distincte ale culturii ceangăești. 

Respondenții manifestă mândrie față de portul tradițional din 
Faraoani, care este specific ceangăesc, fiind diferit de cel unguresc și 
considerat cel mai frumos și cel mai bine văzut port față de altele din 
străinătate. Încă mai există păstrători ai portului popular autentic 
ceangăesc, păstrători care cu mândrie îmbracă costumul popular. Astfel, 
ei nu își uită obârșia și sunt mândri de zestrea culturală lăsată 
moștenire de înaintași. 

„Ceangăesc. Că portul unguresc e altfel. Nu se loveşte. Diferă şi de 
cel românesc. Portul ăsta ceangăesc, care este la noi, cel mai frumos şi 
cel mai... dar în alte ţări, străinătate, pe unde merg cu ansamble prin 
astea, cel mai bine văzut port.” (Faraoani 1) 

Cu excepţia localităţii Faraoani, unde portul popular conţine 
elemente ceangăeşti, deşi nespecificate de respondenţi foarte clar, 
portul popular este specific românesc. 

În urma cercetării se identifică, și în aceste zone, fenomenul de 
transformare a costumului popular în element de muzeu: de la portul 
zilnic al vestimentației tradiționale, la începutul anilor 1900, acum 
costumul popular este îmbrăcat la sărbătorile satului și la evenimente 
religioase marcante pentru viața individului, precum administrarea 
mirului. 

„Mai rar! Să zicem că doar la anumite evenimente. De exemplu la 
mir.” (Prăjești 3) 

„...Eu am dat costum naţional la muzeu... I-am dat costum 
popular, eu... cămaşa şi izmene, aşa se chema, şi o geantă de mers la 
şcoală. La vremea ceea nu era ghiozdanul sau rucsac de spate, cu desene 
din basme. Pe geanta respectivă, după ce că avea un capac, în partea din 
faţă un pătrăţel cusut, unde se punea călimara cu cerneală. Călimara cu 
cerneală, la vremea ceea nu era cu filet, călimara era o sticlă cu vârful 
cum ar fi paharul îndoit şi când întorceai nu se varsă cerneală din ea 
fiindcă era calculată la jumătate.” (Prăjești 2) 

4.2 Actori cu rol de conservare a identităţii locale 
Ne punem, firesc, întrebarea: „cine se mai ocupă de păstrarea 

identităţii locale?”  
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În comunitatea din Gherăeşti, preotul încearcă păstrarea unei 
tradiții reprezentative, aceea a coaserii costumelor populare. Acesta 
organizează întâlniri pentru femeile din sat care practică acest obicei și 
pot lăsa mai departe această tradiție. 

„Da. Spunea părintele paroh că totuşi a încercat să păstreze 
tradiţia cusutului de costume populare şi are un mic club cu femei din 
sat care se adună din când în când pentru cusut.” (Gherăeşti 2) 

Cu ocazia cercetării pe teren am observat diferenţe între 
populaţia de confesiune catolică din judeţul Bacău și cea din judeţul 
Neamț există, atât din punctul de vedere al tradițiilor, cât și a portului.  

„Nu. Ăia [din Bacău n.n.] au altă structură, alte obiceiuri, alte... 
Ăştia aici sunt crescuţi. Poate, cine ştie, de vorbeu ei maghiara de... da’ 
nu! Nici portu’ nu seamănă... de aici.” (Gherăeşti 3)  

De asemenea, biserica a contribuit la încurajarea interacțiunii 
tinerilor din comunitațile tradiționale prin punerea la dispoziția 
acestora de spații pentru organizarea horelor și sărbătorilor locale. 
Biserica are un rol fundamental în încurajarea păstrării tradițiilor 
locale, precum îmbrăcarea vestimentațiilor tradiționale. 

Din păcate, în afară de biserică, există puţine persoane care se 
ocupă cu păstrarea tradiţiilor, fiind amintită o persoană care se ocupă 
de dansuri populare și care provine din comunitate. 

„Văd că este un tânăr care se ocupă de dansuri și îmi place tare 
mult. Adică el e tânăr, dar e căsătorit și are doi copii, și mă bucur când... 
Are vreo trei grupuri, și mai mici, și mai mărișori... de dansuri, să știți că 
îmi place de domnul ăsta și chiar...” (Săbăoani 2) 

În comunitate încă se mai păstrează portul popular, ca emblemă 
identitară. El reprezintă o mare valoare în cadrul comunității, iar cei din 
comunitate păstreză costumele populare doar pentru anumite ocazii 
speciale, cum ar fi o nuntă cu specific tradițional.  

„N-am de unde să știu, adică cum să zic, la Gherăești patronul 
Trupul și Sângele lui, la noi, Sfântul Mihail în centru. Fiecare, nu știu 
cum să vă zic, așa. La Gherăești să vedeți ce frumos e când înconjoară 
biserica cu bătrânii, iau portul național și cu opinci în picioare, dă flori, 
că așa se dă în fața Sfântului Sacrament. La noi nu se mai îmbracă 
bătrânii, dar se îmbracă copiii, tineretul se mai îmbracă și îl dă când e 
sărbătoare.” (Săbăoani 2) 

Există diferențe în obiceiurile din zonă, mai ales când vine vorba 
de elementele de religie populară și anume la procesiunile ce țin de 
hramurile bisericii. Sunt elemente de identitate locală care încă se mai 
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păstreză, procesiuni regăsite și în zonele catolice din Europa, influența 
culturală românească fiind portul popular. 

Inițiativa respondenţilor de a continua tradiția populară 
reprezintă o formă de păstrare a identității culturale locale. 

„Am o nepoată la care am vrut să-i las, adică vreau să-i las, că 
deja am majoritatea lucrurilor duse la dânsa, ca și are camere goale, le-
am pus acolo. Mai am ceva acasă, dar majoritatea sunt duse la ea. Am 
vrut s-o învăț pe ea, dar nu are timp, are trei copii. Are magazie, a fost 
prin Franța, nu știu pe unde au mai fost și nu are timp de așa ceva, zice: 
„tanti, îmi iese bani?, ca să pun pe cineva să plătesc să facă.” I-am spus: 
„Mirela, dacă tu plătești omul cela, tu trebuie să ai punct de desfacere”. 
Dacă s-ar găsi punct de desfacere unde să se desfacă produsul s-ar 
putea face, dar altfel nu.” (Săbăoani 3) 

În comunitate s-a pierdut și obiceiul clăcii, obicei prin definiție 
românesc care a dispărut și în comunitățiile românești ortodoxe din 
Moldova. 

 „Nu, nu se mai face clacă, claca a fost pe timpuri. Claca la făcut 
casă, la încărcat casele când se... se făcea clacă, la mama se făcea clacă 
când la cânepă fac o clacă din câteva femei, îndată... S-a pierdut și 
obiceiul ăsta” (Săbăoani 3) 

Sintetizând, actorii care contribuie la conservarea identității 
locale sunt actori individuali și actori instituționali. Actorii individuali 
sunt localnicii cu vârste diferite, preocupați de tradițiile locale. Aceștia 
participă la demersuri etnografice de identificare a tradițiilor și 
istorisirilor cu privire la viața vechii comunității, conservă portul 
popular și fac demersuri de transmitere a procedeului de fabricare a 
acestuia către celelalte generații, organizează grupuri de dansuri și 
cântece tradițioanle. 

Actorii instituționali sunt biserica, organizațiile politice și 
fundațiile. Acțiunile de conservare a obiceiurilor și portului popular 
constau în demersuri etnografice de identificare a tradițiilor și 
istorisirilor cu privire la viața comunității. 

Alte acţiuni constau în coordonarea de grupuri de dans și cântec 
și organizarea de spectacole și reprezentații artistice. Acest tip de 
demersuri au fost identificate atât în comuna Faraoani, cât și în 
Săbăoani.  

Este menţionată organizarea de șezători, de către intervievații 
din comuna Faraoani. Acestea au rol demonstrativ și urmăresc 
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popularizarea obiceiurilor vechii comunități, obiceiuri la care 
generațiile actuale au renunțat. 

„Noi, totuşi, cu acţiunea catolică facem în fiecare an prin 
februarie, facem şezătoare aici. Adică facem ca să vadă şi tinerii cum 
făceam noi. Că tinerii n-au de unde să ştie ei treaba asta.” (Faraoani 2) 

Importantă este şi acţiunea de conservare a portului tradițional, 
transmiterea procedurii de obținere a lui și expunerea lui cu ocazia 
târgurilor și expozițiilor. Demersul presupune, de asemenea, păstrarea 
de materiale explicative și demonstrative cu privire la fabricarea 
vestimentației tradiționale. 

„Aș fi pus nepoata asta să lucreze cu grupul, mă duceam tot ca o 
bătrână… acolo poate mă puneam și eu pe un scaun pe scenă acolo ca să 
zică iaca la clacă, la mâncare... Că așa făceau înainte, așa făceau femeile.” 
(Săbăoani 3) 

O altă formă de păstrare a identității locale o constituie scrierea 
de cărți în care sunt consemnate informații cu privire la istoria 
comunității și personalitățile acesteia. Locuitori din Gherăești și din 
Săbăoani au publicat cărți care consemnează istoria propriilor 
comunități. 

4.3 Economie socială şi identitate etnică şi culturală 
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 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, 
întreprinderile sociale.  

Conform Fedor (op. cit., 39-41), întâlnim, în acest sens, 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 
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acestor întreprinderi are un rol important în orizontul de aşteptări al 
grupului reprezentat de persoanele vârstnice, din perspectivă 
utilitaristă şi simbolică. 

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!” (Săbăoani 1);  
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.” (Săbăoani 2);  
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.” 
(Faraoani 1). 

Altfel spus, persoanele vârstnice din cele patru 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 
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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...” (Săbăoani 2) 

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. 

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.”(Săbăoani 
3). 

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.” (Faraoani 2).  

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?” (Săbăoani 2). 
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5. Concluzii 
Persoanele vârstnice constituie un grup vulnerabil aparte, însă, 

într-o perspectivă apreciativă, ele sunt depozitarul memoriei colective 
pentru comunităţile din care fac parte. Această memorie colectivă se 
traduce prin tradiţiile respectate la nivel local. Acest aspect scoate în 
evidenţă potenţialul şi rolul pe care îl au persoanele în vârstă pentru 
prezervarea tradiţiilor şi specificului local.  

Tendințe de conservare a identității locale se regăsesc la 
membrii tuturor comunităţilor studiate şi acestea trebuie sprijinite. 
Sunt create, aşadar, premisele pentru înfiinţarea unor întreprinderi 
sociale, iar persoanele în vârstă şi nu numai (după cum am văzut mai 
sus) le susţin şi vor să se implice în dezvoltarea lor.  

Beneficiul principal, pentru grupul ţintă, constă în schimbarea 
aşteptată la nivel comportamental, atitudinal şi identitar. Pentru 
comunitate, beneficiul principal constă în prezervarea tradiţiilor şi a 
specificului local şi în promovarea lor la nivel regional şi naţional. 

Există o serie de actori individuali şi instituţionali care se implică 
în dezvoltarea unor proiecte de economie socială cu acest scop. Însă, 
iniţiativa trebuie sprijinită de comunitate.  
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Abstract 

The study aims to discuss the opportunity of setting up social enterprises in rural 
areas employing the elderly and contributing to the preservation of their cultural 
and ethnic identity. It is an exploratory research and it was conducted in 4 
communities of in the Neamţ şi Bacău counties. Comprehensive interview was used 
with subjects holding the collective memory and it aimed to identify the range of 
their expectations regarding the setting up of social enterprises preserving local 
traditions and local specificity. The results emphasize their role both for the direct 
beneficiaries and communities as a whole. 
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1. Introduction  
Our paper aims to present the usefulness and the impact of 

centers producing traditional clothing for the population of rural 
communities, with the dual role played by the centers,  on the one hand, 
voluntary and private initiative, and, on the other, maintenance of 
cultural and ethnic identity.  

The study continues and completes the article „Social Economy 
and the community identity” (Fedor, 2016) published earlier in this 
journal that presented a field research conducted in four rural 
communities in Neamţ and Bacău counties. The focus is placed on 
traditions and local specificity underlining the range of expectations 
regarding social enterprises development bringing the benefit of 
preserving the traditions and implicitly the ethnic identity of each 
community.  
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2. Short presentation of studied communities 

(http://statistici.insse.ro) 
Săbăoani village is located in the Eastern end of the county at the 

border with Iaşi County, with a population of 9.901 inhabitants. Most 
inhabitants are of Romanian ethnicity (95, 73%). For 4, 21% of the 
population, the ethnic belonging is not known. In terms of their 
confession, most inhabitants are Roman-Catholics (93, 61%), with an 
Orthodox minority of (1, 89%). Confessional belonging of 4, 23% of the 
population is not known.  

Gherăești village is located in Neamț County, with a population 
of 4.854 inhabitants. Most inhabitants are Romanian (96, 54%). For 3, 
4% of the population, ethnic belonging is not known. In what regards 
confessional belonging, most inhabitants are Roman-Catholics (83%), 
with an Orthodox minority of (13, 41%). Confessional belonging of 3, 
4% of the population is not known.  

Faraoani village is located in Bacău County, with a population of 
3.932 inhabitants. Most inhabitants are Romanian (93, 54%). Main 
minorities are Hungarians (1, 73%) and the Csango (1, 55%). For 2, 
64% of the population, ethnic belonging is not known. In terms of 
confession, most inhabitants are Roman-Catholics (95, 83%), with an 
Orthodox minority of (1, 25%). Confessional belonging of 2, 64% of the 
population is not known.  

Prăjești village is located in Bacău County, with a population of 
1.869 inhabitants. For 11, 02% of the population, ethnic belonging is 
not known. In terms of confession, most inhabitants are Roman-
Catholics (78, 33%), with an Orthodox minority of (10, 38%). 
Confessional belonging of 11, 18% of the population is not known.  

 
3. Research methods  
We applied 12 comprehensive interviews, three for each 

community. We opted for this type of interview as it enables the 
interviewed subject to explore the topic deeply until it is saturated 
(Blanchet, Gotman, de Singly, Kaufmann, 1998).  

The field research was carried out between May and June 2015. 
The target group of the study included the elderly selected randomly, 
aged between 75 and 92, holders of collective memory of each 
community.  
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The questions were adapted to the level of understanding of the 
subjects; their language was adequate to their degree of knowledge. 
The interviewed individuals agreed to take part in the interview. We 
informed the subjects about the confidentiality of information supplied 
during the interview. The interviews took place in a familiar 
environment and were accepted by the respondents, namely, in the 
office of the parish house that belongs to the church of each community.  

The body of data collected during interviews was coded based 
on the hierarchy of data importance and their recurrence to build 
categories and topics. We aimed to develop an understanding of latent 
meanings of the analyzed messages based on the model of Grounded 
Theory (Strauss, Corbin, 1990), a methodological approach focusing on 
the way in which data and their analysis are the product of a symbolic 
interaction. Then, the concepts and the topics were organized in a 
narrative scheme summarizing the outcomes of research.  

The main topics were: traditions, local specificity, the role of the 
church and other communitarian institutions and maintaining local 
identity. 

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

knowing an individual based on its the representations and 
productions, our analysis is divided into three distinct and also 
complementary directions: a) underlining traditions specific to local 
communities as an element of cultural and ethnic identity; b) 
identifying the act of stakeholders that play a role in the conservation of 
local identities; c) shaping the vector role of the social enterprise in the 
preservation of cultural and ethnic identity. 

4.1 Traditions and the local specificity  
A specific element of traditional clothing, the used colors are 

mentioned in Gherăești. One of the interviewed mentioned the use of 
colors red and black, the ornamentation of traditional clothing that is 
considered an element that shows the difference between local and 
specifically Hungarian culture.  

„Look, our catrintsas... there are many colors and other things in 
Ardeal... ours are much simpler. The majority wear red and black. There 
were neither blue, nor white, just red or black, that’s all.” (Gherăești 2) 
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In Prăjești, the subjects also mentioned the color used to ornate 
costumes as being an element of local specificity. They use „bright” 
colors, such as yellow, the Voroneţ blue and red.  

„In terms of colors, it is common to have all bright colors: yellow, 
black, Voroneţ blue or bright red’. The neighboring village used to 
accept darker color, much black color on the vest. There was a 
difference, we kept bright colors, yellow and black were immediately 
noticed.” (Prăjești 2) 

The popular clothing was manufactured in the household, 
starting with flax plantation and harvesting, submersion in the river 
Siret or in the village rettings, undergoing the process of fabric 
production and whitening and ending with clothing manufacturing. The 
first stage of the process was supervised by the elderly women. Later, 
the interviewed mentioned the use of cotton and fabric purchased from 
„the Jews”. It was ornated with flowers or the threads were taken out 
with a needle to obtain a special pattern. Wool was also used in the 
manufacturing of traditional clothing. Shoes and clothing were 
produces in the household.  

„So, all was peasant’s work, which planted hemp, harvested it 
and retted it in river Siret or here in the village rettings and the elderly 
women supervised the production process, they knew when it had to be 
taken out, they obtained the raw material and then it was easy. The 
most important material was obtained, it was much softer. Then, 
women weaved the fabric. This was done in winter, hemp was 
processed during Lent. When spring came, work started and each kept 
its fabrics in a wooden basin and rinsed it seven-eight times a day. Each 
person had a special spot and went there with seven or eight women 
and whitened the fabric if they had enough space. Then people evolved 
a bit. They bought cloth from the Jews as they were the drivers of trade 
then. They started to bring cotton and instead of hemp that had to be 
stretched and beaten, people started to use cotton. Women sewed, they 
made women’s clothes, ornated with flowers and men made simpler 
clothes for men. Only holiday clothes had a special stitching, whether on 
the collar having some patterns or on the hem. In time, they became 
more fashionable, took out threads with a needle, others that had 
machine-made stitches just had the pattern on them and a nail-sized 
spider, smarter. Besides spiders, they also made flower imitations. This 
was the difference between the two costumes, I refer to the blouse. The 
opinci were the traditional shoes made out of pig skin as at that time 
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pigs were skinned as that was the used raw material. The foot wraps 
were made from a thicker material and the sheep wool was beaten. 
Hemp was stretched and wool was beaten. Women made catrintsas, the 
nowadays skirts made out of three parts: two parts with flower 
patterns and the back side were black. Colors came from the shuttle. 
They made all the work. The vests were made from sheep wool. After 
sheep were trimmed, the wool was washed and processed and then 
woven and then colored. There were no chemical colors as now. The 
wool was colored using walnuts, alder that by being boiled gave that 
color, would the color fade? No way!” (Prăjești 1) 

In Săbăoani, the interviewed reported that traditional clothing 
has elements that make it different from the Hungarian clothing and 
similar to the clothing worn by Moldavians and the people of 
Maramures. The main elements are made of: ribbons that girls wore on 
their forehead and in their hair, as well as the colors and stitches of 
catrintsas.  

„Our traditions are Romanian and if we look more carefully (and 
I watch TV as I like to watch traditional clothing) at Moldovans, I mean 
the Russians from across the river Prut, we are more like them that like 
the Hungarians, as I see many ribbons as it was here when I was 
younger we used to wear ribbons to support our hair, between hair tails 
we had ribbons ... and I used to wear them when I was a young girl… 
especially on Sunday when we went dancing and you were not 
supposed to be a bride but you had to wear traditional clothing, a 
blouse. I put on ribbons, a cross on my neck tied with a ribbon having a 
bow on the side and another ribbon on the front side.” (Săbăoani 3) 

The respondents provided information about traditional 
costume in the Săbăoani area that is a traditional Moldovan clothing 
that also comprises usually a white embroidered handkerchief on the 
belt. They validate the Romanian origin as it was in found in the 
community of origin. This cultural element is an argument for 
Romanian identity of Catholics in Moldova.  

„For instance, our catrintsas from Săbăoani, even people who 
spoke Hungarian or were from Icușeni also wore it... So, the catrintsas 
from Săbăoani was not like that from Bacău, it had a red piece in front, 
it was more fashionable. Let’s say out catrintsa has three parts. Two 
parts with red margins in the front side re worn side on the side. The 
background is red and the backside is black but not only black…. So, our 
black side is wider.” (Săbăoani 3) 
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For the respondents, the popular costume is a traditional 
Romanian costume with chromatic elements similar to those found in 
Faraoani. They underlined that people speaking Romanian and the 
Hungarian speakers wear the same costume.  

„So, we saw using home-made cloth. We used cotton fabric and 
we made the cloths, later, around 1955 people had they made. I also 
made it myself and had them made for the St. Michael Day. And for the 
holiday, all girls had a new blouse made to be better dressed. I went 
with two neighbors to Bălcescu to buy or have a blouse made. And 
when we went my cousin was there.” (Săbăoani 3) 

For the village Saint’s Day, there is a tradition to wear something 
new; it is a Romanian tradition especially around big holidays during 
the year.  

In Faraoani, we may distinguish two approaches to the 
specificity of traditional clothing. The first approach states the local 
specificity is closet o Hungarian tradition, it is more original than in the 
neighboring villages. Apart from the traditional costume, wedding, 
Christening traditions and dances contain elements of Hungarian 
culture. The approach fails to describe their specific features and how 
they differ from Romanian culture.  

„I would say we are more original. So we are not half blood. We 
say that our language is more pure. This is what we think. Others say 
theirs is more pure. But this is what I believe. Well, it will never be as it 
should be, as Hungarian is Hungarian. My brother wants to re-establish 
Hungarian language. Let me tell you those traditions he tries to bring 
back wedding and Christening traditions and many other traditions. In 
the old days, when a baby was born, mothers were not supposed to 
walk on the street... No. First, the baby had to be baptized and then you 
went and saw the priest…” (Faraoani 3) 

The second perspective states that local specificity is not 
Hungarian but that of Csango people, different from the two traditions. 
Again, specific and differing elements of the Csango tradition are not 
mentioned.  

The respondents are proud of the traditional costume of 
Faraoani which is typical Csango clothing, different from the Hungarian 
and considered abroad to be one of the most beautiful costumes. There 
are still people preserving the traditional Csango costume, people who 
wear it with pride. Therefore, they do not forget their origin and are 
proud of their cultural heritage left by their ancestors.  
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„Csango. It differs from the Hungarian costume. And it is 
different than the Romanian costume. Our Csango clothing is the most 
beautiful and when I travel abroad with bands it is very well seen.” 
(Faraoani 1) 

Except Faraoani where popular costume contains Csango 
elements, even though not clearly specified by the respondents, the 
traditional costume is typically Romanian.  

The research shows that here the transformation of the costume 
into a museum element: from the daily clothing at the beginning of 
1900s to being worn just for the important village events and religious 
holidays in the life of an individual, such as for the chrism.  

 „Rarely! Just for specific events. For example, the chrism.” 
(Prăjești 3) 

„...I donated my costume to the museum… a traditional costume, 
a blouse and trousers and a school bag. Then, there were no rucksacks 
or school bags with fairy tale characters on them. There was a piece of 
square clothing on it where you kept the ink pot. It was just a glass with 
a special barrow neck and when you turned it upside down it did not 
run as it was calculated to be half empty.” (Prăjești 2) 

4.2 Stakeholders having the role to preserve local identity  
We naturally ask ourselves: „who is still in charge with 

preserving local identity?”  
In Gherăeşti village, the priest tries to preserve the 

representative tradition of traditional costume sewing. He organizes 
meetings with women in the village practising this craft and who could 
pass it on to others.  

„Yes. The priest said that he tried to preserve the tradition of 
traditional costume sewing and he has a small club of village women 
who meet from time to time for sewing.” (Gherăeşti 2) 

With the occasion of our field research, we have noted the 
differences between the Catholic population in Bacău County and the 
population of Neamț county both in terms of their traditions and 
clothing.  

„No. Those people [from Bacău n.n.] have a different style, other 
traditions, other... Our people are from here. Maybe, who knows, they 
spoke Hungarian! But their costume is very different from that of our 
places.” (Gherăeşti 3)  

Also, the church contributed to the interaction of the young in 
traditional communities by putting at their disposal room for 
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organizing circle dances and local holidays. Church pays a key role in 
encouraging the preservation of local traditions, such as wearing 
traditional costume.  

Unfortunately, apart from church, few people do something to 
preserve traditions, just one person was mentioned who is in charge 
with popular dances and who is from the village.  

„There is a young man who is interested in dances and I like him 
a lot. He is married and has two children and I am glad when ... He has 
three dance groups, for children and for older ones, I really like him...” 
(Săbăoani 2) 

The traditional costume is till preserved as an emblem of 
identity. It has great value in the community and people from the 
community wear costumes just for special occasions, such as a 
traditional wedding.  

„In Gherăești, the religious feast is the Blood and Body of Christ 
and here we celebrate St Michael in the center of the village. It is 
different, so to say. In Gherăești, it is so beautiful when the elderly circle 
the church dressed in traditional costume, wearing opinci and put 
flowers in from of the Holly Sacrament. Here, the elderly do not wear 
traditional clothes any more, just the young and the children during 
holidays.” (Săbăoani 2) 

There are differences in traditions in the area, especially related 
to elements of popular religion and processions related to the saint of 
the church. These are element of local identity that are not preserved 
any more, processions are also found in Catholic regions of Europe, the 
cultural Romanian influence is the traditional costume.  

The initiative of respondents to continue popular tradition is a 
form of preserving the local cultural identity. 

„I have a niece to whom I wanted to leave stuff, I mean I want to 
leave her as most of my things are there, as she has spare room. I also 
have other things at home, but of them are already there. I wanted to 
teach her but she does not have time, she has three children. She has a 
deposit, she has been to France and to other countries, so she does not 
do such things, she says: „aunt, do I get paid for this? To pay someone 
do this .” I told her: „Mirela, if you pay that person, you need to have a 
shop”. If we had a shop where to sell the product, we might do this, 
otherwise no.” (Săbăoani 3) 

Collective work as a tradition was lost, a truly Romanian 
tradition that disappeared even in Orthodox communities in Moldova. 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

24 Vol. VI • Nr. 2/2016 

 „No, there is no collective work as it used to be in the old days. 
Collective work in building a house, mother used to call people when 
they worked hemp… This tradition was lost” (Săbăoani 3) 

In short, the stakeholders contributing to the preservation of 
local identity are individual and institutional stakeholders. Individual 
stakeholders are locals of different ages, occupations, local traditions. 
They take part in ethnographic activities aimed to identify traditions 
and recount them related to life of the old community, to preserve 
traditional costume, and pass on its manufacturing to future 
generations, to organize traditional song and dance bands.  

Institutional stakeholders are the church, political organizations 
and charities. Preservation actions of customs and traditional costume 
include ethnographic actions to identify traditions and to find stories 
related to community life.  

Other actions include dance and song bands management, 
organization of shows and artistic events. This type of actions was 
found in Faraoani and in Săbăoani.  

Evening sittings are also mentioned by the subjects in Faraoani. 
These have a demonstrative role and aim to spread community’s old 
traditions, customs abandoned by current generations.  

„We, with our Catholic organization organize evening sitting In 
February. We organize it to make the young people see how we did it, 
as they cannot know these things.” (Faraoani 2) 

It is also important to organize activities aimed to preserve the 
national costume, its manufacturing and to present it at exhibitions and 
fairs. The actions involve the presentation of materials and information 
on how traditional costume was made.  

„I would have helped my niece to work in a group… there I could 
have sit on a chair on the stage… This i show women used to do before.” 
(Săbăoani 3) 

Another way to preserve traditions is by writing books 
presenting information on the community history and its personalities. 
Inhabitants of Gherăești and Săbăoani have published books presenting 
the history of their own communities.  

4.3 Social economy and ethnic and cultural identity  
Using the model suggested by Korgen (2008), we may view the 

community as being a collective actor in its own life. In accordance with 
this view and to continue the summary of subjects’ responses, ethnic 
and cultural community can engage in collective actions aimed to reach 
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specific aims and objectives. For this purpose, we may identify a 
continuous awareness and a deliberate effort to ensure the survival of 
community by means of activities producing a heritage and celebrating 
a common legacy, all of them through such institutions as family, school, 
church and especially social enterprises.  

According to Fedor (op. cit., 47-49), 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 
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!” (Săbăoani 1);  
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.” (Săbăoani 2);  
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. 
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“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.” (Faraoani 1). 

In other words, the elders in the four 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...” (Săbăoani 2). 

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 
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.”(Săbăoani 
3). 

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 
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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.” (Faraoani 2).  

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?” (Săbăoani 2). 

 
Conclusions 
The elderly are especially vulnerable from the assessment 

perspective they are bearers of collective memory for their 
communities. This collective memory is translated in locally respected 
traditions. This aspect emphasizes the potential and the role of the 
elderly for the preservation of traditions and local specificity.  

Tendencies to preserve local identity are found in members of all 
studied communities and these should be supported.  

So, premises are created for setting up social enterprises and the 
elderly and other categories (as we have seen earlier) support them and 
wish to engage in their development.  

The main benefit for the target group is the expected change of 
behavior, attitude and identity. For the community, the main benefit lies 
in the preservation of traditions and local specificity and in their 
promotion regionally and nationally.  

There is a set of individual and institutional stakeholders getting 
involved in the development of specific projects of social economy for 
this purpose. But, the initiative should be supported by community.  
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Rezumat 
 

Prezentul articol oferă o imagine de ansamblu asupra alternativelor oferite de 
economia socială integrării socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi. Este 
prezentată analiza unei instituţii care a dezvoltat structuri de economie socială, cu 
focalizare asupra modalităţii de funcţionare a unităţilor protejate aflate în gestiunea 
sa. Sunt prezentate informaţii referitoare la diferenţele de gen privind 
angajabilitatea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi mentale şi este evidenţiat 
impactul serviciilor oferite de instituţie asupra obţinerii şi păstrării unui loc de 
muncă de către beneficiarii săi.  
Utilitatea lucrării este dată de caracterul aplicabil al informaţiilor livrate, fiind 
surprinse modele de bună practică privind integrarea socio-profesională a 
persoanelor cu dizabilităţi. 
 

Cuvinte cheie: economie socială, unitate protejată, integrare,  

persoane cu disabilităţi, angajare. 

 

 

Introducere 
Integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilităţi 

reprezintă un element de maximă importanţă la nivel european. În 
România, problematica angajabilităţii persoanelor cu dizabilităţi o 
regăsim ca prioritate în strategiile publice care se referă la ocupare în 
general, dar şi în strategia privind integrarea persoanelor cu disabilităţi. 
La nivel naţional, prioritatea specialiştilor care activează în domeniul 
social constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi respectarea drepturilor 
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persoanelor aparţinând unor grupuri vulnerabile. În acest sens, se 
poate observa preocuparea actorilor sociali pentru integrarea socială şi 
profesională a persoanelor cu dizabilităţi. Asigurarea accesului acestora 
pe piaţa muncii şi adaptarea locurilor de muncă la nevoile lor, constituie 
obiective ale instituţiilor publice de asistenţă socială şi organizaţiilor 
neguvernamentale care se adresează acestei categorii de beneficiari. 

Legislaţia naţională prevede facilităţi pentru angajatorii care 
angajează persoane cu dizabilităţi şi respectiv sancţiuni financiare 
pentru cei care refuză să angajeze persoane cu disabilităţi. Şi totuşi, în 
România, doar 4.17% dintre persoanele cu nevoi speciale erau active 
din punct de vedere profesional în 2015 (MMFPSPV, 2015). Accesul 
persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii este încă foarte limitat şi nu 
s-a constatat o creştere reală a numărului persoanelor cu disabilităţi 
active din punct de vedere economic.  

În acest context, economia socială vine ca răspuns la dificultăţile 
întâmpinate de responsabilii de drept privind inserţia profesională a 
acestei categorii, oferind soluţii concrete, prin crearea de locuri de 
muncă în domenii accesibile persoanelor cu dizabilităţi.  

 
1. Repere teoretice în analiza economiei sociale 
Termenul de economie socială este utilizat pentru a defini 

activităţile întreprinse spre îndeplinirea unui scop social şi susţinerea 
comunităţilor cărora li se adresează. Economie socială a apărut în prima 
jumătate a secolului XIX, economiştii liberali francezi, iniţiatorii 
conceptului, considerând necesară o finalitate de natură morală a 
economiei, care să ducă la bunăstarea colectivă şi socială, pe lângă cea 
individuală(Barna, Ionescu, Mişu, 2012:7). Referindu-se la scopul 
economiei sociale, Larionescu (2013) menţionează faptul că acesta nu 
se referă la generarea de profit, iar finalitatea acestui concept face 
referire la servirea membrilor unei comunităţi aflaţi într-o situaţie de 
vulnerabilitate, spre beneficiul acestora.  

Economie socială este privită ca un sector non-profit, denumit 
generic „al treilea sector”, situat între sectorul public şi cel privat, fiind 
considerată o zonă intermediară între stat şi piaţă (CIRIEC, 2007, 
Europian Parliament, 2009). Economia socială este văzută ca un 
mediator care preia sarcinile sectorului public, ce nu pot fi delegate 
celui privat, în ceea ce priveşte distribuţia echitabilă şi corectă a 
resurselor şi beneficiilor, prin oferirea unor servicii universale.  
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Alte abordări compară noţiunea de economie socială cu cea de 
„antreprenoriat social”, încadrând-o la intersecţia dintre sectorul 
public, privat şi social (terţiar). Antreprenoriatul social este prezentat 
ca o modalitate de abordare a problemele sociale prin identificarea de 
noi oportunităţi şi soluţii inovatoare, fiind focalizat mai degrabă pe 
crearea de valoare socială decât financiară (Brouard şi Larivet, 2010). 
Reprezintă, altfel spus, o iniţiativă de transformare a problemelor 
sociale în oportunităţi de afaceri, urmărind obţinerea de rezultate 
sociale şi nu generarea de profit (Crişan, 2012). Dintre caracteristicile 
antreprenoriatului social reţinem sintetic: activitatea antreprenorială 
este ghidată explicit de o misiune socială, măsura succesului nu se 
realizează sub forma mărimii profitului, ci sub forma valorii sociale 
create. Prin urmare, antreprenorii sociali acţionează ca şi agenţi ai 
schimbării în sectorul social, misiunea lor fiind orientată spre 
dezvoltarea socială durabilă, spre identificarea şi exploatarea de noi 
oportunităţi acţionează cu încredere fără a fi limitaţi de resursele 
disponibile, exploatând o gamă variată de resurse, de la filantropie la 
metodele comerciale din sectorul business (Dees şi Economy, 2001).  

O retrospectivă în literatura de specialitate autohtonă, permite 
sintetizarea a trei caracteristici principale ale întreprinderile care 
activează în sfera economiei sociale: au o misiune socială, desfăşoară 
activităţi comerciale şi nu distribuie profitul antreprenorilor. 
Structurile de economie socială au autonomie decizională şi libertate de 
asociere, distribuie excedentele ţinând cont de munca depusă şi 
desfăşoară activităţi economice pentru a satisface nevoile unor 
categorii de persoane defavorizate. Misiunea acestor entităţi poate fi 
rezumată la asigurarea unor beneficii membrilor lor sau unei 
colectivităţi, acordând prioritate oamenilor şi nu aspectelor financiare 
(Cace S. (coord.) 2010, Crişan, 2012, Barna, Ionescu, Mişu, 2012, 
Buzducea, 2013).  

Formele economiei sociale, aşa cum sunt prezentate de diferiţi 
autori (Cace, 2010, Barna, Ionescu, Mişu, 2012) sunt denumite astfel: 
cooperativele, organizaţiile sau societăţile mutuale, întreprinderile 
sociale, asociaţiile şi fundaţiile. În ceea ce priveşte fundaţiile, obiectivele 
acestor entităţi urmăresc: reprezentarea intereselor membrilor lor, 
întărirea coeziunii sociale, întărirea independenţei personale, 
promovarea echităţii prin depăşirea dezavantajelor sociale sau a celor 
de pe piaţa muncii (Society at a Glance: OECD Social Indicators, citat în 
Cace, Nicolăescu, Scoican, 2010:106), redistribuirea fluxurilor 
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financiare şi furnizarea de servicii şi bunuri prin desfăşurarea de 
activităţi economice (Barna, Ionescu, Mişu, 2012). 

Domeniile de activitate ale instituţiilor care activează în 
domeniul economiei sociale sunt diferite: protecţie socială, servicii 
sociale, sănătate, asigurări, producţie agricolă, educare şi formare, 
cultură, sport, activităţi recreative.  

  
2. Economia socială din perspectiva integrării socio-

profesionale a persoanelor cu dizabilităţi.  
Conceptul de economie socială este strâns legat de protecţia 

socială pentru persoanele sau populaţiile marginalizate şi se bazează pe 
ideea garantării de beneficii membrilor unor comunităţi de favorizate, 
prin dezvoltarea acestora. Dintre categoriile de persoane cărora 
entităţile de economie socială se adresează amintim: persoane fără loc 
de muncă, persoane cu dizabilităţi, foşti deţinuţi, minorităţile etnice, 
familiile monoparentale, copii şi tineri in situaţii dificile, consumatorii 
de droguri, persoanele refugiate etc. Se poate observa astfel, că valoarea 
economiei sociale este reflectată în domenii ce ţin de asigurarea 
bunăstării unor categorii vulnerabile ale populaţiei prin dezvoltarea 
coeziunii sociale şi a participării la viaţa activă a societăţii. Economia 
socială contribuie în mod direct la ocuparea forței de muncă prin 
angajarea în propriile organizații: asociații, cooperative, fundații și mai 
recent întreprinderi de inserţie socială (a se vedea Legea 219/2015 
privind economia socială).  

Economia socială s-a dezvoltat ca o modalitate de depăşire a 
unor probleme sociale precum lipsa locurilor de muncă. Aceasta are un 
puternic efect pozitiv asupra creşterii coeziunii sociale şi a ocupării 
forţei de muncă, oferind „noi oportunităţi de angajare în circuitul 
economic a unor segmente sociale excluse de o economie bazată pe o 
competiţie fără suflet” (Cace, 2010:9). 

Persoanele cu dizabilităţi reprezintă una dintre categoriile 
asupra căreia este orientat conceptul de economie socială. Acestea se 
confruntă des cu diferite bariere fizice, sociale sau culturale, care le 
limitează sau chiar le împiedică accesul la servicii sociale şi alte 
activităţi. Conform datelor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice (2015), în anul 2015, în ţara noastră 
erau înregistrate 759.019 persoane cu dizabilităţi. Dintre acestea, doar 
31.691 persoane aveau statutul de angajat. 
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Multe dintre problemele de integrare profesională a persoanelor 
cu dizabilităţi sunt legate de: lipsa unor servicii de integrare în educaţia 
preşcolară, comunicarea inadecvată dintre părinţi şi profesori, o 
funcţionare nepotrivită a sistemului şcolar şi de orientare profesională, 
oportunităţi limitate privind alegerea carierei, numărul mic de ateliere 
protejate şi a altor forme de integrare profesională a acestora, reticenţa 
unor angajatori în a oferi locuri de muncă acestei categorii, din cauza 
mentalităţii că persoanele cu nevoi speciale nu se potrivesc cerinţelor 
lor. De asemenea, odată ajunşi la un loc de muncă, aceste persoane se 
pot confrunta cu inaccesibilitatea spaţiului de lucru, neadaptarea 
programului de lucru, atitudini negative din partea celorlalţi (Asociaţia 
,,Alternativa” 2003:13-14).  

Economia socială reprezintă o alternativă viabilă pentru 
diminuarea sau combaterea problemelor enumerate mai sus. Barierele 
şi limitele de ordin fizic, economic, social cu care persoanele cu 
dizabilităţi se confruntă în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă, pot 
fi eliminate prin intermediul derulării unor programe de economie 
socială, care să urmărească incluziune pe piaţa muncii şi monitorizarea 
evoluţiei profesionale a persoanelor cu dizabilităţi.  

Unele dintre entităţile de economie socială care asigură 
încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi sunt unităţile 
protejate. Literatura de specialitate încadrează unităţile protejate în 
categoria întreprinderilor sociale de ocupare, care oferă beneficiarilor 
locuri de muncă temporare sau permanente şi diverse programe de 
calificare în muncă, urmărind integrarea socio-profesională şi abilitarea 
pentru o viaţă independentă a persoanelor cu dizabilităţi (Barna, 
Ionescu, Mişu, 2012:61). Activitatea acestor instituţii constă în vânzarea 
spre publicul larg a produselor şi serviciilor create în interiorul lor.  

Definită în Legea nr. 448/2006 privind Protecţia şi Promovarea 
Persoanelor cu Handicap, unitatea protejată reprezintă ,,operatorul 
economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul 
căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract 
individual de muncă sunt persoane cu handicap” (art. 5, alin. 29), 
putând fi înfiinţată de orice persoană fizică sau juridică, activităţile 
desfăşurându-se de către persoana cu dizabilităţi autorizată sau in 
diferite structuri (ateliere, secţii) ale agenţilor economici, instituţiilor 
statului, organizaţiilor neguvernamentale (art. 81, alin. 1,2).  

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul unităţilor protejate 
sunt în domeniul producţiei de articole de îmbrăcăminte, fabricarea 
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produselor de papetărie, confecţionarea măturilor şi periilor, realizarea 
de produse manufacturiere, servicii de curăţenie în birouri şi domiciliu, 
servicii de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie, servicii de panificaţie, 
servicii de tipărire (cărţi de vizită, afişe, pliante, broşuri), activităţi 
referitoare la sănătatea mentală, servicii recreative şi distractive (CNAS, 
MMFPSPV, 2012). 

Având în vedere importanţa integrării socio-profesionale a 
persoanelor cu dizabilităţi, prezentul studiu propune analiza 
modalităţilor în care unitatea protejată, ca structură asimilată 
intreprinderilor sociale, potrivit legii cadru a economiei sociale, 
contribuie la integrarea acestei categorii vulnerabile, pe piaţa muncii. Se 
urmăreşte evidenţierea unor aspecte ce ţin de impactul economiei 
sociale asupra angajabilităţii beneficiarilor cu nevoi speciale şi 
furnizarea unor informaţii privind diferenţele de gen în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane vulnerabile. Este 
prezentat un model de bună practică orientat spre integrarea 
profesională a persoanelor cu dizabilităţi, realizat prin analiza 
organizaţională a unei fundaţii care a dezvoltat structuri de economie 
socială. 

  
3. Analiza instituţională a unei fundaţii care a dezvoltat 

structuri de economie socială.  
Demersul analitic urmăreşte prezentarea instituţiei prin prisma 

analizei activităţilor acesteia în raport cu principiile economiei sociale 
şi respectiv, evaluarea unităţilor protejate aflate în gestiunea acesteia. 
În realizarea analizei instituţionale a celor două unităţi protejate care 
funcţionează în cadrul fundaţiei, a fost utilizată o grilă de analiză, ce 
cuprinde următorii itemi: domeniul de activitate, serviciile oferite, 
locaţie, producţie, resurse utilizate, persoanele cu dizabilităţi angajate, 
mecanisme de finanţare, clienţi/desfacere, parteneri, promovare, 
sustenabilitate. Informaţiile au fost culese prin interacţiunea directă cu 
angajaţii instituţiei, prin studiul rapoartelor anuale de activitate ale 
fundaţiei şi prin analiza website-ului acesteia.  

Având o activitate de peste 23 de ani, fundaţia se adresează în 
special copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, urmărind asigurarea 
bunăstării acestora. Instituţia a dezvoltat programe şi servicii de 
intervenţie timpurie pentru nou-născuţi, servicii de integrare psiho-
socială pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale, servicii de recuperare la 
domiciliu pentru copiii cu dizabilităţi, servicii de consiliere, orientare şi 
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mediere profesională pentru adulţii cu dizabilităţi, servicii caritabile de 
diminuare a consecinţelor sărăciei şi activităţi de economie socială, sub 
forma unităţilor protejate.  

Analiza activităţilor social-economice desfăşurate în cadrul 
fundaţiei, indică prezenţa caracteristicilor comune subsectoarelor 
economiei sociale, aşa cum sunt prezentate acestea în reglementările 
internaţionale şi naţionale cu privire la economia socială.  

  Sintetic, la nivelul fundaţiei regăsim următoarele 
caracterisctici:  

• Sunt private şi au personalitate juridică, nefiind controlate de 
sectorul public: fundaţia este o entitate cu management autonom, 
colaborând cu autorităţile publice locale pentru asigurarea 
bunăstării membrilor comunităţii; 
• Au autonomie decizională în coordonarea activităţilor, 
funcţionând prin votul democratic: consiliul de conducere a cărui 
preşedinte este fondatorul fundaţiei, ia deciziile în urma consultării 
tuturor membrilor, urmărind interesul şi asigurarea unor servicii de 
calitate pentru beneficiarii instituţiei; 
• Presupun caracterul voluntar al aderării ca membru la 
organizaţie: interesul specialiştilor spre a acoperi nevoile unui 
număr cât mai mare de persoane, acceptând tot mai mulţi 
beneficiari, arată că fundaţia îndeplineşte şi această condiţie; 
• Asigură reinvestirea profitului şi distribuţia câştigurilor 
(excedentului) proporţional cu efortul membrilor în bunul mers al 
activităţilor şi nu în funcţie de aportul de capital sau cotizaţiile 
acestora: Activitatea economică a fundaţiei este destinată susţinerii 
financiare a proiectelor sociale implementate de aceasta, fiind astfel 
promovată ideea caracterului non-profit al acesteia; 
• Au o misiune profund socială, fiind considerate organizaţii ale 
oamenilor, nu de capital: în interiorul fundaţiei se desfăşoară 
activităţi menite să răspundă nevoilor sociale ale unui grup 
dezavantajat format din persoane cu dizabilităţi. Aceasta desfăşoară 
activităţi economice, însă doar cu scopul de a satisface nevoile 
beneficiarilor implicaţi şi de a-şi autofinanţa proiectele.  

În cadrul fundaţiei se desfăşoară activităţi de economie socială, 
menite să susţină parţial serviciile oferite de aceasta. Prin intermediul 
desfăşurării acţiunilor economice, instituţia îşi propune autofinanţarea 
iniţiativelor sociale propuse şi garantarea stabilităţii şi calităţii 
programelor sale.  
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Activităţile economice desfăşurate în cadrul entităţii de 
economie socială analizate constau în: funcţionarea a două unităţi 
protejate, închirierea sălii de conferinţă a fundaţiei, comercializarea de 
produse second-hand provenite de la finanţatori străini, 
comercializarea produselor realizate de către beneficiari în cadrul 
centrului de zi/atelierului care funţionează în incinta instituţiei. 

Potrivit unui raport de activitate al fundaţiei realizat în anul 
2013, cea mai mare parte a veniturilor instituţiei au fost obţinute prin 
intermediul activităţilor economice mai sus amintite. Dintre aceste 
activităţi, vor fi analizate în continuare cele două unităţi protejate, 
evaluate prin intermediul grilei de analiză instituţională.  

3.1. Unitatea protejată 1 
Îşi desfăşoară activitatea în interiorul instituţiei. Informaţiile cu 

privire la entitatea economică sunt prezentate sintetic în tabelul de mai 
jos: 

Variabila 
urmărită 

Indicatori Constatări 

Domeniul de 
activitate 

Activităţi 
întreprinse 

Pregătirea şi servirea 
produselor alimentare, gătite 
pentru consumul imediat.  

Servicii  Tipuri de servicii 
oferite 

Organizarea de mese festive 
Servicii de catering (mâncare 
gătită, coffee break) 
Servirea mesei- produse gătite, 
meniul zilei 

Locaţie Sediul unde se 
desfăşoară 
activitatea 

În incinta fundaţiei, la subsol 
 

Producţie Tipul de produse 
oferite 

- produse alimentare gătite 
- produse de patiserie şi 
sandwich-uri 

Resurse utilizate - resurse umane 
- utilaje şi 
echipamente 
 
 
- materii prime 

- 4 persoane angajate 
- sală de mese- capacitate 50 
locuri 
- utilaje automatizate 
- spaţii depozitare materii 
prime 
- produse pentru gătit 
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Persoane cu 
dizabilităţi 

Număr persoane 
cu dizabilităţi 
angajate 
Meserii practicate 

1 
 
 
Ajutor bucătar 

Mecanisme de 
finanţare 

Surse de venituri 
 
Destinaţia 
profitului 

- comercializarea produselor 
pregătite 
- plata parţială a salariilor 
administrative 

Clienţi/desfacere Persoane cărora 
le sunt adresate 
produsele 

- angajaţii şi beneficiarii 
fundaţiei 
- beneficiarii cantinei sociale 
- persoane fizice sau juridice, 
catering sau servirea mesei în 
incinta sălii de mese 

Parteneri Denumire 
instituţii 
partenere 

- Primăria oraşului: Cantina 
săracilor 
- Şcolile din oraş: 3 şcoli 
catering, 1 şcoală deplasare la 
sala de mese.  

Promovare Canale de 
promovare 

Media:  
Site-ul unitătii protejate 
Contactare companii, instituţii 
educaţionale 

Sustenabilitate Activităţi 
planificate în 
viitor 

- identificarea noilor clienţi şi 
acţiuni de fidelizare a clienţilor 
actuali 
- dezvoltarea unor noi 
produse/pachete de produse 

Tabel 1. Analiza instituţională a unităţii protejate 1 (tabel realizat în 
baza cercetărilor proprii autorilor) 

 
Unitatea protejată analizată în tabelul de mai sus are angajate 

patru persoane, dintre care o persoană cu dizabilităţi, beneficiară a 
instituţiei. Meseria practicată de această persoană este de ajutor 
bucătar, serviciile oferite de unitate fiind de pregătire şi servire a 
produselor alimentare gătite. Locaţia unităţii reprezintă un avantaj, 
deoarece se află în imediata apropiere a unei şcoli generale din oraş, 
mulţi dintre elevi servind masa de prânz în incinta sălii de mese din 
dotare. Produsele bucătăriei sunt consumate şi de elevi înscrişi în 
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programe afterschool, care servesc masa în şcoli, prin serviciul de 
catering. Pe lângă elevi, clienţii instituţiei sunt: beneficiarii fundaţiei, 
persoane care se confruntă cu sărăcia, şi alte persoane fizice sau 
juridice. 

Veniturile obţinute din vânzarea produselor alimentare şi de 
patiserie au ca destinaţie plata parţială a salariilor personalului 
administrativ. Partenerii instituţiei, primăria şi patru şcoli din oraş, 
susţin bunul mers al serviciilor unităţii protejate, servicii promovate 
prin site-ul fundaţiei şi prin contactarea directă a diferitelor companii şi 
instituţii de învăţământ. În viitor, pentru ca unitatea protejată să se 
autosusţină, specialiştii fundaţiei îşi propun identificarea de noi 
potenţiali clienţi şi fidelizarea celor actuali, precum şi dezvoltarea unor 
produse şi pachete de produse noi.  

3.2. Unitatea Protejată 2 
Cea de-a doua unitate protejată analizată este o societate 

comercială cu răspundere limitată, având fundaţia ca partener 
principal. Aceasta a fost înfiinţată în anul 2003, la iniţiativa fundaţiei, cu 
sprijinul colaboratorilor străini. In anul 2006, aceasta a obţinut 
autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată. Informaţiile prezentate 
în cadrul analizei instituţionale a acestei entităţi economice au fost 
obţinute prin contactarea directorului programului fundaţieişi prin 
accesarea site-ului instituţiei.  

Variabila 
urmărită 

Indicatori Constatări 

Domeniul de 
activitate 

Activităţi 
întreprinse 

- producţie şi distribuire 
articole de lemn dedicate 
copiilor 
- producţia şi comercializarea 
de mobilier urban 

Servicii  Tipuri de servicii 
oferite 

- producţia şi comercializarea 
de jucării educative pentru 
copii 
- producţia şi comercializarea 
de mobilier pentru copii  
- producţia şi comercializarea 
de echipamente de educarea 
mişcării 
- producţia şi comercializarea 
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mobilierului pentru spaţii de 
joacă şi a mobilierului urban.  

Locaţie Sediul unde se 
desfăşoară 
activitatea 

O comună din apropierea 
oraşului- clădire proprie 
O firmă din industria auto- 
personal în leasing 

Producţie Tipul de produse 
oferite 

- jucării pentru copii 
- mobilier din lemn 

Resurse utilizate - resurse umane 
- utilaje şi 
echipamente 
- materii prime 

- 12 persoane 
- 14 utilaje de prelucrare a 
lemnului şi alte utilaje 
- produse din lemn 

Persoane cu 
dizabilităţi 

Număr persoane 
cu dizabilităţi 
angajate 
Meserii practicate  

- 2 persoane sediu propriu 
- 6 persoane leasing firmă 
parteneră 
- prelucrare lemn, operator 
cablaje, legător manual 

Mecanisme de 
finanţare 
 
 

Surse de venituri 
 
 
Destinaţia 
profitului 

- vânzarea produselor obţinute 
- donaţii şi sponsorizări 
- achitarea parţială a salariului 
unui angajat dintr-un program 
al fundaţei. 
- finanţarea serviciilor oferite 
în cadrul unui program al 
fundaţiei. 

Clienţi/desfacere Persoane cărora 
le sunt adresate 
produsele 

- primăria oraşului (mobilier 
urban, dotare spaţii de joacă) 
- instituţii publice, în special 
cele educative (grădiniţe) 
- persoane juridice, companii 
- persoane fizice 

Parteneri Denumire 
instituţii 
partenere 

Parteneri străini 
Primăria oraşului, mobilarea 
unor grădiniţe din oraş, spaţii 
de joacă 

Promovare Canale de 
promovare 

Media: site-ul unităţii protejate 
Târgurile de profil-economie 
socială, promovarea şi 
vanzarea produselor 
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În mediile de afaceri 
Sustenabilitate Activităţi 

planificate în 
viitor 

- desfăşurarea de activităţi 
economice solicitate pe piaţă 
- promovarea produselor şi a 
beneficiilor utilizării fondului 
de handicap 
- cunoştinţe minime de 
economie, pentru menţinerea 
calităţii produselor şi 
păstrarea poziţiei pe piaţa 
liberă 

Tabel 2. Analiza instituţională a unităţii protejate 2 (tabel realizat în 
baza cercetărilor proprii ale autorilor) 

 
Aşa cum se poate observa în tabelul de mai sus, cea de-a doua 

unitate protejată are ca domeniu de activitate producţia şi 
comercializarea produselor de lemn, în special cele dedicate copiilor. În 
prezent, activitatea este realizată de 12 angajaţi, dintre care opt fac 
parte din categoria persoanelor cu nevoi speciale, beneficiare ale 
fundaţiei. 

Dintre cei opt angajaţi cu dizabilităţi, doi îşi desfăşoară 
activitatea la sediul unităţii protejate, dintr-o comună aflată în 
apropierea oraşului şi șase persoane se află în leasing de personal în 
cadrul firmei partenere. Meseriile practicate de beneficiarii fundaţiei 
sunt: operator cablaje şi prelucrător lemn. 

Veniturile entității provin din vânzarea produselor şi din donaţii, 
surplusul monetar fiind utilizat pentru achitarea parţială a salariului 
personalului de implementare a unui program al fundaţiei. 

Coordonatorul acestuia consideră că deşi profitul obţinut nu este 
unul mare, satisfacţia constă în oferirea unor locuri de muncă 
beneficiarilor, iar progresul făcut de această unitate protejată 
reprezintă un bun exemplu pentru managerii care sunt interesaţi de 
angajarea unor persoane cu nevoi speciale.  

Produsele fabricate se adresează atât persoanelor fizice cât şi 
juridice publice şi private, unitatea protejată promovându-şi activitatea 
prin intermediul site-ului instituției, în cadrul târgurilor de specialitate, 
în mediul de afaceri prin contact direct cu diverse companii. În viitor, se 
va urmări asigurarea adaptării produselor la cerinţele pieţei, 
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promovarea produselor realizate şi aplicarea cunoştinţelor economice 
ale specialiştilor pentru menţinerea calităţii produselor oferite. 

 
4. Diferenţe de gen privind angajabilitatea pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi 
Aşa cum a fost menţionat, instituţia prezentată oferă asistenţă şi 

suport persoanelor cu dizabilităţi, prin derularea unor programe sociale 
dedicate lor. Unul dintre programele fundaţiei oferă servicii de 
integrare socio-profesională pentru adulţii cu deficienţe mentale. În 
cadrul acestuia se urmăreşte încadrarea pe piaţa muncii a beneficiarilor 
cu nevoi speciale şi medierea relaţiei acestora cu angajatorii.  

Acţiunile desfăşurate în cadrul programului se referă la: 
evaluarea abilităţilor de muncă ale beneficiarilor, oferirea de consiliere 
şi orientare vocaţională, organizarea de cursuri de calificare în domenii 
precum: „agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport”, „peisagist 
floricultor”, „florar decorator”, „legător manual”, „tâmplar manual”, 
identificarea potenţialelor locuri de muncă pentru beneficiari, 
susţinerea angajării în muncă şi monitorizarea parcursului profesional 
al acestora, medierea relaţiei angajat-angajator.   

Prin întreprinderea activităţilor mai sus amintite, beneficiarii 
fundaţiei, atât cei de gen masculin cât şi de gen feminin sunt sprijiniţi în 
obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă. Din analiza instituţiei şi prin 
interacţiunea directă cu beneficiarii şi angajaţii acesteia, se poate afirma 
că genul beneficiarilor influenţează tipul posturilor ocupate de aceştia, 
însă unele dintre meserii sunt practicate atât de femei cât şi de bărbaţi. 
Astfel, dintre locurile de muncă deţinute de persoanele de gen masculin 
cele mai des întâlnite sunt: operator cablaje, control materiale şi 
componente de utilaje, manipulant marfă, ambalator, lăcătuş mecanic, 
operator PC, tâmplar, legător manual. Totuşi, ultima meseria amintită 
este specifică şi beneficiarelor fundaţiei, care lucrează în domeniul 
legătoriei manuale, dar şi ca lucrător comercial sau prelucrător de lemn. 

Este important de menţionat că multe dintre persoanele cu 
dizabilităţi mentale de gen feminin au funcţia de personal de întreţinere 
curăţenie. Fiind sprijinită de angajaţii fundaţiei în obţinerea şi păstrarea 
locului de muncă, una dintre beneficiarele instituţiei lucrează ca 
prelucrător de lemn la o fabrică situată în afara oraşului. Munca pe care 
o depune presupune şlefuirea materialelor din lemn necesare realizării 
pieselor de mobilier. Cu toate că nu este o muncă uşoară, presupunând 
efort fizic dar şi deplasarea într-o altă localitate, beneficiara fundaţiei 
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este mulţumită cu locul său de muncă şi recunoscătoare că poate 
contribui la îmbunătăţirea situaţiei financiare a familiei sale.  

Un alt beneficiar al instituţiei, persoană de gen masculin, a primit 
suport de la angajaţii fundaţiei în ocuparea unui post în cadrul unui 
atelier de lăcătuşerie al unei firme aflate la doar câţiva kilometri de 
oraş. Beneficiarul afirmă că ajutorul primit de la angajaţii fundaţiei a 
contribuit atât la găsirea unui loc de muncă, dar şi la integrarea sa în 
colectivul profesional din care face parte.  

Indiferent de genul persoanelor cu dizabilităţi, un aspect demn 
de reţinut este posibilitatea acestora de a desfăşura activităţi lucrative 
repetitive. Capacitatea lor de a efectua etape de lucru precum verificare, 
sortare, ambalare, care pentru persoanele fără nevoi speciale ar putea fi 
monotone, reprezintă un argument pentru angajarea acestei categorii. 
De asemenea, un alt atu al persoanelor cu deficienţe mentale îl 
reprezintă răbdarea şi îndemânarea de care dau dovadă în realizarea 
muncii manuale în cadrul acelor etape de producţie care nu pot fi 
automatizate.  

În ciuda constatărilor de mai sus, unii angajatori din România 
sunt încă reticenţi în ceea ce priveşte încadrarea în muncă a 
persoanelor cu dizabilităţi, din cauza percepţiei că, în calitate de 
angajaţi, aceştia ar putea avea o productivitate mai scăzută, un număr 
mai mare de absenţe datorită problemelor de sănătate, solicitând o 
supervizare mai atentă (CNAS, MMFPSPV, 2012). Şi totuşi, unele 
cercetări sunt optimiste. Nechita (2010: 15-18, 111-122) consideră că 
odată ce angajatorii conştientizează potenţialul de muncă al acestora, 
interesul privind asistarea lor la locul de muncă şi asigurarea păstrării 
locului de muncă creşte, iar Gherguţ (2015) concluzionează că 
persoanele cu dizabilităţi au o productivitate egală, sau uneori, mai 
bună comparativ cu a colegilor fără dizabilitate, mai puţine accidente de 
muncă, o mai bună respectare a programului de muncă, o mai mare 
stabilitate pe postul de muncă, un impact pozitiv asupra climatului de la 
locul de muncă” . 

 
5. Consideraţii finale 
Una dintre categoriile asupra căreia conceptul de economie 

socială şi-a orientat atenţia este cea a persoanelor cu nevoi speciale, 
urmărind integrarea socio-profesională a acestora. Limitările cu care 
aceşti beneficiari se confruntă în accesarea pieţei muncii, pot fi 
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depăşite, economia socială având capacitatea de a valorifica abilităţile 
speciale ale persoanelor cu dizabilităţi.  

Activităţile desfăşurate în domeniul economiei sociale utilizează 
resursele şi potenţialul profesional al persoanelor cu nevoi speciale, 
într-un cadru organizat reprezentat de diferite entităţi, cele mai 
întâlnite în contextul României fiind unităţile protejate. În interiorul 
acestora se produc şi comercializă bunuri sau se furnizează servicii, 
care asigură plata muncii depuse de angajaţi, oferindu-le astfel 
independenţa financiară. Mai mult decât atât, profitul obţinut în urma 
desfăşurării activităţilor în cadrul acestor entităţi este reinvestit în 
interiorul lor, cu scopul îmbunătăţirii calităţii produselor şi serviciilor 
oferite sau al dezvoltării de noi locuri de muncă pentru alte persoane cu 
nevoi speciale.  

Se poate concluziona că economia socială reprezintă o 
completare a acţiunilor întreprinse de responsabilii de drept în sensul 
integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, prin asigurarea 
angajabilităţii acestora în câmpul muncii, prin accesibilizarea şi 
adaptarea mediului de lucru la nevoile acestora şi prin implicarea activă 
a beneficiarilor în desfăşurarea de activităţi lucrative, în funcţie de 
abilităţile deţinute.  

Altfel spus, „economia socială nu consideră persoanele 
defavorizate beneficiari pasivi ai filantropiei sociale, ci protagonişti 
activi ai destinului lor” (CIRIEC, 2007, citat în MMFPSPV, 2010:17). Este 
o modalitate de creştere şi valorificare a potenţialului economic al 
acestei categorii de populaţii, considerate vulnerabile, contribuind la 
creşterea coeziunii economice şi sociale, pe termen mediu şi lung.  
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SOCIAL AND PROFFESIONAL INTEGRATION OF PEOPLE 
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Abstract 

The article provides an overview on the alternatives offered by the social economy 
towards socio-professional integration of people with disabilities. It is analyze an 
institution which has developed social economy structures, focusing on the 
functioning of protected units under its management. It provides information on 
gender differences in terms of employability of persons with mental disabilities and 
highlighted the impact of services provided by the institution on becoming and 
remaining at job by its beneficiaries. 
The utility of this study is given by the nature of the information supplied, being 
captured models of good practice on socio-professional integration of people with 
disabilities. 

Keywords: social economy, protected unit, integration,  

people with disabilities, employability 
 
 
Introducere 
 
At the European level, the social and professional integration of 

people with disabilities represents a concern of utmost importance. In 
Romania, the issue of employability of people with disabilities is a 
priority for both public strategies that relate to employment in general 
and the strategy on the integration of people with disabilities. At the 
national level, the priority of the specialists working in the social area is 
the observance of the rights of people belonging to vulnerable groups 
and the improvement of their quality of life. In this way, the 
preoccupation of social stakeholders for the social and professional 
integration of people with disabilities can be noticed. Ensuring their 
access to the labor market and adapting the workplaces to their needs 
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are the objectives of the public social institutions and the non-
governmental organizations addressing this category of beneficiaries. 

The national legislation provides facilities for the employers 
hiring disabled people and financial penalties for those who refuse to 
hire people with disabilities. And yet, in Romania only 4.17% of the 
people with special needs were professionally active in 2015 
(MMFPSPV, 2015). The access of people with disabilities to the labor 
market is still very limited and real increase in the number of disabled 
people economically active has not been ascertained.  

In this context, the social economy is a response to the 
difficulties of the duty bearers regarding the employability of this 
category, offering concrete solutions by creating jobs in areas accessible 
to people with disabilities.  

 
1. Theoretical framework for the analysis of social economy 
The concept of “social economy” defines the activities 

undertaken to fulfill a social purpose and to sustain the communities 
targeted. The social economy emerged in the first half of the nineteenth 
century, when its initiators, the French liberal economists, considered 
that the economy needed a moral purposeful leading to social and 
collective welfare in addition to the individual one (Barna, Ionescu, 
Mişu, 2012:7). Referring to the purpose of social economy, specialists 
(Larionescu, 2013:11) state that it does not relate to the generation of 
profit, and the purpose of this concept refers to serving the members of 
a vulnerable community, to their benefit.  

The social economy is seen as a non-profit sector, being 
generically called "the third sector”. It is situated between the public 
and the private sector, as an intermediate place between the state and 
the market (CIRIEC, 2007, European Parliament, 2009). The social 
economy is seen as a mediator covering those tasks of the public sector 
which cannot be delegated to the private one, regarding the equitable 
and fair distribution of resources and benefits, by providing universal 
services. 

Other approaches compare the concept of social economy with 
the "social entrepreneurship" term, being placed between the public, 
private and social sector. The social entrepreneurship is presented as a 
way to address the social problems, by identifying new opportunities 
and innovative solutions, being focused on creating social value rather 
than financial value (Brouard, Larivet 2010). In other words, it 
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represents an initiative to convert the social problems into business 
opportunities, aimed to achieve social results and not to generate profit 
(Crisan, 2012). Synthetically, the social entrepreneurial activity is 
specifically guided by a social mission and the success is not measured 
in terms of profit, but in terms of social value. Therefore, the social 
entrepreneurs are acting as agents of change in the social sector. Their 
mission is being oriented towards a sustainable social development, by 
identifying new opportunities. The social entrepreneurs act confidently 
and without limitations, exploiting a wide range of resources, from 
philanthropy to the commercial methods of the business sector (Dees 
and Economy 2001). 

A review of the national specialized literature allows 
synthesizing three main characteristics of the social economy entities: 
they have a social mission, they carry out a commercial activity and do 
not distribute the profit to entrepreneurs. The social economy 
structures have the autonomy of decision and freedom of association, 
appropriate the surpluses taking into account the work performed, and 
carry out economic activities to meet the needs of disadvantaged 
people. The mission of these social economy entities is to provide 
benefits to their members or to a community, prioritizing peoples and 
not the financial aspects (Cace S. (coord.) 2010, Crişan, 2012, Barna, 
Ionescu, Mişu, 2012, Buzducea, 2013).  

Several authors (Cace, 2010: 31-41, Barna, Ionescu, Mişu, 
2012:12-13) itemize the main organizational forms of the social 
economy enterprises: the cooperatives, the mutual societies, the social 
enterprises, the associations and the foundations. Some of the 
objectives of a foundation aim at: representing the interests of its 
members, strengthening social cohesion, growing the independence 
level of people, promoting equity by overcoming the social 
disadvantages or those in the labor market (Society at a Glance: OECD 
Social Indicators, in Cace, Nicolăescu, Scoican, 2010:106), redistributing 
the financial flows and providing goods and services through economic 
activities (Barna, Ionescu, Mişu, 2012:13). 

The social economy institutions activate in areas such as: social 
protection, social services, healthcare, insurance, agricultural 
production, education and training, culture, sports and recreational 
activities.  
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2. Social economy from the perspective of the social and 
professional integration of people with disabilities.   

The concept of social economy is closely linked to the social 
protection of marginalized people and it is based on the idea of 
guaranteeing benefits for the disadvantaged communities, for their 
development. Some of the categories of people being addressed by the 
social economy are: unemployed persons, disabled persons, former 
prisoners, ethnic minorities, single parent families, children and youth 
in difficult situations, drug users, refugees. Thus, it can be noted that the 
value of the social economy is reflected in areas related to the welfare of 
vulnerable people, through the development of social cohesion and 
their active participation in society. By hiring people in their own 
organizations, the social economy enterprises such as associations, 
cooperatives, foundations and recently the social insertion entities (see 
Act 219/2015), contribute directly to increasing the level of the 
employment rate.  

The social economy has been developed as a way to overcome 
social problems such as the lack of jobs. It has a strong positive effect on 
the growth of the social cohesion and employment, offering “new 
employment opportunities for the social categories being excluded by a 
heartless economic competition” (Cace, 2010:9). 

People with disabilities are one of the categories on which the 
concept of social economy has been focused. They are often facing 
physical, social or cultural barriers, limiting or impeding their access to 
social services and other activities. According to the Ministry of Labor, 
Family, Social Protection and Elderly (2015), there were 759,019 
persons with disabilities in Romania in 2015, and only 31,691 of them 
were employed.  

Many of the employment integration problems of people with 
special needs are related to: the lack of preschool integration services, 
an inadequate communication between teachers and parents, the 
improper functioning of the school and vocational guidance, limited 
choices regarding the career opportunities, the small number of 
protected workshops and other professional integration forms, the 
reluctance of some employers because of the idea that these people 
cannot fulfill their requirements. Furthermore, once employed, these 
people can face problems such as: the inaccessibility of the workplace, 
an unadjusted schedule or inappropriate attitudes from their colleagues 
(The “Alternativa” Association, 2003:13-14).  
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The social economy represents a viable alternative to reducing 
or addressing the challenges listed below. The social economy 
programs can eliminate the physical, economic or social barriers faced 
by disabled people trying to get and keep a job. These programs should 
be aimed at the inclusion in the labor market and at monitoring the 
professional evolution of people with disabilities.  

The protected units represent one of the social economy entities 
ensuring the employment of people with disabilities. The specialized 
literature (Barna, Ionescu, Mişu, 2012:61) classifies the protected units 
into the category of social insertion entities, which offer temporary or 
permanent jobs for their beneficiaries and other different professional 
qualification programs. The protected units aim at the social and 
professional integration of people with disabilities, enabling them for 
independent living. A protected unit`s activity involves the 
commercialization of its own products and services.  

The protected unit is defined by Law 448/2006 on the 
protection and promotion of the rights of people with disabilities (art. 
5.29) as a public or private economic operator, with its own 
management in which at least 30% of the total number of employees 
with individual employment contract are disabled, being set up by any 
individual or legal entity. Its activities can be undertaken by the 
authorized person with disabilities or in different structures 
(workshops, departments) of the economic agents, public institutions 
or non-governmental organizations (Art. 81.1.2).  

The main areas of activity of the protected units are: clothing 
production, stationery products manufacturing, sewing brooms and 
brushes, the manufacture of handmade products, cleaning services, pest 
control, disinfection services, bakery services, printing services, mental 
health activities, leisure services (CNAS, MMFPSPV, 2012). 

Taking into account the importance of the socio-professional 
integration of people with disabilities, this study suggests the analysis 
of the ways in which the protected unit, as a social economy entity, 
contributes to the employment of this category. It highlights the impact 
of social economy on the professional employability of the beneficiaries 
with special needs and provides information on gender differences in 
terms of employability of people with disabilities. The study offers a 
best practice model on the professional integration of disabled people, 
by an institutional analysis of a foundation that has developed social 
economy structures.  
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3. The institutional analysis of a foundation that has 

developed social economy structures  
This analytical approach frames the institution`s activities in the 

principles of social economy and evaluates its protected units. In order 
to achieve the institutional analysis of the two protected units 
functioning within the foundation, a grid analysis was used, covering 
issues related to: the protected unit`s working area, the service 
provision, the location, the production, the used resources, people with 
disabilities being employed, the financing mechanisms, the clients and 
sales market, the partners, the marketing and the sustainability. The 
information regarding these aspects was obtained through the 
interaction with the institution`s employees, by studying the annual 
activity reports of the foundation and by accessing its website.  

With over 23 years experience, the foundation works especially 
with disabled children and adults, working towards ensuring their 
welfare. The institution has developed early intervention services for 
infants, psychosocial integration services for special needs 
beneficiaries, home care services for children with disabilities, 
counseling services, vocational orientation and support for adults with 
disabilities, charity services for people facing poverty and social 
economy activities through its protected units.  

The analysis of the socio-economic activities undertaken within 
the foundation, shows that the institution is meeting the common 
characteristics of the social economy sub-sectors, as they are presented 
the international and national frameworks regarding the social 
economy.  

These characteristics of the foundation are synthetically listed 
below: 

• Being private and having a legal identity, without being controlled 
by the public sector: the foundation has a self-management and 
collaborates with the local public authorities to ensure the welfare of 
the community members; 
• Having the decision-making autonomy and full capacity to choose: 
the Board makes decisions, by taking into account the opinion of all 
members, aiming at providing quality services to its beneficiaries; 
• Having the freedom of membership: the foundation fulfills this 
condition by trying to meet the needs of all members, who 
voluntarily joined the institution; 
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• The distribution of surpluses among the members is proportional 
to their activities inside the foundation, and not to the capital or to 
the fees paid: the economic activity of the foundation provides the 
financial support to its social programs, highlighting its non-profit 
character; 
• Having a social mission and being an organization of people, not of 
capital: the purpose of the foundation is to meet the social needs of a 
group of disadvantaged people. The institution undertakes economic 
activities in order support its beneficiaries and to finance its own 
projects. 

Inside the foundation, social economy activities are carried out. 
Through these social economy activities, the institution intends to 
finance its social initiatives and to ensure the stability and quality of its 
programs.  

The economic activities undertaken by the foundation are: the 
management of two protected units, the rent of the conference room 
situated inside the building, the sale of some second hand products 
received from foreign donors, the sale of the products made by the 
beneficiaries inside the day center of the foundation.  

According to the 2013 annual report of the foundation, most of 
the institution`s income was obtained through the economic activities 
listed above. Furthermore, the two protected units will be analyzed and 
evaluated through the institutional grid analysis.  

3.1. The protected unit no. 1 
The first protected unit operates inside the institution`s building. 

The information regarding it is synthetically presented in the following 
table: 

Variables Indicators Findings 
The working 
area 

The undertaken 
activities 

Preparing and serving food 
products for immediate 
consumption 

The service 
provision 

Types of services 
being offered 

Organizing special events 
meals 
Catering services 
Dining services inside the 
foundation 

The location The registered place 
of the institution 

Inside the foundation 

The production Types of products Cooked food supplies 
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being offered Pastries and sandwiches 
The used 
resources 

-human resources 
-machines and 
equipments  
 
 
-raw materials 

- 4 employees 
-a dining room suited for up to 
50 people 
- automated machines 
-storage rooms for raw 
materials 
- cooking products 

People with 
disabilities 

Number of disabled 
employees 
Occupations 

One person 
Under-cook 

Financial 
mechanisms 

The income sources 
The destination of 
the profit 
 

The sale of the cooked 
products 
The partial payment of the 
administrative salaries 

Clients and 
sales market 

The targeted market 
(People to whom the 
products are being 
intended) 

- the foundation`s employees 
and beneficiaries 
- the beneficiaries of the 
Town`s Hall social canteen 
- Individuals or legal entities, 
through catering services or 
dinning services inside the 
institution. 

Partners The name of the 
partner institutions 

The Town Hall through its 
social canteen 
Schools: catering services for 
3 schools and dinning services 
for 1 school. 

Marketing  Promotion channels Media: the protected unit`s 
website 
Direct communication with 
clients such as companies and 
educational institutions 

Sustainability Future activities - identifying new clients and 
keeping the existing clients 
- developing new products 

Table 1. The institutional analysis of the protected unit no. 1 (Table 
compiled based on the authors’ individual research). 
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The protected unit has four employees, including one disabled 
person working as a cook assistant. The entity provides preparing and 
serving cooked food supplies services. Given the advantage of the 
location, the protected unit has the possibility to serve the meal for 
pupils of a school inside its dining room. Its products are also served by 
other pupils in after-school programs, through the catering services. 
Besides students, the foundation’s beneficiaries and employees, the 
people facing poverty and other individuals are also clients of the 
protected unit.  

The income obtained from selling the cooked food supplies and 
pastries are used to partially pay the administrative salaries. The 
institution`s partners, the Town Hall through its social canteen and 4 
schools, are supporting the protected unit. Its services are promoted on 
the foundation`s website and through the direct communication with 
different companies and educational institutions. For the sustainability 
of the protected unit, the experts working in the foundation plan to 
identify new clients and to keep the existing ones, but also to develop 
new products.  

3.2 The protected unit no. 2 
The second protected unit is a limited liability company, having 

the foundation as a principal partner. It was founded in 2003 by the 
institution and its foreign collaborators, and it works as a protected unit 
since 2006. The information below were obtained by the interaction 
with the director of programs of the foundation and through the 
institution`s website. 

 
Variables Indicators Findings 

The working 
area 

The undertaken 
activities 

- the production and distribution 
of wood items for children  
- the production and 
commercialization of urban 
furniture.  

The service 
provision 

Types of services 
being offered 

- the production and 
commercialization of: 
educational toys for children, 
furniture for children, movement 
education supplies, urban and 
playgrounds furniture.  
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The location The registered 
place of the 
institution 

An own building situated in a 
village near the city. 
An automotive industry 
company- leased employees 

The 
production 

Types of products 
being offered 

- toys for children 
- wooden furniture 

The used 
resources 

-human resources 
-machines and 
equipments  
 
-raw materials 

- 12 employees 
- 14 woodworking machines and 
other equipments 
- wood  

People with 
disabilities 

Number of disabled 
employees 
 
 
Occupations 

- 2 people at the headquarters 
- 6 people at the partner 
company (leased employees) 
- wood-worker, wiring-worker, 
binder 

Financial 
mechanisms 

The income sources 
 
The destination of 
the profit 
 

The sale of its products 
Donations and sponsorships 
The partial payment of the salary 
of an employee working in one of 
the foundation`s programs 
Financing one of the foundation`s 
programs.  

Clients and 
sales market 

The targeted 
market (People to 
whom the products 
are being intended) 

- the Town Hall (urban and 
playground furniture) 
- public institutions, especially 
the educative ones 
(kindergartens) 
-legal entities and companies 
-other individuals 

Partners The name of the 
partner institutions 

Foreign partners 
The Town Hall, by furnishing the 
kindergartens and the 
playgrounds. 

Marketing  Promotion 
channels 

Media: the protected unit`s 
website 
The social economy trade fairs 
In the business environment 

Sustainability Future activities Carrying out economic activities 
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required in the market 
Highlighting the benefits of using 
the disability fund. 
Employees acquiring some basic 
economic knowledge to maintain 
the quality of products and the 
trading position.  

Table 2. The institutional analysis of the protected unit no. 2 (Table 
compiled based on the authors’ individual research)  

 
The second protected unit is working in the area of wooden 

products, especially for children. Its activities are undertaken by 12 
employees, including eight people with disabilities who are also the 
foundation`s beneficiaries.  

Two of the eight disabled employees are working inside the 
unit`s building, which is situated in a village near the city. The other six 
beneficiaries are leased employees at the partner company. These 
people are working with wood and wires. 

The sale of products and the donations are the main income 
sources of this social economy entity. The earned money are used for 
the partial payment of salaries for the foundation`s implemented 
programs. 

Despite the fact that the profit is not high, the coordinator of the 
program speaks about the satisfaction of offering jobs for its 
beneficiaries. The progress made by this protected unit represents an 
example for the managers interested in hiring people with special 
needs. 

The products are sold to individuals, but also to public and 
private legal entities. The promotion channels used by the protected 
unit are its website, the social economy trade fairs and the business 
environment. In the future, the entity will focus on adapting the 
products to the market`s requirements, but also on promoting and 
maintaining the quality of products by applying the employees` 
economic knowledge.  

 
4. Gender differences in terms of employability of people 

with disabilities 
As being mentioned before, the social programs of the 

foundation are mainly focused on people with special needs. One of 
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these programs offers socio-professional integration services for 
beneficiaries facing a mental disability, by sustaining their employment 
and mediating their relationship with the employer.  

The activities undertaken within the program are related to: 
assessing the working skills of the beneficiaries, offering vocational 
orientation and counseling services, identifying potential jobs, 
sustaining and monitoring the professional progress of the 
beneficiaries, mediating the employer-employee relationship, 
organizing training courses for jobs such as “cleaning worker”, 
“landscape gardener”, “florist”, “binder”, “carpenter”.  

Through these activities, the foundation`s male and female 
beneficiaries receive a suitable support in getting and keeping their 
jobs. Taking into account the direct interaction with the institution`s 
beneficiaries and employees, it can be argued that the gender of people 
with disabilities has an influence on the type of jobs they have. While 
most of the men with mental disorders work as” wires-worker”, 
“materials controller”, “cargo handler”, “packer”, “machinist”, 
“computer technician” or “carpenter”, a specific job for women is that of 
“cleaning-worker”. On the other hand, it was observed that some jobs 
such as “binder”, “trade worker” or “wood-worker” are being practiced 
by both women and men.  

A female beneficiary of the foundation, who received the support 
in getting a job, works in a wood factory outside the city. Even if she has 
to commute, the beneficiary is happy with her job. Moreover, despite of 
the physical effort of polishing the wood, she is thankful for the 
opportunity to provide financial support for her family.  

Another male beneficiary works as a machinist in a company 
near the city. He is thankful for the support received by the institution`s 
employees, which helped him to get a job and to integrate into the team.  

Regardless of their gender, it is important to mention that people 
with disabilities have the ability to perform repetitive tasks. Their 
capacity to carry out monotonous working steps such as testing, sorting 
or packing represents an argument for hiring this category of people. 
Likewise, people with mental disabilities have the necessary patience 
for manual labor in different non-automatic production stages.  

Despite these facts, some of the Romanian employers are still 
reluctant on hiring people with special needs, because of the perception 
that this category is prone to a lower productivity, a higher number of 
absences due to health problems or in need of closer supervision. 
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Nevertheless, some of the researches conducted in this direction are 
optimistic. Nechita, (2010:15-18,111-112) states that once the 
employers are aware of the working potential of the disabled 
employees, their interest in providing assistance and keeping them in 
the company grows. Gherguţ (2015) concludes that people with special 
needs have an equal or a higher productivity compared to their 
colleagues without disabilities, less work accidents, they pay more 
attention to the work schedule and have a positive impact on the 
working environment. 

 
5. Final remarks 
One of the aims of social economy is the professional integration 

of people with disabilities. The limitations faced by this category while 
trying to access the labor market can definitely be overcome by 
considering their special abilities in the working environment.  

The activities undertaken in the area of social economy are using 
the resources and the professional potential of people with special 
needs, within an organized environment. In Romania, the most 
representative social economy entities for disabled people are the 
protected units, where the payment of people`s work and their financial 
independence is obtained from the sale of goods and services. 
Moreover, the profit is reinvested within the protected unit, to improve 
the quality of the products and services and to develop new jobs for 
their beneficiaries. 

It can be concluded that the social economy represents a 
complement to the activities undertaken by the duty bearers for the 
professional integration of people with disabilities. It ensures their 
access to the labor market, by adapting the workplaces to their needs 
and abilities.  

In other words, the social economy “does not just see people in 
need as the passive beneficiaries of social philanthropy, it also raises 
citizens to the status of active protagonists of their own destiny” 
(CIRIEC, 2007, cited in MMFPSPV, 2010:17). It is a way of growing the 
potential of the vulnerable categories of people, also helping to increase 
the long term socio-economical cohesion of a society. 
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PERSPECTIVE ASUPRA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE 
CORPORATISTE 

Dolores Banc [1] 
 

Rezumat 

În acest articol este urmărit modul în care responsabilitatea socială corporatistă 
(RSC) îşi aduce aportul în comunitate, precum şi importanţa acesteia în dezvoltarea 
socială. În contextul actual unde realitatea socială şi nevoile actorilor sociali îşi pot 
găsi rezolvarea în urma implicării corporaţiilor în atenuarea şi/sau soluţionarea 
problemelor sociale identificate, ne-am propus să descriem şi să analizăm, pe de o 
parte, strategiile departamentului de RSC din cadrul unei corporaţii multinaţionale 
cu punctul de lucru în Cluj-Napoca, iar, pe de altă parte, dorim să identificăm rolul 
pe care îl are RSC în societate şi mijloacele pe care corporaţia le pune la dispoziţia 
angajaţilor săi implicaţi în activităţi de RSC. Scopul acestei lucrării este de a 
identifica, descrie şi analiza percepţiile actuale referitoare la activităţile care stau la 
baza implementării diverselor strategii de RSC într-o companie din Cluj-Napoca 
care reprezintă studiul de caz al acestei lucrări. Prin abordarea științifică aleasă 
dorim să ne aducem contribuția la îmbogățirea corpusului de date cu privire la RSC. 
Prin RSC, corporațiile încearcă să facă trecerea de la o cultură dominată economic, 
la una care îşi mută atenția asupra comunității în care operează. Apariţia diverselor 
companii multinaţionale pe piaţa forţei de muncă din România aduce în prim plan 
şi nivelul de reuşită a acestor companii de a acţiona cu o moralitate bazată pe 
responsabilitate, ceea ce conduce la a identifica motivaţia implicării unei corporaţii 
în realitățile sociale ale comunităţii clujene și a activităţilor efective de 
responsabilitate socială. Ne propunem să vedem motivația implicării corporaţiei în 
realitățile sociale ale comunității clujene, și nu în ultimul rând, încercăm să 
identificăm activitățile eficiente de RSC. Această abordare a fost realizată prin 
intervievarea angajaților care lucrează în departamentul de RSC, ceea ce înseamnă 
că datele de cercetare au fost colectate de oameni în interiorul corporației. 

 
Cuvinte cheie: responsabilitate socială corporativă, corporație,  

dezvoltare durabilă, strategie eficientă, comunitate 

 
1. Cadru teoretic 

Pornind de la diviziunea socială a muncii, ne îndreptăm atenţia 
către Durkheim care susține că, pentru a funcţiona, societatea are 
nevoie de un sistem de reguli morale şi juridice care să ghideze viaţa 

                                                 
[1]  Absolvent Master Asistenţă Socială şi Economie Socială, Facultatea de Sociologie și Asistenţă 
Socială, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, tel.: 0744684715, email: 
banc.dolores@yahoo.com. 
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economică şi socială. Dacă e să privim societatea asemenea unui 
organism, putem să integrăm corporaţiile şi activităţile lor ca parte 
necesară din buna funcţionare a societăţii. Prin activităţile de RSC, 
corporaţiile devin parte implicată în realitatea socială şi ajung să 
contribuie la solidaritatea socială prin rolul lor de a se implica în 
crearea unei societăţi mai bune, a unui mediu mai curat şi a unor 
angajaţi preocupaţi de bunăstarea comunităţii în care activează şi 
trăiesc.   

 Dacă în anii ’50 responsabilitatea corporațiilor era recunoscută 
doar la nivel legal şi economic, în literatura de specialitate (Ducu, 2012) 
se poate vedea că Milton Friedman continuă să respingă și în anii ’70 
ideea că corporaţiile ar avea vreo responsabilitatea socială, acestea 
având o unică responsabilitate, şi anume, cea economică. Începând cu 
anii ’80, când societatea americană a devenit preocupată de protecţia 
mediul înconjurător, Keith Davis considera că nu este vorba doar de o 
instituţie economică, ci şi de una socială care deţine o anumită putere 
economică și socială în societate. Edward Freeman sublinia faptul că 
aceste corporaţii trebuie în mod evident să facă profit, dar este nevoie 
de un nou cadru conceptual pentru a discuta despre activitatea 
economică și responsabilitatea socială. Prin urmare, Freeman identifică 
6 categorii de stakeholders: acţionarii, angajaţii, clienţii, managerii, 
furnizorii şi comunitatea locală. Toți aceștia trebuie să se implice în 
procesul de responsabilizare socială.  
 Conform tipologiei RSC propusă de Kotler și Lee (2005), 
programele RSC sunt axate pe o latură filantropică şi comunicativă, cum 
ar fi acțiunile filantropice prin intermediul cărora corporațiile sprijină 
direct cu resurse, de obicei financiare, o anumită cauză sau un anumit 
tip de program social sau comunitar. RSC încurajează colaborarea 
dintre companii şi societatea civilă prin implicarea voluntară a 
angajaţilor pentru sprijinirea comunității sau a unei cauze, dar se 
axează şi pe promovarea unei cauze prin intermediul cărora 
corporațiile contribuie cu resurse pentru a-și crește notorietatea şi 
vizibilitatea.  
 Modelul cel mai cunoscut al RSC propus de Carroll şi Buchholtz 
(2006) este alcătuit din patru tipuri de responsabilităţi care sunt 
solicitate imperativ de societate, în urma interacțiunii directe sau 
indirecte cu corporația: 
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• Responsabilităţile economice se referă la faptul că o companie trebuie să 
fie funcţională din punct de vedere economic şi competitivă pe piaţa pe 
care activează; 

• Responsabilităţile legale se referă la obligativitatea companiilor de a 
respecta cadrul legal existent în societate, acesta reflectând convingerile 
morale ale societății; 

• Responsabilitățile etice se referă la respectarea unor norme și practici 
echitabile, juste în cadrul de afaceri și față de mediul extern al 
companiilor; 

• Responsabilitățile filantropice se situează la cel mai înalt nivel al CSR-ului 
și se referă la acte caritabile, dezvoltarea de programe sociale complexe 
pentru cei dezavantajați, construirea unui sistem de servicii și facilități 
recreative pentru angajați și pentru familiile acestora, finanțarea unor 
unități de învățământ din cadrul comunității respective, acordarea de 
burse, granturi.  

 La acest model, ar fi de mare interes să adăugăm şi principiul 
managementului orientat către grupurile cointeresate (Diaconu, 2012, 
p. 36) conform căruia managementul unei corporații are obligații față 
de investitori, față de grupurile care pot fi afectate de deciziile 
corporațiilor și față de grupurile care pot influența prin acțiunile lor 
dezvoltarea pe termen lung a corporației. Aici fac parte societatea civilă, 
agențiile guvernamentale de reglementare și control, precum și mass-
media. Instanțele de comunicare în masă dețin instrumentele necesare 
pentru a aduce la cunoștință activitățile de responsabilitate socială ale 
corporațiilor, de a face vizibile acțiunile lor în fața comunității și pentru 
a aduce notorietate corporației. Și, asemenea unui cerc vicios, 
vizibilitatea și notorietatea unei corporații produce capital economic 
pentru corporație. Companiile care îmbrăţişează responsabilitatea 
socială ca un imperativ al afacerii lor, vor pune pe primul loc valorile, 
priorităţile şi etica. Şi, prin urmare, vor încerca să schimbe perspectiva 
avantajelor pe temen scurt cu dezvoltarea durabilă. 
 Revenind la teoria lui Durkheim privind diviziunea muncii 
sociale, prin normele şi regulile care coordonează funcţionarea unei 
corporaţii în societate şi respectarea acestora, se menţine buna 
funcţionare a societăţii ca organism în care fiecare componentă a 
societăţii îşi îndeplineşte rolul pentru interesul public. Şi acestea sunt 
posibile datorită faptului că statul îi conferă corporaţiei dreptul şi 
autoritatea legală de a acţiona ca o singură persoană, iar corporaţia 
devine o entitate distinctă de multitudinea de acţionari care deţin 
dreptul de proprietate în cadrul ei (Scutaru, 2007, p. 506). 
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 Conceptul de RSC se referă la ,,modul în care companiile 
conştientizează influenţa pe care o exercită asupra cadrului economic, 
social şi de mediu, ca rezultat al propriei activităţi, maximizându-şi 
beneficiile şi, în acelaşi timp minimizând pierderile pe care le au” 
(Scutaru, 2007, p. 506). Prin urmare, se înţelege că RSC reprezintă 
modul în care corporaţiile răspund activ la aşteptările contextului social 
în ceea ce priveşte asumarea de responsabilităţi sau capacitatea unei 
corporaţii de a răspunde presiunilor sociale. Membrii comunității au 
aşteptarea ca o corporaţie care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
comunităţii să contribuie în mod repetat la dezvoltarea acesteia prin 
programe şi acţiuni.  
 RSC se află în strânsă legătură cu conceptele dezvoltare socială şi 
dezvoltare durabilă. Dezvoltarea socială este privită de către Cătălin 
Zamfir asemeanea unui proces continuu de perfecţionare care poate fi 
interpretat ca un efort sistematic de soluţionare a problemelor sociale 
dintr-o societate (Zamfir, 2006, p. 18). În societatea contemporană, 
corporaţiile pot şi îşi doresc să contribuie la procesul de dezvoltare 
socială prin programe sociale desfăşurate prin intermediul resurselor 
financiare de care dispun. Datorită extinderii companiilor 
multinaţionale prin deschiderea de filiale în România, se poate observa 
că puterea corporaţiilor le-a oferit contextul de a-şi asuma rolul de 
actori implicaţi şi direct interesaţi în sfera problemelor sociale şi de 
protecţie a mediului (Scutaru, 2007, p 506). Dezvoltarea durabilă este 
un concept strâns legat de RSC, iar viziunea sa își propune să creeze 
condițiile pentru o calitate a vieții mai bună prin stimularea creșterii 
economice, prin protejarea resurselor naturale și a mediului 
înconjurător. Astfel se urmărește stabilirea unui echilibru între acțiunile 
și responsabilitățile pe care și le asumă o corporație.  
 Solidaritatea socială este identificată în cazul corporaţiilor prin 
conştientizarea consecinţelor acţiunilor sale asupra viitorului 
comunităţii în care activează. Acesta este şi motivul pentru care 
corporaţiile includ în activităţile sale economice, şi activităţi ce ţin de 
social şi ecologic.  
 Managementul corporaţiilor este îndreptat către necesitatea 
responsabilităţii sociale ca tip de comportament ce le poate aduce 
beneficii economice. O corporație devine un cetăţean corporatist prin 
asumarea și respectarea uneia sau a mai multor responsabilități din 
cele patru categorii la care se referă Carroll și Buchholz. Cei doi autori 
includ în aceste categorii următoarele aspecte: responsabilitatea față de 
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mediu, comportamentul față de angajați, practicile etice, produsele 
sigure și de încredere, filantropia corporativă strategică, voluntariatul 
încurajat de angajator și progamele de implicare în comunitate. Prin 
conceptul de civism corporatist, corporaţiile îşi asumă responsabilitatea 
socială şi ,,se angajează voluntar în acţiuni folositoare societăţii, acţiuni 
la care nu sunt obligate prin lege şi care depăşesc sfera obligaţiilor 
legale şi fiscale minimale” (Scutaru, 2007, p. 506). 
 O problemă identificată referitor la programele RSC este lipsa de 
transparență, unde efectele sociale şi bugetul alocat nu sunt comunicate 
publicului. În literatura de specialitate se recomandă ca programele să 
fie însoţite de o strategie de comunicare care să conţină modul în care s-
a implicat corporaţia, precum și partenerii săi, cum au fost utilizate 
fondurile și care au fost rezultatele concrete. În cele din urmă, acesta 
este scopul existenței conceptului de responsabilitate socială 
corporatistă și rolul departamentului de RSC: de a oferi un set de 
norme, valori, atitudini și comportamente pe care corporația să le 
folosească ca model în strategiile și activitățile de RSC. Se dorește și se 
așteaptă, căci comunitatea locală are o astfel de viziune, ca și 
corporațiile să contribuie la dezvoltarea societății din care fac parte și 
angajații săi.  
 Termenul de responsabilitate socială corporativă îşi are 
rădăcinile în SUA unde s-a arătat că succesul economic depinde de 
contextele sociale. Aici există ,,o tradiţie de asumare a responsabilităţii 
sub forma ajutorului filantropic, bazat pe obligaţia morală faţă de 
indivizi şi faţă de companie (Schifirneț, 2012, p. 49). Mai apoi, RSC a fost 
preluată de către alte economii capitaliste, în principal de către cele 
europene. Acestea erau economii similare în multe privinţe cu cea 
americană, prin urmare RSC fiind aplicată la acelaşi tip de raţionalitate 
economică şi socială, însă se consideră ca „RSC este adoptată de către o 
ţară prin imitaţie ca o practică transnaţională” fiind „un stil american de 
RSC, dar un mod european de raportare la RSC” (Schifirneț, 2012, p. 50, 
58). Capitalismul românesc contemporan este o consecinţă a 
privatizării marilor întreprinderi, privatizările fiind o condiţie de 
acceptare a cererii României de aderare la Uniunea Europeană. 
Schifirneț (2012) este de părere că companiile îşi asumă 
responsabilitatea pentru propriile afaceri, iar ajutorul pe care îl oferă 
nu este unul dezinteresat. Diferenţa dintre România şi alte ţări cu o 
economie capitalistă structurată şi eficientă se poate identifica prin 
faptul că RSC este mai mult o dimensiune de relații publice care are 
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scopul de îmbunătăţire a imaginii corporațiilor în fața cetățenilor decât 
o modalitate de dezvoltare a întregii societăţi, așa cum este de dorit. 
 Dacă ne referim la Europa, responsabilitatea socială corporatistă 
și strategiile corporațiilor în departamentul de RSC au ca model 
Directiva 2014/95/UE care conține definiţiile şi standardele referitoare 
la RSC în Uniunea Europeană. A se înțelege că această directivă obligă 
întreprinderile de interes public cu peste 500 de angajaţi să publice o 
declaraţie nefinanciară care să conţină ,,informaţii privind cel puţin 
aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor 
omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită” 
(http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/directiva-ue-despre-
raportarea-de-csr-a-intrat-in-vigoare.html, accesat la data de 12 iunie 
2016). Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să asigure 
transpunerea directivei în legislaţia naţională până pe 6 decembrie 
2016. 
 

2. Designul metodologic al cercetării  
 Analizarea şi interpretarea semnificaţiilor atribuite temei 
abordate, înţelegerea enunţurilor şi a subtemelor abordate de subiecţi 
în decursul cercetării şi a descrierii fenomenului cercetat se realizează 
făcând apel la tradiția fenomenologică.  
 Fenomenologia încearcă să descrie ,,structura experienţei aşa 
cum este reprezentată în conştiinţă, nu ca fapte, ci ca esenţă a lucrurilor 
fără să apeleze la teorii sau la metodele altor discipline” (Geertz, 1973). 
Scopul nostru este de a genera o înțelegere suplimentară și, prin 
urmare, credem că acestă abordare se potrivește cel mai bine pentru a 
descrie și înțelegem o problema care nu a fost bine studiată, și pentru 
care există puține cercetari în literatura de specialitate.  
 Referitor la contextul și locația de implementare a proiectului de 
cercetare, s-a pornit de la ideea că apariţia companiilor multinaţionale 
pe piaţa forţei de muncă în România trezeşte interesul pentru practica 
implementării RSC. Lucrarea de faţă îşi propune să surprindă 
strategiile şi activităţile din domeniul RSC a unei corporaţii cu punct de 
lucru în Cluj-Napoca. Fundamentarea teoretico-metodologică și 
designul proiectului de cercetare au fost focalizate pe perspectiva 
studiului de caz, scopul este de a vedea modul în care subiecţii 
intervievaţi identifică şi descriu strategiile şi activităţile 
departamentului RSC, precum şi rolul lor ca angajaţi ai corporaţiei în 
dezvoltarea durabilă în comunitatea din Cluj-Napoca. 
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 Acest lucru a fost realizat prin interviuri individuale iar 
instrumentul de lucru utilizat a fost un ghid de interviu semi-structurat 
unde principalele întrebări au fost legate de experiențele angajatului 
într-o corporație și activitățile sale de voluntariat în interiorul și în 
afara companiei. De asemenea, atentia a fost indreptată pe modul în 
care oamenii au fost atrași de departamentul de RSC și ceea ce i-a făcut 
să rămână, precum și intrebarea ce înseamnă RSC pentru ei și ceea ce ei 
cred că înseamnă pentru o companie. Ei au fost întrebați și despre cele 
mai bune strategii adecvate pentru implementarea eficientă a 
practicilor de RSC și dacă mass-media poate influența acest impact. 
 Am pornit de la următoarele interogaţii de cercetare: 
1. Ce anume reprezintă responsabilitatea socială corporatistă la 
momentul actual? 
2. Care sunt strategiile de implementare din domeniul responsabilităţii 
sociale în cadrul corporațiilor?  
 Avem următoarele obiective de cercetare: 
• Identificarea şi descrierea strategiilor şi activităţilor de RSC; 
• Descrierea modului în care o corporaţie îşi aduce contribuţia în societate 

prin intermediul departamentului de RSC; 
• Identificarea mijloacelor prin care corporaţia îşi implică angajaţii în 

activităţi de RSC; 
• Analizarea acţiunilor corporaţiei prin care să contribuie la dezvoltarea 

durabilă în comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea.  
 În ceea ce privește universul cercetării, a fost selectat un număr 
de cazuri suficiente pentru a obţine informaţia necesară în legătură cu 
tema de cercetare. Astfel au fost intervievate cinci persoane cu vârste 
cuprinse între 27-33 de ani și care au între 1.5 - 6 ani vechime de muncă 
în domeniul corporatist în cadrul aceleeași corporații și care sunt 
angajaţi implicaţi în departamentul RSC în corporaţia asupra căreia se 
realizează studiul de caz. Activitatea de teren în vederea culegerii 
datelor de cercetare s-a desfășurat în perioada mai-iunie 2016. Subiecţii 
au fost aleşi după criterii de disponibilitate și calitatea datelor de 
cercetare pe care le puteau furniza.  
 Itemii urmăriți în studiul de caz ca metodă de cercetare au fost: 
implicarea angajaților în activități din domeniul RSC și ce este RSC 
versus voluntariatul. De asemenea ce fel de activităţi şi strategii de RSC 
identifică persoanele intervievate şi rezultate aşteptate de către acestea 
analizând diferite perspective, impactul și provocările întâlnite în 
desfăşurarea activităților de RSC. Și cum se ajunge de la 
responsabilitate socială corporatistă la dezvoltare durabilă. 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

70 Vol. VI • Nr. 2/2016 

3. Unitățile tematice ale cercetării 

3.1. Implicarea angajaților în activități din domeniul RSC 
 R.P. a ajuns să se implice în activităţi de tip RSC în compania în 
care lucrează datorită managerului care a rugat-o să o înlocuiască în 
unul dintre meeting-urile telefonice cu ceilalţi membrii RSC. Acceptând 
să ia asupra ei această responsabilitate direcţionată de către manager, 
R.P. decide să se implice în următoare activitate: ,,Mi-au dat atunci un 
proiect care mi s-a părut mie foarte drăguţ: construirea unei biblioteci 
pentru o şcoală.” R.P. a fost atrasă de domeniul RSC deoarece, pentru ea, 
ceea ce contează este ,,faptul că mă face să mă simt mai bine, e o chestie 
pur personală, am o împlinire să ajut pe cineva.” 
 P.A. a fost implicat în acțiuni de voluntariat înainte de a se angaja 
în domeniul corporatist, iar când a ajuns în companie, s-a interesat de o 
activitate de voluntariat din cadrul companiei, astfel a ajuns la 
departamentul de RSC și a rămas în continuare implicat: ,,M-a atras 
dorinţa de a face ceva pentru comunitatea din care fac parte şi de a 
contribui la creşterea bunăstării.” 
 H.T. a ajuns să se implice în activităţi de tip RSC pentru că ,,o 
ştiam pe coordonatoare prin iubitul meu care era deja în CSR şi, [...] ce 
m-a atras pe mine, gen să particip în continuare, a fost faptul că mi s-a 
părut ca we are making a difference, mai ales că primul meu proiect a 
fost să ajut cu căsuţele de câini, ceea ce cumva a coincis cu interesul 
meu şi mi-am dat seama că sunt unele cauze care nu ştiu câtă lume le dă 
lor atenţie. Într-un fel mă simt bine că reuşim să facem ceva pentru 
diferite cauze, dacă e să faci asta pe cont propriu poate e mult mai greu 
dar în momentul în care deja ai la dispoziţie acest program în companie 
şi lucrezi într-o echipă, e mult mai ok. Ţi-e mult mai uşor şi poate le faci 
şi fără să-ţi dai seama cât contribui tu, pentru că îţi şi face plăcere.” 
 L.B. a ajuns să se implice în activităţi de tip RSC din dorinţa de a-
şi face prieteni şi de a afla ce înseamnă responsabilitatea socială. 
Datorită unei colege implicate în RSC pe care L.B. o înlocuia, a fost 
atrasă în domeniul responsabilităţii sociale de un mixt între ,,nevoia de 
a ajuta sau de a face ceva, de a lăsa ceva în urma mea” şi faptul că ,,îmi 
făceam cunoştinţe noi cu obiective şi activităţi comune. [...] Cred că e un 
mix de a îmbina cumva plăcutul cu utilul şi ajutorarea.” 

3.2. Responsabilitate socială corporatistă versus voluntariat 
 În urma muncii de teren efectuate pentru culegerea datelor de 
cercetare, pe de o parte, a fost posibilă identificare unor diferențe între 
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activitățile de RSC și cele de voluntariat, iar pe de altă parte, am putut 
observa că linia de delimitare dintre cele două este una subțire.  
 R.P. nu este străină activităţilor de voluntariat deoarece este un 
voluntar implicat în domeniul de ecologizare a mediului înconjurător: 
,,Am fost la foarte multe plantări de copaci în diferite oraganizații mai 
mari sau mai mici. [...] Activităţile de voluntariat sunt mult mai libere 
decât cele de CSR unde dispui de nişte bugete alocate de firmă şi de 
nişte guidence primite de la firmă. La voluntariat în principiu poţi să faci 
nişte chestii care le vrei tu şi oarecum ai mai multă libertate depinzând 
de organizația cu care lucrezi; dacă sunt organizaţii foarte mari care au 
ei deja nişte planuri şi nu se abat de la ele, atunci e mai puțin complicat 
să faci ceea ce vrei. Plus că la voluntariat ai un contract, chestie care nu 
se aplică în cazul nostru, un contract care îţi impune nişte obligaţii, în 
vreme ce CSR-ul îi pur benevol.”  
 Îndreptându-ne atenția spre P.A. care, interesat de activități de 
voluntariat, cu o experiență de voluntar la Crucea Rosie şi la diferite 
ONG-uri, și-a propus să se dezvolte și să activeze în acest domeniu și în 
cadrul corporației. Consideră că ,,activităţile de CSR sunt legate de cele 
de voluntariat pentru că în CSR facem voluntariat, acum depinde 
domeniul în care activează. Poţi activa pe activităţi sportive, sociale, iar 
în CSR poţi să te implici în mai multe activități deodată, nu trebuie 
neapărat o parte dintr-un domeniu de activitate.” Prin urmare, 
corporația îți oferă activități diverse de responsabilitate socială, din 
diferite domenii și pe o perioadă scurtă de timp.  
 La fel ca și colegul său, H.T. a întreprins și alte activităţi de 
voluntariat în afara companiei pe care T.B le intreprinde.: ,,[...] mergeam 
la un ONG din Braşov care are grijă de copiii care ies din casele de copii 
la 18 ani, pentru că nu prea au unde să meargă şi atunci cumva oameni 
ăștia încearcă să adune fonduri ca pe măcar pe câţiva dintre ei să îi ajute 
timp doi ani până se pun pe picioare.” 
 În prezent, L.B. nu se implică în alte activităţi de voluntariat în-
afară de cele de CSR, dar în trecut susţine că s-a implicat în activităţi de 
voluntariat din domeniul ecologizării. Diferenţa pe care L.B. o identifică 
între activitățile de voluntariat și cele de CSR este ,,motivul: adică 
depinde de cine le inițiază, în sensul că sunt individuale, de către 
organizaţii. În cazul corporaţiilor, CSR face parte din ADN-ul corporaţiei 
să se implice social, iar activităţile de voluntariat vin dintr-un motiv mai 
uman cumva.” 
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 Chiar dacă au experiență în domeniul voluntariatului, iar de-a 
lungul perioadei în care activează în corporație au căpătat experiență și 
în RSC, opiniile actorilor sociali intervievați referitoare la diferențele 
dintre cele două domenii sunt împărțire, chiar aproape inexistente în 
unele situații. Totuși, diferențele sunt dictate de timpul alocat 
activităților, disponibilitatea celor care se oferă voluntar în activități și 
numărul de persoane implicate, resursele financiare alocate, varietatea 
de activități, categoria socială vizată de activități și scopul realizării 
activităților. În cele din urmă, ajungem să vedem că scopul este cel care 
stabilește natura activității care urmează să fie desfășurată.  

3.3. Perspective asupra responsabilităţi sociale corporatiste 
 În cadrul corporației, responsabilitatea socială are scopul de a 
oferi vizibilitate, iar ,,resursele financiare de care dispune trebuie 
dirijate într-o manieră cât mai bună posibil. De asemenea pentru o 
companie înseamnă o imagine foarte bună care te reprezintă faţă de 
celelalte companii şi în piaţă de business”, afirmă R.P., continuând că ,,ar 
putea exista şi ar trebui să existe mai mult, dar cred că la nivelul 
corporaţiilor foarte mari despre care vorbim, în mare parte publicitatea 
e motorul.” L.B. consideră că în ceea ce privește departamentul de RSC, 
corporația ,,trebuie să fie implicată social by deafult, au în cerinţe, toate 
corporaţiile trebuie să fie implicate social. Şi dacă nu e obligatoriu, dar 
dacă toată concurenţa îşi face o imagine, un nume, îşi pune logo-ul 
undeva, normal că o să faci şi tu aceeași chestie. E o modalitate de 
reclamă, cumva, de marketing.” 
 Responsabilitatea socială mai poate însemna ,,implicarea ta în 
comunitatea din care faci parte, asta înseamnă şi compania şi tot 
enviroment-ul companiei [...], CSR ar trebui să însemne 
responsabilitatea pe care o are [corporația] pentru comunitatea din 
care face parte pentru că comunitatea respectivă furnizează şi angajaţi, 
şi suport. Multe companii preferă să aibă vizibilitate şi costuri mici, dar 
rezultate cât mai mari. Îi bine că îşi face vizibilitate, dar nu prin faptul că 
angajaţii plătesc ei pentru campanii. Din păcate compania pune la 
dispoziţie mijloacele de a face voluntariat, însă nu pune suficient 
financiar.” (R.M.) 
 Putem să legăm limitările din punct de vedere financiar de lipsa 
de transparență a bugetelor și a modului în care biroul central de la 
București al corporației decide până la urmă cum vor fi alocate bugetele 
și în ce tip de activități. Nu știm în acest moment dacă o descentralizare 
în ceea ce privește departamentul RSC ar putea fi o posibilă soluție, însă 
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putem afirma că o încredere acordată punctului de lucru de la Cluj ar 
crește nivelul de participare și de încredere al angajaților corporației 
interesați de activitatea de RSC.  
 Pe de altă parte, L.B. este de părere că nu întotdeauna o 
vizibilitate asupra bugetului este benefică pentru membrii voluntari 
deoarece aceste aspecte ţin de atribuţiile conducerii CSR pentru a se 
putea organiza şi de a se folosi de anumite unelte pentru că unele 
motivează sau demotivează sau pot crea suspiciuni, întrebări şi 
justificări inutile. S.S, în calitate de manager, este de părere că bugetul 
este alocat în mod corect, chiar dacă ,,n-o să vadă nimeni banul, faptul 
că ne-am dus la plantat de copaci şi au fost zece saci şi niște 
sandwichuri care au fost cumpărate din nişte bani şi fizic nu o să vezi 
banii ăia.”  
 Revenind la responsabilitatea socială, pentru H.T. aceasta 
înseamnă conştientizarea problemelor înconjurătoare și presupune 
contribuţia fiecăruia prin diferite mijloace: ,,[...] în primul rând să fie 
aware despre ce se întâmplă în jurul lui, despre cum ar putea să 
contribuie în societate în any kind of means. Dorinţa să te implici să 
ajuţi, efectiv. Nu ştiu de unde sunt intenţiile, dar mi se pare că cineva a 
pus acolo o ştachetă de cum ar trebui să se comporte o anumită 
companie pentru a fi văzut în good terms, o văd deci ca pe un alt 
domeniu cu care să fie în competiţie.” 
 Este evident că corporația își organizează agenda activităților de 
RSC în funcție de un set de norme și reguli, de valorile sociale 
identificate în comunitatea locală, de atitudinile membrilor comunități 
și de comportamentele așteptate de către aceștia din partea companiei.  
 Ca angajat al acestei corporații, responsabilitatea socială 
înseamnă pentru L.B. faptul că: ,,mi se oferă contextul în care mă pot 
implica în proiecţele ce mă interesează, gen cele legate de natură sau 
cele legate de animale, mult mai uşor, în sensul în care dacă nu aș lucra 
aici poate, ar trebui să caut eu organizaţii care au proiecte de genul 
acesta şi pentru mine e mai confortabil.” Din nou este reliefată ideea că 
datorită existenței activităților RSC de scurtă durată și din domenii 
diverse, angajații care doresc să se implice în acest tip de activități au 
puterea de a alege ceea ce își doresc să facă, și pe lângă toate acestea, le 
este la îndemână să participe la activități de RSC organizate de 
corporația unde lucrează, decât să caute și să manifeste interes pentru 
alte activități de voluntariat din afara corporației.  
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3.4. Provocări în desfăşurarea activităților RSC 
 Alocarea bugetului este identificată ca fiind una dintre 
provocările survenite în desfășurarea activităților RSC. Dificultăţile 
întâmpinate de R.P. pe parcursul implicării sale în CSR au fost sumele 
alocate care depind de bugete prestabilite de către companie, plierea 
activităţilor după sume fixe alocate, implimentarea de acţiuni sociale cu 
resurse financiare din partea angajaţilor companiei, modul prestabilit 
de selectare a beneficiarilor, lipsa de interes a angajaților companiei 
pentru anumite activități de RSC: ,,beneficiarii, unii dintre ei erau deja 
gata selectaţi şi atunci trebuia să stick to the plan. Pentru că erau cumva 
nişte beneficiari cu o vizibilitate mai mare poate decât alţii. Cam astea 
ar fi, şi lipsa de implicare a unor persoane care spun că o să facă şi nu au 
angajamentul necesar. Cred că cel mai mult funcţionează metoda cu 
propriul exemplu. De asta încercăm să avem reprezentanţi în fiecare 
echipă, în toate departamentele ca să poată răspândi mai uşor şi să îşi 
convingă colegii prin propriul exemplu, şi nu prin numere la care lumea 
nu acordă atâta atenţie.”  
 R.M. susține spusele colegei sale: ,,cea mai mare dificultate este 
partea financiară, ne lipseşte surportul fiananciar şi în cadrul companiei 
şi în afara ei. Niciodată nu pot să spun că ne va fi suficient suportul 
financiar, că dacă vrei să faci un proiect mai mare îţi trebuie suport 
finanaciar. Uneori şi suportul oamenilor a lipsit. Dificultatea de a găsi 
oameni care să se implice în departamentul de voluntariat. Dar în 
principal cel financiar. Dificultăţi pot veni şi din partea comunităţii care 
poate ar avea nevoie de suport din partea primăriei sau a altor instituţii 
care te pot împiedica să desfăşori anumite activităţi.”  
 Dificultăţile întâmpinate de către L.B. în timpul desfăşurării 
activităţilor RSC au fost: ,,faptul că ni s-au impus anumite proiecte sau o 
anumită modalitate de a face o anumită activitate, am fost limitaţi.” L.B. 
afirmă că RSC-ul nu are posibilitatea să ajute un individ, ci activităţile 
sunt orientate către o anumită cateogorie socială, iar această realitate 
,,mi-a lăsat un gust amar şi nu o singură dată am încercat chestia asta.” 
Pentru că ,,aceste decizii sunt luate de către conducerea CSR la nivel 
global şi practic e cascadat până la noi şi deci chiar îi global, nu are nici 
o legătură cu Clujul, România, Europa. Deci ca să mă folosesc de echipa 
de voluntari şi de oamenii din compania în calitatea mea de membru 
voluntar, nu se poate.” 
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 În unele departamente nu există access la membrii acelor 
departamente, mai ales că ,,sunt ocupaţi şi este dificil să îi aduni pe toţi 
la un meeting. Şi gândeşte-te că acolo sunt 350 de oameni!.” 
 Un al motiv îl reprezintă implicarea managementului, şi anume 
că, ,,altfel se vede şi un manager care e implicat, altfel participi şi într-o 
oarecare măsură şi influenţezi ca manager. Omul îţi vine aşa şi pentru 
că îţi merge managerul.”  
 De altfel, este necesară implicarea a mai multor angajați în 
departamentul RSC: ,,O altă dificultate este că echipa de RSC nu este 
promovată şi multă lume nici nu îşi citeşte mailurile, nu îi pot 
învinovăţi, am făcut şi eu mai mult timp aşa până ce am ştiut ce e RSC. 
Interesul ar putea să vină de undeva de mai sus şi atunci automat şi 
managerii ar da mai multă atenţie, s-ar promova mai mult în echipe. 
Cam astea sunt părţile deficitare.” (H.T.). 

3.5 Impactul activităților de RSC şi rezultate aşteptate 
 Activitățile din departamentul de RSC aduc, pentru angajații 
corporației, mulțumirea sufletească de a contribui la bunăstarea 
membrilor comunității, este o ocazie bună să te faci vizibil în companie 
și să cunoşti alte persoane care au acelaşi interese ca tine, să cunoşti 
organizaţii şi beneficiari în moduri distincte și accesul la aceste entități, 
reprezintă o referinţă bună în orice CV și în orice domeniu de activitate.   
 Rezultatul așteptat este mobilizarea altor persoane în 
desfășurarea de activităţi de voluntariat în comunitate care să ducă la 
creşterea bunăstării a comunităţi. De asemenea, prin puterea 
exemplului, rezultatele acțiunilor actuale pot constitui un stimulent 
pentru organizarea unor acțiuni viitoare și mobilizarea altor actori 
sociali de a se implica. 
 Pentru H.T. este important ca în urma implicării sale în activități 
RSC ,,să vedem impactul până la urmă, gen când am trimis cadouri la 
copii de Crăciun şi am văzut poze cu copii care au primit cadourile, mi s-
a părut foarte drăguţ, când am văzut şi pozele şi impactul, o fost 
frumos.” 
 Rezultatele pe care L.B. le crede că au greutate în urma implicării 
sale în activitățile RSC sunt următoarele: ,,pentru mine personal 
contează un fel de confort sufletesc şi, în rest, am cunoscut şi oameni 
faini, mi-am schimbat părerea despre anumiţi oameni în urma acestor 
acţiuni avute împreună, şi în bine şi în rău. Şi aflu şi eu despre ce se 
întâmplă în lumea asta, adică unde sunt probleme, cu ce se confruntă 
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oamenii sau anumite organizaţii sau pături sociale, care poate altfel nu 
aş avea de unde să le aflu pentru că nu aş avea contextul.” 

3.6. Activităţi şi strategii de RSC  
 Dintre activitățile realizate de departamentul de RSC, amintim 
aici următoarele: plantări de copaci, construiri de case, timp petrecut cu 
copii, ajutorarea animalelor, activităţi sportive, activităţi educaţionale și 
de mentorat, tutoring, ajutoare pentru copii, cadouri strânse pentru 
copii cu ocazia unor sărbători sau evenimente, proiecte pentru 
vârstnici, acțiuni în orfelinate, activități de curățenie și ecologizare, 
donare sânge, proiecte de ajutorare, cursuri de gătit sau de cosmetică 
pentru mamele singure aflate în condiții sociale precare.  
 Strategiile de implementare care ar ajuta la o implementare 
eficientă a RSC sunt, din punctul de vedere al R.P., următoarele: un 
număr de persoane şi un grup de persoane foarte implicate în RSC, o 
organizare mai bună care implică o desfășurare săptămânală a 
activităţilor sau o modalitate de a ţine legătura prin apeluri telefonice 
de tip conferinţă, răspândirea grupului de beneficiari pentru ca 
impactul să fie mult mai mare la nivel local decât la nivel macro. ,,Mă 
refer la genuri de beneficiari care sunt vizibili global, cum ar fi 
beneficiarii organizaţiei UNICEF care au o vizibilitate foarte mare. În 
schimb, beneficiarii care sunt aici nu au neapărat o vizibilitate foarte 
mare şi nu dispun de atât de mari fonduri [...].”, afirmă R.P. 
  Implicaţiile mass mediei asupra RSC sunt intense după părerea 
lui R.P. deoarece ,,la urma urmei, oamenii o să vadă doar rezultatul, nu 
vor vedea şi munca din spatele unui proiect. Ci vor vedea rezultatul gen: 
o faţă fericită, un copil râzând sau un vârstnic care a primit ceva, așa că 
fără ajutorul media, e foarte greu să transmiţi ceea ce este şi înseamnă 
RSC, un anumit sentiment. Şi de multe ori o poză spune multe şi poate 
cumva să încurajeze mai mulţi oameni să se implice. Pentru proiectele 
mai mari s-a făcut mass-media coverage, motiv pentru care ne putem 
lăuda cu cel mai mare RSC iniţiative din România.” 

 R.M. susţine că există trei tipuri de categorii de activităţi: 
asportive, sociale şi activități axate pe mediul înconjurător. ,,Cea de 
sport se axează strict pe activități sportive ale angajaţilor, care nu sunt 
neapărat membrii RSC, cu scopul de a strânge fonduri pentru diferite 
persoane defavorizate”. A doua categorie menţionată de către R.M. 
formează sfera socialului cu membri RSC care desfăşoară diferite 
acţiuni pentru anumiţi beneficari prestabiliţi. Iar a treia categorie se 
referă la activitățile care se axează pe mediul înconjurător: ,,Mai avem şi 
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parte de ecologizare, strângere de deşeuri din judeţ, mai sunt şi 
campanii de plantare de copaci.” 
 Strategia recomandată de R.M. se referă la o coordonare 
eficientă care să vină de la sediul central ,,pentru că toate deciziile vin 
de acolo şi să acorde mai mult suport în primul rând financiar pentru că 
de cele mai multe ori o trebuit să scoatem noi banii din buzunar.”  
 Implicarea angajaților în activitățile de RSC, precum și 
menținerea angajaților implicați în afișarea comunicărilor care să 
ajungă la toate departamentele din corporație, continuă implicarea 
managerului care să fie un exemplu demn de urmat de către angajații 
aflați în subordine, crearea de vizibilitate pentru clienți și a acțiunii 
desfășurate reprezintă punctele de interes pentru actorii sociali 
intervievați.  
 Cea mai importantă strategie de implementare eficientă RSC este 
cea în care coordonatorul activităților să aibă o atitudine și o prestanță 
profesionistă, să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea socială, să 
cunoască elementele contractuale ale companiei unde sunt specificate 
drepturile și obligaţiile din acest punct de vedere și să fie în contact 
permanent cu departamentul juridic al companiei. L.B. susţine că 
activităţile RSC nu sunt mediatizate îndeajuns deoarece nu este sigură 
dacă la nivel de Cluj se face media-coverage şi nu consideră că ea are 
vizibilitate asupra acestui aspect ca membru RSC. Comunitatea este cea 
afectată în cazul în care aceste rezulate nu sunt vizibile, în comparaţie 
cu Bucureștiul care a luat şi premii şi cumva se presupune că a avut o 
acoperire mai largă în media.  
 Aflându-se într-o poziţie managerială, L.B. susţine că compania 
în care ea lucrează se plasează la un nivel mediu în ceea ce priveşte 
implicarea companiei în RSC: ,,Compania are experienţă, face RSC, cam 
de nouă ani se face RSC şi oricum suntem deja cunoscuţi deoarece am 
fost prezenţi în fiecare an în tot felul de acţiuni, deja ne ştiu şi 
autorităţile locale, în special primăria etc. Doar că nu avem maturitatea 
necesară şi poate ne lipseşte expertiza şi ar trebui, din punctul meu de 
vedere, un training pentru voluntariat. Ce înseamnă, ce presupune, care 
sunt modalităţile de a angaja mai mulţi voluntari.” 

3.7. De la RSC la dezvoltare durabilă  
 Departamentul de RSC are misiunea de a motiva, de a le arăta 
angajaților că există și alte activități în afara programului de muncă, să 
le acorde suportul, bugetul şi sprijinul necesar pentru a face o 
schimbare în bine pentru comunitate. Dezvoltarea durabilă survine în 
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urma activităților care urmăresc ajutorarea cât mai multor beneficiari, 
prin proiecte cu arii largi de activitate, referitoare și la mediul 
înconjurător.  
 Dacă se lucrează la îmbunătățirea unor aspecte cum ar fi 
numărul și angajamentul persoanelor implicate, atunci corporația va fi 
capabilă să își aducă aportul la diminuarea efectelor negative rezultate 
în urma activității sale economice, să soluționeze probleme sociale, să 
contribuie la creșterea nivelului de trai al membrilor comunității prin 
oferirea de suport și facilități celor aflați în situații precare. R.P. crede că 
creşterea profitului în corelație cu perspectiva RSC ,,pot merge mâna în 
mână, dacă face profit automat o să ai mai mulţi bani, mai multe resurse 
ca să poţi avea un buget alocat CSR-ului mai mare şi te poate ajuta şi să 
îţi creezi profitabilitatea firmei în momentul în care vei avea nişte 
investitori care se vor uita şi la chestia asta. Şi pentru ei o să conteze ca 
şi companie şi poate va face diferenţa dintre tine şi un competitor.” Prin 
implicarea în comunitate, profitul corporației este în creștere pentru că 
,,tu nu te duci să cumperi doar produsul, tu cumperi şi imaginea 
companiei şi trebuie să îşi facă o imagine foarte clară despre valorile şi 
imaginea lor.” (H.T.).  
 În general sunt cinci-șase proiecte care anual sunt aceleaşi care 
se fac întotdeauna, compania aducându-şi raportul prin colaborarea cu 
organizaţii mai mari. 
 

4.  Concluzii  
 Scopul lucrării de față este de a arăta modul în care RSC 
contribuie prin activitățile sale la bunăstarea comunității și la 
durabilitatea dezvoltării sociale. Prin identificarea și descriera 
strategiile departamentului de RSC din cadrul unei corporații cu 
punctul de lucru în Cluj-Napoca, a fost posibilă identificarea rolului pe 
care îl are RSC în societatea contemporană. Departamentul de RSC din 
cadrul acestei corporații își pune în aplicare activitățile, pornind de la 
strategiile venite de la centrul din București, cu ajutorul angajaților care 
se oferă voluntari în diversele activități în funcție de preferințele 
personale, disponibilitatea de timp, domeniul activității și de gradul de 
implicarea a altor colegi.  
 Responsabilitatea socială urmărește ca dezvoltarea economică și 
dezvoltarea durabilă să fie două concepte care să lucreze în tandem. 
Corporația urmărește, pe o parte, ca membrii comunității să vadă că 
activitățile de RSC vizează bunăstarea comunității, iar pe de altă parte, 
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urmărește ca aceste acțiuni să fie vizibile și să confere corporației 
statutul de cetățean corporatist interesat de sustenabilitate, protecția 
mediului înconjurător și oferirea de suport financiar categoriilor sociale 
aflate în condiții precare. În urma muncii de teren efectuate pentru 
culegerea datelor de cercetare, în primul rând a fost posibilă 
identificare unor diferențe între activitățile de RSC și cele de 
voluntariat, iar în al doilea rând, am putut observa că linia de delimitare 
dintre cele două este uneori aproape insesizabilă. Chiar dacă au 
experiență în domeniul voluntariatului, iar de-a lungul perioadei în care 
activează în corporație au căpătat experiență și în RSC, opiniile actorilor 
sociali intervievați referitoare la diferențele dintre cele două domenii 
sunt împărțire, chiar aproape inexistente în unele situații. Totuși, 
diferențele sunt dictate de timpul alocat activităților, disponibilitatea 
celor care se oferă voluntar în activități și numărul de persoane 
implicate, resursele financiare alocate, varietatea de activități, categoria 
socială vizată de activități și modul de alegere a acesteia, precum scopul 
realizării activităților. În cele din urmă, concluzionăm că scopul este cel 
care stabilește natura activității care urmează să fie desfășurată.  
 Alocarea bugetului este identificată ca fiind una dintre 
provocările survenite în desfășurarea activităților RSC. Dificultăţile 
întâmpinate țin de sumele alocate care depind de bugete prestabilite de 
către corporație, plierea activităţilor după sume fixe alocate, 
implimentarea de acţiuni sociale cu resurse financiare din partea 
angajaţilor companiei, modul prestabilit de selecționare a beneficiarilor 
și interesul scăzut al angajaților companiei pentru anumite activități de 
RSC. 
 Nivelul de aplicare a strategiilor RSC la care se află această 
corporație este cel în care se încearcă diferite metode de sensibilizare și 
implicare a angajaților în a contribui prin activități de RSC la bunăstarea 
și dezvoltarea comunității în care trăiesc. Activitățile din departamentul 
de RSC aduc, pentru angajații corporației, mulțumirea de a contribui la 
bunăstarea membrilor comunității. Aceasta reprezintă oportunitatea ca 
angajații să se facă vizibili în cadrul corporației, să ajute la cunoşterea 
altor persoane care au interese comune, la cunoașterea de organizaţii şi 
beneficiari în moduri distincte și accesul la aceste entități. Această 
experiență contribuie și la dezvoltarea individuală a voluntarilor.  
 Strategiile RSC au cel mai mare impact asupra ONG-urilor mari, 
iar impactul crește vizibilitatea companiei în comunitate şi dorinţa 
oamenilor de a mai activa şi în următoarele campanii. Rezultatul 
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așteptat este mobilizarea altor persoane în desfășurarea de activităţi de 
voluntariat în comunitate care să ducă la creşterea bunăstării în 
comunitate. De asemenea, prin puterea exemplului, rezultatele 
acțiunilor actuale pot constitui un stimulent pentru organizarea unor 
acțiuni viitoare și mobilizarea altor actori sociali de a se implica. 
Implicarea angajaților în activitățile de RSC, motivarea angajaților de a 
se implica, afișarea comunicărilor care să ajungă la toate 
departamentele din corporație, continua implicare a managerului care 
să fie un exemplu demn de urmat de către angajații aflați în subordine, 
crearea de vizibilitate pentru clienți și a acțiunii desfășurate reprezintă 
punctele de interes pentru actorii sociali intervievați. 
 Dezvoltarea durabilă survine în urma activităților care urmăresc 
ajutorarea unor beneficiari prin proiecte diverse. Dacă se lucrează la 
îmbunătățirea unor aspecte cum ar fi numărul și angajamentul 
persoanelor implicate, atunci corporația va fi capabilă să își aducă 
aportul la diminuarea efectelor negative rezultate în urma activității 
sale economice, să soluționeze probleme sociale, să contribuie la 
creșterea nivelului de trai al membrilor comunității prin oferirea de 
suport și facilități celor aflați în situații precare. 
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PERSPECTIVES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Dolores Banc [1] 
 

Abstract 

This paper is aiming to discover how Corporate Social Responsibility (CSR) is 
contributing to the community, and its importance in sustainable social 
development. In the current context in which the social reality and the needs of 
social actors can be met with the help of corporative involvement in mitigating and 
/ or identifying social problems, we aim to describe and analyze, on one hand, the 
CSR strategies within a multinational corporation in Cluj-Napoca. On the other 
hand, we want to identify the role that CSR plays in society and the means that the 
corporation makes available to its employees engaged in CSR. The purpose of this 
paper is to identify, describe and analyze current perceptions regarding the 
activities underlying the implementation of various CSR strategies in this 
corporation, which represents a case study of this work. In the consulted literature, 
CSR is viewed from different perspectives, on which this case study was based on. 
Through our scientific approach, we want to make our contribution to enriching the 
corpus of data on corporate social responsibility. Through CSR, corporations are 
trying to make the transition from an economically dominated culture, to one that 
is turning its attention to the community in which it operates. In addition, the 
emergence of various multinational companies on the labor market in Romania 
brings to light the success of these companies to act with a positive morality based 
on responsibility. We intend to see the motivation of corporate involvement in the 
social realities of the Cluj community, and last, but not least we try to identify 
effective CSR activities. This approach has been by interviewing employees working 
in the CSR department, which means that research data was collected from people 
inside the corporation. 
 

Keywords: Corporate social responsibility, corporation,  

sustainable development, effective strategy, community 
 

1. Theoretical Framework 
Starting from ”The Division of Labour in Society”, we turn our 

attention to Durkheim who claims that, in order to function, society 
needs a moral and legal system of rules to guide the economic and 
social life. If we look at society as a body, we can integrate corporations 
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and their activities as a necessary part of the proper functioning of 
society.  Through CSR activities, corporations become involved with the 
social reality and contribute to social solidarity with their involving role 
to create a better society, a cleaner environment and employees 
concerned about the welfare of the communities they serve and live in. 

 If in the 50s corporate responsibility was only recognized at a 
legal and economic level, in the published literature (Ducu, 2012) we 
can see that Milton Friedman continues to reject even in the ' 70s, the 
idea that corporations would have any social responsibility, besides 
their unique responsibility, namely, the economical one. Starting with 
the 80s, when American society became concerned about 
environmental protection, Keith Davis believed that not only is there an 
economic institution but also a social one, holding a certain social and 
economic power in society. Edward Freeman emphasized that these 
corporations should obviously make profit, but they woulf require a 
new conceptual framework to discuss economic activity and social 
responsibility. Therefore, Freeman identifies six categories of 
stakeholders: shareholders, employees, customers, managers, suppliers 
and the local community. They all need to be involved in the process of 
social empowerment. 

 According to the typology of CSR proposed by Kotler and Lee 
(2005), CSR programs are focused on a philanthropic and 
communicative side, like philanthropical actions through which 
corporations directly support with resources, usually the financial type, 
for certain social or community based program. CSR encourages 
collaboration between companies and the civil society through 
voluntary involvement of employees to support communities or a 
specific cause, but also focuses on promoting a cause through which 
corporations contribute with resources to increase their notoriety and 
visibility. 

 The best known CSR model proposed by Carroll and Buchholtz 
(2006) consists of four types of responsibilities that are required 
imperatively by society, following direct or indirect interaction with the 
corporation: 
• Economic responsibility refers to the fact that a company must be 

functional in terms of economic and competitive in the market in 
which they operate; 
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• Legal responsibilities refers to the obligation of companies to 
respect the existing legal framework in society, this reflecting 
society's moral beliefs; 

• Ethical responsibilities relates to respecting compliance rules and 
fair practices, fair in the business framework and in the external 
environment of companies; 

• Responsibilities of philanthropy are at the highest level of CSR and 
refer to charity, development of complex social programs for the 
disadvantaged, building a system of services and recreational 
facilities for employees and their families, the funding of schools 
within the community, scholarships and grants. 

 In this model, it would be of great interest to add the principle of 
management oriented to co-interested groups (Diaconu, 2012, p. 36) 
based on which the management of a corporation has obligations to its 
investors, to groups that may be affected by decisions of corporations 
and to groups that can influence their actions on a long-term corporate 
development. This includes the civil society, government regulatory and 
control agencies, and the media. Mass communication courts have the 
tools to inform about corporate social responsibility activities, making 
their actions visible to the community and to bring notoriety to a 
corporation. And like a vicious circle, visibility and reputation of 
corporations to produce economic capital for a corporation. Companies 
that embrace social responsibility as an imperative of their business 
will put values, priorities and ethics first. And therefore they will try to 
change the perspective of short term advantages on sustainable 
development. 

 Returning to Durkheim's theory on the division of labour in 
society, through the rules and regulations which coordinate the 
functioning of corporations and their compliance in society, the proper 
functioning of society is maintained as an organism in which each 
component of society fulfills the role of its public interest. And this is 
possible because the State gives corporate law and legal authority to act 
as a single person and the corporation becomes a separate entity from 
the many shareholders who have ownership in it (Scutaru, 2007, p. 
506). 

 The concept of CSR refers to, the way companies realize the 
influence they exert at both economic, social and environmental level, 
as a result of their activities, maximizing their benefits and at the same 
time minimizing their losses" (Scutaru, 2007, p. 506). Therefore, it is 
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understood that CSR is how corporations respond actively to the 
expectations of social context regarding responsibility or the ability of a 
corporation to respond to social pressures. Community members have 
the expectation from a corporation operating in the community, to 
contribute repeatedly to its development through programs and 
actions. 

 CSR is closely related to the social development and sustainable 

development concepts. Social development is regarded by Catalin Zamfir 
as a continuous process of improvement that can be interpreted as a 
systematic effort to solve social problems in a society (Zamfir, 2006, p. 
18). In contemporary society, corporations can and want to contribute 
to the social development process through social programs carried out 
by the financial resources available. Following the expansion of 
multinationals in Romania, we can see that corporate power has 
provided them the context to carry out their role of stakeholders who 
are involved in the sphere of the social issues and environmental 
protection (Scutaru, 2007, p. 506). Sustainable development is a 
concept closely related to CSR and its vision aims to create conditions 
for a better quality of life by fostering economic growth, protecting 
natural resources and the environment. This aims to establish a balance 
between the actions and responsibilities that a corporation assumes. 

 Social solidarity is identified within corporations through the 
awareness of consequences their actions on the future of the 
communities they operate in. This is why the corporations also include 
social and environmental activities in their economical business 
activity.  

 Corporate Management is directed towards social responsibility 
that need a type of behavior that can bring economic benefits. A 
corporation becomes a corporate citizen by assuming and respecting 
one or more responsibilities of the four categories covered by Carroll 
and Buchholz. The authors include in this category the following 
aspects: environmental responsibility, behavior toward employees, 
ethical practices, safe and reliable products, strategic corporate 
philanthropy, volunteering encouraged by the employer and 
community based porgrams. Through the concept of corporate 

citizenship, corporations assume social responsibility and „undertake 
voluntary actions useful to society, actions which are not bound by 
regulations and which go beyond the minimum legal and tax 
requirements" (Scutaru, 2007, p. 506). 
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 One problem identified in the CSR programs is the lack of 
transparency, where the social effects and the budget are not disclosed 
to the public. In the published literature it is recommended that 
programs should be accompanied by a communication strategy which 
include the way of how the corporation and its partners were involved, 
how funds were been used and the main concrete results. In the end, 
this the purpose of the CSR concept and the role of the CSR department: 
to provide a set of norms, values, attitudes and behaviors that the 
corporation should use as a model for CSR strategies and activities. It is 
desired and expected, because the local community has such a vision, 
that corporations should contribute to the society its employees belong 
to. 

 The term CSR has its roots in the US where it was shown that 
economic success depends on social context. There is “a tradition of 
accountability as a philanthropic aid, based on a moral obligation 
towards individuals and towards the company (Schifirneţ 2012, p. 49). 
Then, CSR has been taken over by other capitalist economies, mainly 
the European ones. These were economies similar in many respects to 
the American one, hence CSR is applied to the same type of economic 
and social rationality, but it’s considered that "CSR is adopted by a 
country through imitation as a transnational practice" as "an American 
style CSR, but a with an European CSR reporting method" (Schifirneţ 
2012, p. 50, 58).  

 Romanian contemporary capitalism is a consequence of 
privatization of large enterprises, privatizations being a condition of 
accepting Romania’s application for accession to the European Union. 
Schifirneţ (2012) believes that companies take responsibility for their 
own business and the aid they provide is not disinterested. The 
difference between Romania and other countries with a capitalist 
structured and effective economy can be identified by the fact that CSR 
is more of a public relations dimension which aims to improve the 
image of corporations to the citizen rather than a way of developing the 
whole society, as it is desirable. 

 When we are referring to Europe, corporate social responsibility 
and corporate strategies in the CSR department have as a model 
Directive 2014/95/EU which contains the definitions and standards on 
CSR in the EU. It is understood that this Directive imposes public 

interest companies with over 500 staff to publish a non-financial 
statement containing information on at least “ environmental, social 
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and personal level, on the human rights and fighting corruption and 
bribery" (http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/directiva-ue-
despre-raportarea-de-csr-a-intrat-in-vigoare.html, accessed on the 12th 
of June 2016).  

 European Union Member States are required to transpose the 
directive into national law by December 6, 2016. 

 
2. The methodological design of the research 
 By appealing to the phenomenological tradition we achieved to 

analyze and interpret the meanings assigned to the topic, the 
understanding of utterances and tackled sub-themes by the subjects 
during this research. 

 Phenomenology attempts to describe “the structure of the 
experience as it is represented in the consciousness, not as facts, but as 
the essence of things without resorting to theories or methods of other 
disciplines" (Geertz, 1973). We aim to generate a little additional 
insight and therefore believe that this approach best fits to describe and 
understand a problem that has not been well studied, and for which 
there is little or no research in the published literature.  

 Referring to the context and location of the research project 
implementation, we started from the idea that the emergence of 
multinational companies on the labor market in Romania is attracting 
interest in implementing CSR practices. This paper aims to capture CSR 
strategies and activities of a corporation with a branch company in Cluj-
Napoca. The theoretical and methodological foundations and the 
research design were focused on the prospect of the case study, the 
purpose is to see how the interviewed subjects identify and describe 
the CSR department strategies and operations and their role as 
employees of the corporation regarding the sustainable development in 
the Cluj-Napoca community. 

 This was conducted through individual interviews and the 
working instrument used was a semi-structured interview guide where 
the main questions were related to the experiences of the employee in a 
corporation and their volunteering activities inside and outside of the 
company. Also another focus was on how people were attracted to the 
CSR department and what made them stay, as well as the question of 
what does CSR mean for them and what they think it means for a 
company. They were also asked about the best strategies suitable for 
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generating the most impactful implementation of CSR practices and if 
mass media can influence this impact. 

We started from the following research question: 
1. What is corporate social responsibility at the moment? 
2. What are the strategies for implementation of social 

responsibility in corporations? 
We have the following research objectives: 

• To identify and describe the strategies and activities of corporate 
social responsibility; 

• To describe how a corporation contributes to society through the 
CSR department; 

• To identify the means by which the corporation is involving its 
employees in CSR activities; 

• To analyze corporate actions that contribute to sustainable 
development in the community in which it operates. 

 Regarding the research, there were a number of sufficient cases 
selected, in order to obtain the necessary information about the 
research’s topic. Therefore there were five people interviewed between 
the ages of 27-33 and with a vintage of 1.5 - 6 years old working in the 
same corporation who are employees involved in the CSR department 
in the corporation on which this case study is based. The fieldwork data 
gathered for research was conducted in May-June 2016. The subjects 
were selected according to availability criteria of and the quality of 
research data they could provide. 

 Items followed in the case study research method were: 
employee involvement in CSR activities and what CSR is versus 
volunteering. Also what kind of activities and CSR strategies and 
expected results do interviewees identify by analyzing different 
perspectives, the impact and challenges in carrying out CSR activities. 
And how to get from corporate social responsibility to sustainable 
development. 

 
3. Research units 

3.1. Employee involvement in CSR activities 
 R.P. got involved with CSR activities in the company where she 

works because of her manager who asked her to substitute her in one of 
the phone meetings with other members. By agreeing to take on this 
responsibility guided by her manager, R.P. decides to engage in the 
following activities: “They gave me a project that I thought was really 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 

Vol. VI • Nr. 2/2016 89 

nice: building a library for a school." R.P. was drawn to CSR because, for 
her, what matters is “the fact that it makes me feel better, it's a purely 
personal thing, and there is a fulfillment to help someone." 

 P.A. has been involved in volunteering before being employed at 
a corporation, and when he started working for the company he was 
interested in volunteering activities, thus reaching the CSR department 
and has since remained involved: “The desire to do something for the 
community which I belong to and to contribute to an increased well-
being attracted me." 

 H.T. has come to engage in CSR activities because “I knew a 
coordinator through my boyfriend who was already involved in CSR 
and [...] what drew me, to like to participate further, was that to me it 
seemed that we are making a difference, especially since my first 
project was to help with the dog houses, which somehow corresponded 
with my interest and I realized that there are some causes that I don’t 
know how many people give attention to. Somehow I feel good that we 
can do something for different causes, if you were to do this on your 
own maybe it would be much harder but when you already have such 
program available in the company and work in a team, it's more ok. It’s 
much easier and maybe you do them without realizing how much you 
contribute, because it also makes you happy.” 

 L.B. got involved with CSR because of the desire to make friends 
and to find out what social responsibility means. Due to her colleague 
involved in CSR that L.B. was substituting, she was drawn to social 
responsibility because of a mix between “the need to help or to do 
something, to leave something behind" and the fact that “I was meeting 
new people with common goals and activities. [...] I think it's somehow a 
mix to combine business with pleasure and relief." 

3.2. Corporate social responsibility versus volunteering 
 Following the field work conducted to collect the research data, 

on the one hand, it was possible to identify differences between CSR 
activities and volunteering, and on the other hand, we have seen that 
the boundary between the two is a subtle one. 

 R.P. It is no stranger to volunteering because she is a volunteer 
involved in greening the environment: “I've been to many different tree 
planting activities with larger or smaller oraganizations. [...] 
Volunteering activities are much more free than those of CSR where you 
have a budget allocated and you receive the guidence from the 
company. In volunteering you can do the things that you want and have 
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somewhat more freedom depending with which organization you work 
with; if there are large organizations and they already have some plans 
and do not deviate from them, then it's a bit more complicated to do 
what you want. Plus at volunteering you have a contract, something 
that does not apply in our case, a contract that it imposes some 
obligations, while CSR is purely voluntary." 

 Focusing our attention to P.A., who has been a volunteer with the 
Red Cross and has had experiences at various NGOs, with an interest to 
develop and work in this area within the corporation, believes that „CSR 
activities are linked to volunteering because in CSR we are 
volunteering, but it depends on their field of work. You can contribute 
in sporting events, social events, but in CSR you can get involved in 
more activities at once, it doesn’t need to be a part of a field". Therefore, 
the corporation offers you various social responsibility activities, on 
short term and in different areas. 

 Like his colleague H.T. has also undertaken other volunteering 
activities outside the company: “[...] I went to an NGO in Brasov that 
takes care of children from orphanages at the age of 18, because they 
have nowhere to go and then somehow these people are trying to raise 
funds so they can at least help some of them for two years in order to 
for them to be on their own". 

 Currently, L.B. is not involved in other volunteering activities 
except CSR, but claims that in the past she was involved in volunteering 
at organizations focused on the environment. The difference between 
volunteering and CSR identified by L.B. is the: “reason, which depends 
on who initiates them, in that sense that they are individual, from 
organizations. For Corporations, CSR is part of the corporate DNA to be 
involved socially and volunteering activities come from a somewhat 
more human reason." 

 Even if the interviewed people have had experience in 
volunteering before and with their gained experience in CSR, their 
views on the differences between the two areas are divided, being 
almost non-existent in some situations. However, the differences show 
by the allocated time for activities, the volunteer’s availability and the 
number of people involved, the allocated financial resources to the 
variety of activities, the range of activities, the targeted category and the 
purposes of these activities. Finally, we come to see that the purpose is 
the one which determines the nature of the activity. 
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3.3. Corporate social responsibility perspectives 
 Inside the corporation, corporate social responsibility aims to 

provide visibility and ”financial resources available should be directed 
in the best possible way. It’s also, a great image for a company which 
makes you stand out from the rest of companies in the business 
environment" says TT, continuing with ”there could and should be 
more, but I think for the very large corporations we are talking about, 
mostly advertising is the engine." L.B. believes that in terms of the CSR 
department, the corporation ”must be involved socially by deafult, they 
have these requirement all corporations to be socially engaged. Even if 
it's not mandatory, but if the competition creates an image, a name, puts 
their logo somewhere it’s just natural that you do the same thing. It's a 
somehow a marketing method." 

 Social responsibility can also mean “your involvement in the 
community that you belong to, that means the company and the 
company's whole enviroment [...], CSR should mean the responsibility 
that it [the corporation] has for the wider community because that 
community is providing them with employees and support as well. 
Many companies prefer to have visibility and low costs, but big results. 
Visibility is good, but not with employees paying for the campaigns. 
Unfortunately the company provides the means to volunteer, but not 
enough financially." (A. P.) 

 We can bind budget limitations to the lack of financial 
transparency and to the way the head office in Bucharest ultimately 
decides how budgets will be allocated and to what kind of activities. We 
do not know at this time if a decentralization regarding the CSR 
department could be a possible solution, but we can say that more trust 
given to the working point in Cluj would increase participation and 
trust of the corporation’s employees interested in CSR activities. 

 On the other hand, L.B. believes that budget transparency is not 
always beneficial for the volunteer members as these aspects belong to 
the tasks of the CSR management in order to organize and make use of 
certain tools that motivates or de-motivate or can create suspicions, 
questions and useless justifications. SS, as a manager, believes that the 
budget is allocated correctly, even if “nobody will see the money, the 
fact that we went to plant trees and there were ten bags and some 
sandwiches that were bought with some money and physically you’re 
not going to see that money." 
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 Turning to social responsibility, for H.T. this means an 
awareness of surrounding issues and involves everyone contributing in 
different ways: “ [...] first of all to be aware of what is happening around 
us, how we might contribute to society in any way. The desire to get 
involved to help, actually. I don’t know what the intentions are, but it 
seems that someone said how a certain company should behave to be 
seen in good terms, therefore they see it as another area in which they 
are competeing." 

 It is obvious that the corporation organizes its CSR activities 
agenda based on a set of rules and regulations, in regards to the social 
values identified in the local community, to the attitudes of community 
members and to their expected behaviors from the company. 

 As an employee of this corporation, for L.B. social responsibility 
means that: “I’m provided with the context in which I can get involved 
in projects that interest me much easier, like those related to nature or 
those related to animals, in the sense that if I wouldn’t work here, I 
would need to look for organizations that have projects like this and for 
me it's more comfortable this way." 

 It’s emphasized again, that due to the existence of short term 
CSR activities which belong to various categories, the employees who 
wish to engage in such activities have the power to choose what they 
want to do, and besides all this, they are ready to rather participate in 
CSR activities organized by the corporation where they work, than to 
seek and show interest in other volunteering activities outside the 
corporation. 

3.4. Challenges in completing CSR activities 
 Budget allocation is identified as one of the challenges arising in 

completing CSR activities. Difficulties encountered by R.P. during her 
involvement in CSR were the allocated amounts that depend on budgets 
predetermined by the company, doing activities based on the fixed 
allocated amounts, implementing social actions with financial support 
from the company’s employees, the default mode of beneficiary 
selection and lack of interest from the company's employees for certain 
CSR activities: ”some beneficiaries, were already selected and then we 
had to stick to the plan. Because they were somehow beneficiaries with 
greater visibility than others. These would be it and the the lack of 
involvement from people who say that they are interested but do not 
have the required commitment. I think the best method that works is 
the method of your own example. That's why we try to have 
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representatives in each team, in all departments so it can spread more 
easily and to influence their colleagues with their own example, not 
with numbers that people do not pay much attention to." 

 R.M. supports her colleague’s claims: “the biggest difficulty is on 
the financial side, we lack fianancial support inside the company and 
outside of it. I can never say that we will have sufficient financial 
support, if you want to do a bigger project you need bigger financial 
support. Sometimes we lacked people support as well. The difficulty to 
find people to engage in the volunteering department. But mainly the 
financial type. Difficulties may also come from the community who may 
need support from the municipality or other institutions that may 
prevent you to perform certain tasks." 

 Difficulties encountered by L.B. during the CSR activities were: 
“that some projects were imposed on us or a certain way of doing a 
certain activity, we have been limited. "L.B. states that CSR is not able to 
help an individual, and activities are pointed towards a certain social 
cateogory and this reality “left me with a bad taste and I didn’t try this 
thing only once". Because these “decisions are taken by the CSR 
management globally and is virtually cascaded down to us, and 
therefore is really at global level, it has nothing to do with Cluj, 
Romania, Europe. So to use a team of volunteers and the people from 
the company in my role as a volunteer memeber, it is not possible." 

 In some departments there is no access to members of those 
departments, especially that “they are busy and it is difficult to include 
them all in a meeting. And think about it, there are 350 people." 

 An other reason is the involvement of the management, namely 
that “a manager who is involved is seen differently, and you participate 
differently and to some extent you influence as a manager. People will 
go just because your managers goes." 

 Moreover, it is necessary to involve more employees in the CSR 
department: “Another difficulty is that the CSR team is not promoted 
and a lot of people don’t even read their emails, I can not blame them, I 
used to do the same until I knew what CSR is. Interest could come from 
somewhere above and then automatically managers would give more 
attention to it and it would be promote more. Pretty much these are the 
weak parts."(H.T.) 

3.5 CSR activity impact and expected results 
 The activities from the CSR department bring to the employees 

of the corporation, contentment of mind to contribute to the well-being 
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of the community members, it is a good opportunity to make yourself 
visible in the company and to meet others who have the same interests 
as you, meet organizations and beneficiaries in different ways and the 
access to these distinct entities, is a good reference in any CV and in any 
field. 

 The expected outcome is to mobilize others in doing volunteer 
work in the community to increase the well-being of the community. 
Also with the power of example, the results of the current actions may 
provide an incentive for the organization of future actions and 
mobilizing other social actors to get involved. 

 For H.T. it is important that after her involvement in CSR 
activities “to see the impact in the end, like when I sent Christmas gifts 
to children and saw pictures of children who received the gifts, it 
seemed very nice, when I saw the pictures and the impact, it was like 
OMG." 

 The results that L.B. thinks have weight after her involvement in 
CSR activities are: “for me personally what matters is a kind of spiritual 
comfort and, otherwise, I’ve also met nice people, I changed my opinion 
about certain people from these intended actions together, in good a 
way and in a bad way. And I also find out what happens in this world, 
where the problems are, what people or specific organization or social 
groups face, which I otherwise would not have where to find out about 
them because I wouldn’t have the context." 

3.6. Activities and CSR strategies 
 Among the activities carried out by the CSR department we 

mention here the following: planting trees, building houses, spending 
time with children, helping animals, sports, educational activities and 
mentoring, tutoring, providing resources for children, gifts collected for 
children on different celebrations or events, projects for the elderly, 
projects in orphanages, cleaning and greening activities, blood 
donation, relief projects, providing cooking or cosmetics classes for 
single mothers with poor social conditions. 

 Implementation strategies that would help an effective 
implementation are, in terms of TT, the following: a number of people 
and a group of people very involved in CSR, a better organization 
involving ongoing weekly activities or aa way of keeping in touch 
through conference calls, spreading the beneficiary groups for the 
impact to be much higher locally, than at the macro level. “I mean the 
types of beneficiaries that are visible globally, such as UNICEF’s 
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beneficiaries who have very high visibility. Instead, beneficiaries who 
are here are not necessarily very visible and do not have access to such 
large funds [...]." says R.P.  

 The implications of media on CSR are intense in R.P.’s opinion 
“because after all, people will see the result, they will not see the work 
behind a project. But they will see the outcome like: a happy face, a 
laughing child or an elderly person who has received something, so 
without the media, it's very hard to convey what CSR is and means, a 
certain feeling. And often a picture can tell a lot and somehow 
encourage people more to get involved. For larger projects there was 
mass media coverage, which is why we can be pride to have the biggest 
CSR initiatives in Romania." 

 R.M. claims that there are three types of categories of activities: 
sports, social and activities focused on the environment. “Sports focuses 
strictly on sports activities of the employees, who are not necessarily 
members of CSR in order to raise funds for various disadvantaged 
people". The second category mentioned by R.M. forms the social 
sphere with CSR members performing different actions for certain 
preset beneficiaries. And the third category refers to activities that 
focus on the environment: “We also have some greening, waste 
collecting in the county, and there are tree planting campaigns".  

 The recommended strategy of R.M. refers to an effective 
coordination coming from the headquarters “because all decisions 
come from there and they should provide more financial support 
primarily because most often we had to pull money out of our own 
pocket".  

 Employee involvement in CSR activities, as well as maintaining 
employees involved, displaying communication that reach all 
departments of the corporation, continued involvement of managers 
who should be an example to be followed by their employees, creation 
of visibility and the undertaken action for the clients are the main 
focuses of the interviewed social actors. 

 The most important strategy for an effective implementation of 
CSR is one in which the coordinator: has a professional attitude, 
understands what social responsibility is, knows the contractual 
elements of the company which specify the rights and obligations in this 
regard and is in constant contact with the legal department of the 
company. L.B. claims that CSR activities have not enough media 
coverage because she is not sure if Cluj has coverage and does not 
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consider that she has visibility on this issue as a CSR member. It is the 
community that’s affected if these results are not visible, compared with 
Bucharest who took prizes and somehow supposedly had a wider 
coverage in the media.  

 Being in a management position, L.B. claims that the company 
she works for is placed at a medium level regarding the company's 
involvement in CSR: “The company has been doing CSR for nine years 
now and we are already known anyway because every year we took 
part in all sorts of actions, the local authorities already know us, 
especially city hall etc. It’s just that we do not have the necessary 
maturity and maybe the expertise is missing and we should have a 
volunteering training from my poit of view. What it means, what it 
implies, what are ways to engage more volunteers". 

3.7. From CSR to sustainable development 
 The CSR department's mission is to motivate employees to show 

them that there are other activities, outside of work, to give them 
support, budget and support needed to make a change for the better for 
the community. Sustainable development comes from activities aimed 
at helping many beneficiaries through projects with broad areas of 
activity, regarding the environment as well. 

 If you are working to improve some aspects such as the number 
and commitment of the people involved, then the corporation will be 
able to make a contribution to reducing the negative effects resulting 
from its business, to solve social problems, contribute to raising the 
living standards of community members by providing support and 
facilities to those in precarious situations. R.P. believes that profit 
growth in correlation with the CSR perspective “can go hand in hand, if 
you make a profit automatically you’ll have more money, more 
resources so you can have a greater CSR budget and it can also help you 
to create a profitable company, when you’ll have some investors they 
will look at this too. And for them it counts as a company and can make 
the difference between you and a competitor". Through community 
involvement, the corporate profit is increasing because “you're not 
going to just buy the product, you also buy the company's image and 
you must make a very clear picture about their values and their image." 

(H.T.). 
 There are overall five - six annual projects that are the same and 

are always done, the company making the report by working with 
larger organizations.  
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4. Conclusions 
 The purpose of this paper is to show how CSR activities 

contribute to the well-being of the community and the sustainablility of 
social development. By identifying and describing the CSR department’s 
strategies within a corporation with a branch company in Cluj-Napoca, 
it was possible to identify the role that CSR plays in the contemporary 
society. The CSR department within this corporation is implementing 
its activities, based on strategies coming from the heaquarters in 
Bucharest, with the help of employees who volunteer in various 
activities depending on personal preferences, availability, the activity 
and the degree of involvement of other colleagues. 

 Social Responsibility seeks the economic development and 
sustainable development to be two concepts that work in tandem. The 
corporation seeks on one hand, that community members see that CSR 
activities aim the well-being of the community, and on the other hand, 
wants this to be visible and to give the company the status of a 
corporate citizen concerned about sustainability, environmental 
protection and providing financial support for precarious social 
categories. Following the field work done to collect research data, firstly 
it was possible to identify differences between CSR activities and 
volunteering, and secondly, we have seen that the boundary line 
between the two is sometimes almost invisible. Even if they have had 
experience in volunteering, and throughout the period in which they 
gained experience working in CSR, their views of the interviewed social 
actors on the differences between the two areas are divided, even 
almost non-existent in some situations. However, the differences are 
dictated by the allocated time for the activities, availability of those who 
volunteer and the number of people involved, the financial resources 
allocated to the variety of activities, the targeted social groups activities 
how it’s method of choosing it, and as well as the goal of the activities. 
Finally, we conclude that the goal is the one to determine the nature of 
the work to be done. 

 Budget allocation is identified as one of the challenges arising in 
the CSR activities. The difficulties relate to the allocated amounts that 
depend on predetermined budgets by the corporation, doing activities 
based on fixed allocated amounts, implementing social actions with 
financial support from the company employees, the default mode of 
beneficiary selection and the low interest of company employees for 
specific CSR activities. 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

98 Vol. VI • Nr. 2/2016 

 The level of appliyng CSR strategies that this company is 
situating itself at, is one in which different methods are tried to raise 
awareness and engage employees to contribute through CSR activities 
to the welfare and development of their communities. The activities 
bring the CSR department employees, satisfaction of contributing to the 
welfare of community members. This is an opportunity for employees 
to make themselves visible within the corporation, to help meet others 
who have common interests, to know of more organizations and 
beneficiaries in distinct ways and have access to these entities. This 
experience contributes also to the development of individual 
volunteers. 

 CSR strategies have the greatest impact on large NGOs and the 
impact increases the company's visibility in the community and 
people's desire to be more activ in the next campaigns. The expected 
outcome is to mobilize others in doing volunteer work in the 
community to increase the well-being of the community. Also following 
ones example, the results of current actions may provide an incentive 
for the organization of future actions and mobilizing other social actors 
to be involved. Employee involvement in CSR activities, motivating 
employees to get involved, showing communications that reach all 
departments of the corporation, continued involvement of managers to 
be an example to be followed by employees, the creation of visibility for 
customers and the action taken are the main focus of the interviewed 
social actors. 

 Sustainable development comes as a result of activities aimed at 
helping beneficiaries through various projects. If you are working to 
improve some aspects such as the number and commitment of the 
people involved, then the corporation will be able to make a 
contribution to reducing the negative effects resulting from its business 
to solve social problems, contribute to raising the living standards of 
the community members by providing support and facilities to those in 
precarious situations. 
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MADE IN RURAL – ANTREPRENORIAT, MEȘTEȘUG ȘI  

DEZVOLTARE RURALĂ  
 

Adrian Secal [1] 

Rezumat  

Proiectul „MADE in RURAL - Dezvoltare economică rurală prin revitalizarea tradiţiilor 
populare şi exploatarea potenţialului economic non-agricol” este un proiect 
implementat de Fundația Wold Vision România care a urmărit, în perioda aprilie 
2014 – decembrie 2015, propunerea unui model de dezvoltare economică și socială a 
comunităților rurale prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului și a 
meșteșugurilor tradiționale, alături de facilitarea accesului pe piața muncii a 
persoanelor din categorii vulnerabile prin formare profesională și servicii integrate 
de ocupare.  
Bugetul investit pe durata celor trei ani a fost de aproximativ 16.296.533,5 lei, prin 
intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, Domeniul Major de Interventie 5.2.  
În cadrul proiectului au fost implicate 2.155 de persoane aparținând categoriilor 
vulnerabile din spațiul rural a 11 județe din aproape toate regiunile de dezvoltare ale 
țării, dintre care au fost sprijinite în accesarea unui loc de muncă 348 de indivizi, au 
beneficiat de consiliere și orientare profesională 2.005 persoane, 1.667 de persoane 
au fost certificate într-o meserie care să le asigure cele mai bune șanse de angajare. 
Au fost oferite, de asemenea, 189 de premii în valoare a câte 10.000 lei net pentru 
dezvoltarea de mici afaceri la sat, fiind create 18 Ateliere de Creație și Meșteșug și 
fiind susținută înființarea a 15 Asociații de meșteșugari la nivel local care să ofere 
posibilitatea acestora de a promova și susține dezvoltarea meșteșugurilor 
tradiționale locale. 
 

Cuvinte cheie: antreprenoriat rural, ocupare și formare profesională, afaceri la sat, 

antreprenoriat social, meșteșuguri tradiționale, dezvoltare comunitară 

 

1. Contextul iniţierii proiectului 
Spațiul rural românesc, din perspectiva dezvoltării capitalului 

uman, este caracterizat printr-o slabă dezvoltare a inițiativelor 
antreprenoriale și o lipsă acută a oportunităților de ocupare. Conform 
Planului de dezvoltare Rurală 2014-2020, în România rurală în 2012, 
lucrătorii pe cont propriu şi familiali neremuneraţi din rural 
                                                 
[1] Manager proiect, Fundația World Vision România, București, adrian_secal@wvi.org. 
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reprezentau 89% din totalul populației ocupate în agricultură, respectiv 
60,3% din total populație activă, acest aspect fiind asociat agriculturii 
de subzistență (Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru 
perioada 2014 – 2020, 2016, p. 54).  

În ceea ce privește șomajul, în 2012 erau înregistrați 5,1% 
șomeri în spațiul rural, dintre care 15,9% șomeri tineri iar 34,2% din 
populației din rural fiind inactivă (http://statistici.insse.ro).  

În contextul în care, la finalul anului 2011 erau active doar 
18,1% IMM uri în domenii non-agricole, cu o rata a creditării IMM urilor 
rurale de 4% din totalul creditelor acordate întreprinderilor la nivel 
național în 2012 (Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru 
perioada 2014 – 2020, 2016, p. 52), spațiul rural rămâne un areal în 
care inițiativele antreprenoriale sunt cvasi-inexistente, fiind captiv într-
o dilemă a dezvoltării economice bazată în mare parte pe agricultura de 
subzistență sau semisubzistență, dar fără șanse reale de creștere 
organică, contribuind astfel la accentuarea clivajelor față de urban și o 
accentuarea masivă a stării de sărăcie a populației. 

În acest context, proiectul „MADE in RURAL - Dezvoltare 
economică rurală prin revitalizarea tradiţiilor populare şi exploatarea 
potenţialului economic non-agricol” a venit să completeze tipul de 
intevenție al Fundației World Vision România în domeniul dezvoltării 
comunitare, punând accentul pe latura economică și a coeziunii sociale 
în sprijinul celor mai vulnerabile categorii de persoane – femei și 
persoane casnice, agricultori de subzistență, șomeri de lungă durată sau 
șomeri tineri. 

Pornind de la experiența a două proiecte anterioare cu specific 
asemănător, Atelierul de meșteșuguri implementate în regiunile Sud-
Vest Oltenia și Nord-Vest, prin MADE in RURAL World Vision a propus 
un model de intervenție integrată la nivel național, punând accentul pe 
susținerea antreprenoriatului rural non-agricol ca modalitate de 
creștere economică și creare de oportunități de ocupare și pe susținerea 
și dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale, ca element distinctiv specific 
comunităților rurale. 

 
2. Scopul şi activităţile proiectului 
Scopul proiectului a fost dezvoltarea capitalului uman și 

creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, prin revitalizarea 
tradițiilor populare și exploatarea potențialului economic non-agricol al 
mediului rural, promovând și favorizând procesul de dezvoltare 
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economică rurală prin valorificarea resurselor locale și creșterea 
abilității comunităților de a diminua vulnerabilitățile existente.  

Modelul propus a vizat adresarea problemelor și oportunităților 
de dezvoltare a spațiului rural, plecând de la investiția în principala 
resursă din comunitatea rurală, oamenii, până la investiția în structuri 
economice, cu potențial de generare de venit pe termen mediu și lung. 
Astfel, activitățile implementate au vizat trei sectoare principale: (1) 
oferirea de servicii integrate care să faciliteze accesul pe piața muncii a 
persoanelor din categorii vulnerabile, respectiv servicii de orientare și 
consiliere profesională, formare și mediere în vederea găsirii unui loc 
de muncă; (2) dezvoltarea antreprenoriatului prin acțiuni de formare 
specifice și susținerea inițiativelor prin acordarea unui capital de start-
up în valoare de 10.000 lei net și (3) susținerea dezvoltării 
meșteșugurilor prin oferirea de calificări specifice în domeniu, inclusiv, 
prin amenajarea și dotarea de ateliere de creație și meșteșug.  

Serviciile integrate de ocupare au fost asigurate prin intermediul 
a 16 experți ai World Vision România, cu sprijinul experților 
partenerilor proiectului, Asociația pentru Susținerea Dezvoltării Rurale 
ASDR Dezmir și SC Ascendo SRL, atât în domeniul orientării și medierii 
profesionale, cât mai ales în oferirea de cursuri de formare. Principalul 
serviciu acordat a fost cel de informare și consiliere profesională, de 
care au beneficiat un număr de 2.005 persoane la nivel național. 
Formarea profesională, atât pentru dobândirea de competențe, cât și 
pentru oferirea posibilității calificării în domenii non-agricole solicitate 
de piața de muncă locală sau regională a fost un al doilea serviciu oferit, 
în urma căruia 1.667 de persoane au fost certificate în meserii cum ar fi: 
lucrător în pensiuni turistice, lucrători comerciali, confecționeri, 
operatori mașini sau țesătorie și meșteșug tradițional. Medierea 
profesională a consituit un alt serviciu oferit beneficiarilor, ce a constat 
în sprijinirea acestora în a se pregăti și a accesa un loc de muncă, etapă 
care a condus la angajarea a 348 de persoane pe durată nedeterminată. 

Dezvoltarea antreprenoriatului rural a constiuit un al doilea 
element esențial al proiectului, fiind propuse trei tipuri de acțiuni 
specifice, respectiv: formare profesională în vederea dobândirii de 
competențe antreprenoriale pentru 756 de persoane, sprijin pentru 
înființarea de noi afaceri la sat pentru 189 de persoane în baza unor 
planuri de afacere, un total de aproximativ 1,9 mil lei (425.000 EUR) și 
servicii de consultanță specifice acordate întreprinderilor înființate, 
atât din punct de vedere juridic, cât și al dezvoltării și implementării 
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planurilor de afacere finanțate. Au fost, astfel, înființate mici afaceri în 
domenii cum ar fi: țesătorie tradițională, tâmplărie, croitorie, service 
auto, frizerie și coafură sau procesare fructe și legume. 

Susținerea dezvoltării meșteșugurilor tradiționale a constituit al 
treilea pilon esențial de intervenție, punând accentul atât pe 
dezvoltarea expertizei și competențelor specifice (cursuri specifice de 
formare în domeniu), cât și pe creșterea capitalului social prin 
identificarea și promovarea specificului tradițional local. În acest sens, 
au fost certificate în domeniul țesătoriei 532 de persoane și au fost 
amenajate și dotate 18 Ateliere de Creație și Meșteșug. În același timp, a 
fost sprijnită crearea și înființarea a 15 Asociații ale meșteșugarilor, ca 
structuri de economie socială, asociații care au avut în vedere 
administrarea Atelierelor și facilitarea implementării activităților de 
meșteșug, inclusiv prin promovarea și vânzarea produselor realizate de 
către membrii sau angajații acestora.  

De asemenea, prin intermediul proiectului a fost actualizată 
interfața platformei de promovare a produselor tradiționale Târgul de 
la Sat – www.targuldelasat.ro – pentru a permite mai multor persoane 
să își poată crea un profil online și un cont care să faciliteze accesul 
către potențiali clienți. În vederea unei reprezentări la nivel național a 
intereselor meșteșugarilor, prin intermediul proiectului a fost înființată 
și o Rețea a Meșteșugarilor Rurali, formată atât din organizații 
reprezentative la nivel local, cât și organizații care oferă sprijin și 
suport acestora. 

În luna decembrie 2015, în cadrul proiectului a fost organizat un 
Târg de Promovare al Produselor Meșteșugăresti în București, 
Promenada Mall, la care au participat reprezentanți ai tuturor 
asociațiilor de meșteșugari participante la proiect, eveniment care a 
constituit și un punct de final de proiect alături de Conferința „MADE IN 
RURAL – oportunități de ocupare și antreprenoriat pentru spațiul 
rural”. 

 
3. Implicarea beneficiarilor 
Proiectul „MADE in RURAL” a fost special creat pentru a permite 

o implicare graduală a beneficiarilor, de la participarea la sesiuni de 
informare, la participarea la cursuri de formare și sesiuni de 
consultanță pentru dezvoltarea de afaceri, la implicarea în diferite 
forme de dezvoltare a inițiativelor de afaceri. 
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Pe parcursul celor 20 de luni de implementare, alături de echipa 
de proiect, beneficiarii au trecut prin mai multe etape de dezvoltare la 
nivel personal, fiind provocați să renunțe la identificarea cu 
vulnerabilitățile și condițiile nefavorabile în care trăiesc și să-și asume 
în schimb responsabilitatea în ceea ce privește dezvoltarea personală și 
profesională. În cazul a peste 180 de persoane, sprijinul acordat le-a dat 
curajul necesar pentru a începe o inițiativă antreprenorială care nu 
doar să le asigure lor o sursă de venit, dar și să poată oferi la rândul lor 
o oportunitate de angajare pentru alte persoane care se află în situații 
de dezavantajare. 

Pe parcursul întregului proiect s-a pus accentul pe implicarea 
activă a participanților în activitățile propuse prin crearea de condiții 
incluzive, de siguranță și de încredere reciprocă între aceștia și membrii 
echipei, ajungând ca, spre finalul proiectului, aceștia să depășească 
statutul de beneficiari și să își asume rolul de parteneri ai World Vision 
în eforturile de dezvoltare a comunităților din care ei înșiși fac parte.  

 
4. Rezultatele proiectului 
În conformitate cu contractul de finanțare, World Vision 

România și-a asumat prin proiectul „MADE in RURAL” o serie de 
indicatori specifici POSDRU DMI 5.2, respectiv implicarea a 2.155 
beneficiari, formare profesională și certificare pentru un număr de 
1.667 persoane, sprijinirea identificării unui loc de muncă și angajare 
pentru un număr de 348 de persoane și sprijin în dezvoltarea de afaceri 
la sat pentru un număr de 189 de persoane. 

Ca apartență la grupuri vulnerabile, din cei 2.155 de beneficiari, 
75 au fost persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 298 persoane 
inactive, 1.455 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 35 
șomeri de lungă durată și 38 șomeri tineri.  

Dincolo de acești indicatori, prin proiect s-a urmărit și crearea de 
condiții de sustenabilitate pentru comunitățile în care World Vision 
Romania a investit prin dotarea și amenjarea celor 18 Ateliere de 
Creație și Meșteșug, alături de o rețea națională a meșteșugarilor din 
rural care să le ofere reprezentantivitate și sprijin pentru dezvoltarea 
ulterioară. 

Sprijinul acordat pentru înființarea și dezvoltarea unor structuri 
de economie socială, sub foma unor asociații de meșteșugari, a venit ca 
un răspuns la nevoile și cerințele identificate pe parcursul proiectului, 
fiind unul dintre rezultatele neprevăzute inițial, dar care au avut un 
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impact pozitiv în ceea ce privește posibilitatea de lăsa comunităților un 
mijloc prin care să continue susținerea și dezvoltarea meșteșugurilor 
locale. 

Astfel, 15 asociații s-au dezvoltat pe parcursul proiectului, 
implicând în total peste 80 de persoane, cea mai mare parte a acestora 
provenind din rândul beneficiarlor de proiect, alături pe alte persoane 
interesate din comunitățile rurale specifice care și-au oferit ajutorul și 
expertiza. 

Alături de alte două asociații deja existente, acestea au preluat în 
folosință 17 Ateliere de Creație și Meșteșug pentru a continua 
activitatea de învățare a meșteșugurilor de către persoanele interesate, 
astfel încât acestea, ulterior, să poată crea produse specifice de o 
calitate ridicată pentru a le oferi potențiailor clienți. 

Platforma online de promovare a produselor meșteșugărești 
Târgul de la Sat - www.targuldelasat.ro este la rândul ei un mijloc prin 
care World Vision România facilitează relația dintre potențialii clienți și 
meșteșugarii și producătorii tradiționali din rural, oferind posibilitatea 
acestora din urmă de a și face un cont în care să își prezinte produsele 
specifice și informații necesare pentru a putea fi mai ușor contactați 
(localitate, județ, poziționare pe hartă, telefon și email). 

Pentru a documenta impactul avut în ultimile două luni de 
proiect a fost realizat un studiu care a urmărit cele trei direcții 
principale de activitate, respectiv ocuparea, antreprenoriatul rural și 
rolul meșteșugurilor în dezvoltarea comunităților. Rezultatele acestui 
studiu au fost prezentate și dezbătute în cadrul conferinței finale de 
proiect, „MADE in RURAL – oportunități de ocupare și antreprenoriat 
pentru spațiul rural” și sunt disponibile pe site-ul proiectului, 
www.madeinrural.ro.  

 
5. Resurse umane, materiale şi financiare implicate 
Proiectul, implementat în 11 județe din șapte regiuni de 

dezvoltare, a implicat opt echipe regionale susținute de echipa de 
management și administrativă, echipe care au avut o structură formată 
din facilitatori rurali, prezenți în fiecare localitate de intervenție, în total 
aproximativ 30 de persoane, experți în domeniul consilierii și medierii 
profesionale (16 persoane), experți în recrutarea și implicarea grupului 
țintă (opt persoane) și coordonatori regionali (opt persoane), în acest 
mod asigurându-se o intervenție centrată pe specificul local. 
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Echipa World Vision România a fost sprjinită în implementare și 
de către experții partenerilor din proiect, ASDR Dezmir și Ascendo SRL, 
care au susținut în mare parte activitățile de formare profesională cu 
sprijinul formatorilor prezenți în fiecare regiune de implementare. 

Cu un buget de aproximativ cinci milioane de euro, proiectul a 
avut la dipoziție toate resursele materiale și financiare necesare, 
dimensionate pentru acoperirea nevoilor activităților specifice și 
atingerii indicatorilor propuși. 

 
6. Obstacole şi lectii învăţate 
În lucrul cu persoane aparținând categoriilor vulnerabile, cele 

mai puternice obstacole sunt constituite de status-quo-ul cu care 
acestea s au obișnuit, fiind convinși în mare parte că este imposibil 
pentru ei să își depășească limitele personale și profesionale și să 
devină, ca persoane, mai mult decât statusul social cu care s-au 
identificat.  

De asemenea, un alt factor cu impact negativ asupra schimbării 
comportamentelor persoanelor care se auto-identifică a fi vulnerabile și 
în spargerea cercului sărăciei este lipsa încrederii în abilitățile și 
competențele proprii și în fezabilitatea unui tip de sprijin și asistență 
care îi pot ghida într-un astfel de proces. 

Ca experți, lovindu-ne de realitățile multiple în care satul 
românesc trăiește, cel mai important aspect a fost găsirea celor mai 
potrivite metode de abordare a schimbării, dincolo de procedurile și 
standardele unui proiect implementat din fonduri structurale, metode 
care să pună în valoarea atât abilitățile și expertiza profesională a 
echipei, cât mai ales identificarea și valorificarea potențialului fiecărui 
beneficiar și comunități în parte.  

Trecerea de la beneficiar la partener în procesul de dezvoltare 
personală și profesională a persoanelor implicate în proiect a constituit 
o provocare atât pentru cei care aparțineau grupurilor vulnerabile, cât 
și pentru membrii echipei de proiect, aceștia din urmă devenind pe 
parcursul timpului mentori și suporteri ai celor care, cu puține luni în 
urmă, reprezentau grup țintă. 

Implicarea și sprijinul oferit de autoritățile locale au fost 
determinante pentru asigurarea condițiilor potrivite pentru 
implementarea proiectului „MADE in RURAL”, acestea oferind atât 
spațiile necesare desfășurării activităților specifice de informare, 
consiliere și mediere profesională, cât și locațiile necesare pentru 
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înființarea, amenajarea și dotarea Atelierelor de Creație și Meșteșug 
care funcționează, în majoritatea lor, în spațiile puse la dipoziție de 
comunitate – vechi școli, cămine culturale, încăperi neutilizate din 
principalele clădiri administrative etc. 

Pentru organizație, proiectul „MADE in RURAL” a constituit o 
importantă lecție învățată, contribuind la validarea și extinderea la 
nivel național a unui model de intervenție care integrează elemente ale 
dezvoltării economice cu elemente de dezvoltare socio-educațională și 
ocupare a forței de muncă și își propune să valorizeze potențialul 
existent deja în comunitățile rurale, contribuind astfel la o creștere 
sustenabilă a acestora. 

 
7. Concluzii 
Abordarea integrată a intervenției specifice proiectului „MADE in 

RURAL”, care pune accentul pe implicarea activă a comunităților și, în 
mod special, a persoanelor aflate în sărăcie și risc de sărăcie, pentru 
identificarea și găsirea de soluții pentru propriile nevoi de dezvoltare, 
constituie un model care poate fi ușor replicat pentru a asigura o 
dezvoltare economică susținută, durabilă a spațiului rural și pentru a 
contribui la lupta împotriva sărăciei. 

Pașii și etapele de intervenție, dezvoltare, împuternicire și 
asistență, sunt elementele principale pentru a asigura rezultatele dorite 
și impactul pozitiv în procesul de re-definire a spațiului rural, astfel 
încât acesta să devină, dintr-un mediu defavorizat și defavorizant, un 
mediu care oferă oportunități și condiții normale și decente de trai 
pentru fiecare persoană, reducând decalajele dintre urban și rural. 

Esențial pentru a provoca schimbări viabile și de durată în 
dezvoltarea ruralului românesc, rămân schimbarea atitudinii și a 
modelului de intervenție, de la considerarea ca beneficiari a 
persoanelor vulnerabile, la implicarea lor ca parteneri, de la un statut 
de intervenție asistențială la un model care valorizează potențialul local 
și pune accentul pe creșterea încrederii în capacitățile și abilitățile 
proprii, atât la nivel de individ, cât și la nivel de comunitate. 

Elementul distinctiv care oferă substanță și valoare unei 
intervenții integrate din punct de vedere economic rămâne, însă, 
valorificarea pontețialului local prin stimularea și sprijinirea 
inițiativelor de antreprenoriat social și a structurilor de economie 
socială, care presupune nu doar identificarea de soluții care să 
urmărească un scop economic, dar și modalități care să abordeze în 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 

Vol. VI • Nr. 2/2016 111 

mod creativ și sustenabil soluționarea problemelor complexe cu care se 
confruntă spațiul rural. 

Iar succesul unui astfel de model se regăsește în relația de 
încredere dintre comunitate și organizație, o relație construită în timp 
care are la bază seriozitatea, abordarea sustenabilă centrată pe nevoile 
comunității și ale persoanei și îndeplinirea rolurilor asumate cu 
profesionalism. 
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MADE IN RURAL – ENTREPRENEURSHIP, ARTISANSHIP 

AND RURAL DEVELOPMENT 

 
Adrian Secal [1] 

 

Abstract 

„MADE in RURAL – Rural economic development by reviving traditions and 
exploitation of the non-agricultural economic potential” was a project implemented 
by the World Vision Romania during April 2014 to December 2015. Its main 
purpose was to propose an economic and social development model for the rural 
communities, by sustaining and developing the entrepreneurship and artisanship, 
together with easing the access to employment for vulnerable people by trainings 
and integrated employment services.  
The invested budget for these three years was 16.296.533,5 lei, through the 
Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, DMI 
5.2. 
In the project were involved 2155 people belonging to vulnerable categories from 
the rural space of 11 counties from almost all the development regions of the 
country. Of these, 348 people have been supported to find and access a job, other 
2005 people have benefit from counselling and professional guidance, and 1667 
people have been certified in a job that is going to guarantee them better chances of 
employment.  
Also, there have been accorded 189 awards of a net value of 10.000 lei each to 
develop small businesses in the village, and 18 Creation and Crafts Workshops and 
15 associations of craftsmen were created at the local level, which are going to offer 
them the possibility to promote and support the development of the local 
craftsmanship. 

 
Keywords: rural entrepreneurship, occupancy and professional forming, rural 

business, social entrepreneurship, artisanship, community development 

 
 
1. Project initiation context 
The Romanian rural space, looked through the perspective of 

developing the human capital, is characterized by a weak development 
of the entrepreneurial initiatives and a big lack of employment 
opportunities. As per Plan of rural development 2014-2020, in the rural 
                                                 
[1] Project manager, World Vision Romania Foundation, adrian_secal@wvi.org. 
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side of Romania, in 2012, the number of self-employed and unpaid 
families in the rural zone summed up at 89% from the total of the 
employed population in agriculture and 60.3% of the active population, 
this aspect being associated with the subsistence agriculture. (National 
Rural Development Programme Romania 2014-2020, 2016, p. 54) 

Regarding the unemployment rate, in 2012 5.1% of the total 
population was unemployed in rural area, of which 15.9% young. Also 
34.2% were inactive. (http://statistici.insse.ro)  

With only 18.1% SMEs active in non-agricultural domains in 
2011 and with only 4% of the total credit accorded to SMEs at national 
level in 2012 (National Rural Development Programme Romania 2014-
2020, 2016, p. 52), the rural space remains an area where the 
entrepreneurial initiatives is almost missing, being captive in an 
economic development dilemma based mostly on the subsistence or 
semi-subsistence agriculture. Without real chances of organic growth, 
all these factors contribute and accentuate the cleavage from the urban 
and a massive increasing of poverty of the population. 
 In this context, the project “MADE in RURAL - Rural Economic 
Development by reviving traditions and exploit economic potential 
non-agricultural” came to supplement the intervention of World Vision 
Romania Foundation in community development domain, focusing on 
the economic aspect and social cohesion to support the most vulnerable 
people - women and homemakers, subsistence farmers, long-term 
unemployed or unemployed youth. 

Starting from the experience of two other previous projects with 
similar specific, implemented in South-West Oltenia and North-West 
regions, through MADE in RURAL project World Vision Romania 
Foundation proposed a model of an integrated intervention for the 
development of the rural areas. The model is focusing on providing 
support for rural non-agriculture entrepreneurship as a method of 
economic growth and creation of employment opportunities and on 
supporting and developing the traditional crafts as distinctive element 
for the rural communities. 

 
2. Purpose and project activities  
The project goal was to develop human capital and increase 

employment of rural people by reviving traditions, exploit non-
agriculture economic potential in rural areas, promoting and 
encouraging the rural economic development by harnessing local 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

114 Vol. VI • Nr. 2/2016 

resources, and increase the ability of communities to mitigate existent 
vulnerabilities.  

The proposed model aimed at addressing problems and 
opportunities for development in rural areas, starting with investing in 
the main source of the rural community, the people, up to the 
investment in economic structures with potential of income generation 
on medium and long term. Thus, the implemented activities targeted 
three main areas: (1) providing integrated services in order to facilitate 
the access on labor market for the persons from vulnerable groups, 
vocational guidance and counseling services, training and mediation; 
(2) the development of rural entrepreneurship through specific training 
and supporting the initiatives by providing a capital start-up of 10,000 
lei net and (3) supporting the development of crafts by providing 
specific qualifications in the field, including the creation and equipping 
the craft workshops. 

The integrated employment services were offered through 16 
experts from World Vision Romania, with the support of the project 
partners’ experts, the Association for Supporting Rural Development 
ASDR Dezmir and Ascendo SRL, both in vocational guidance and 
mediation, but especially in offering courses training. The main 
provided service was the information and professional guidance, 
received by 2,005 people nationwide. The professional training, offered 
both for acquiring skills and qualification in non-agricultural jobs 
required by local and regional labor market, was the second service 
provided for 1,667 people. Those were certified in occupations like 
worker in guesthouses, commercial workers, clothing worker, machine 
operators or weaving and traditional craft. Mediation was another 
service offered to beneficiaries, in order to help them prepare and 
access a job, leading to the hiring of 348 people.  

The development of rural entrepreneurship constitute a second 
essential element of the project, with three types of specific actions 
proposed, namely: training for acquisition of entrepreneurial skills for 
756 people, support for the establishment of new businesses in the 
village for 189 people, with a total of about 1.9 million lei (425,000 E), 
and specific business consultancy services. Thus, there were set up 
small businesses in areas such as traditional weaving, carpentry, 
tailoring, auto service, hairdressing or processed fruits and vegetables.  

Supporting the development of traditional crafts was the third 
major pillar of intervention, focusing both on the development of 
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expertise and specific skills (targeted training in the field), and on 
increasing the social capital by identifying and promoting traditional 
local specifics. In this regard, there have been 532 people certified in 
traditional weaving and have been created and equipped 18 Creation 
and Crafts Workshops. At the same time, the creation and setting up of 
15 associations of artisans as social economy structures has been 
supported, entities that manage and utilize the Workshops in order to 
facilitate the implementation of traditional crafts activities, and the 
promoting and the selling of the products made by its members or 
employees.  

In addition, the online platform for promoting traditional 
products Târgul de la Sat - www.targuldelasat.ro was updated through 
the project, allowing more people to create an online profile and to 
facilitate the access to potential customers. In order to represent the 
interest of the artisans at national level, through the project was 
established a Network of Rural Artisans, composed both of members 
representing local organizations and members that are offering their 
support and assistance. 

In December 2015, the project organized a fair for the promotion 
of handicraft products in Bucharest, Promenade Mall, attended by 
representatives of all associations of craftsmen participating in the 
project, an event that was a final point of the project together with the 
conference “MADE in RURAL - employment and entrepreneurship 
opportunities for rural areas.” 
 

3. Involving beneficiaries 
The “MADE in RURAL” project has specially been created to 

allow a gradual involvement of the beneficiaries, from participating in 
information sessions and participation in training and consulting 
sessions for business development, to implication in the development in 
various forms of initiatives business. 

During the 20 months of implementation, along with the project 
team, beneficiaries have gone through several stages of development on 
a personal level, challenged to give up at the identification with the 
vulnerabilities and unfavorable conditions in which they live and to 
take instead the responsibility of their personal and professional 
development. For more than 180 people, the granted support gave 
them the courage they need to start an entrepreneurial initiative, not 
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only to ensure their source of income, but also in their turn, to provide 
employment opportunities for other disadvantaged persons. 

Throughout the entire project, the focus was on the active 
involvement of participants in the proposed activities by creating 
inclusive, secure and mutual trust based conditions between them and 
team members. This way, towards the end of the project, they succeed 
to exceed the status of being beneficiaries and to assume roles of World 
Vision Romania partners in our efforts for the development of the 
communities of which they themselves belong. 
 

4. Project results 
According to the grant agreement, World Vision Romania 

assumed within “MADE in RURAL” project some specific indicators, 
respectively involving 2155 beneficiaries, training and certification for 
a total of 1667 people, helping identify a work place and employment 
facilitation for a total of 348 people and business development support 
in the village for 189 people. 

As the belonging to vulnerable groups, of the 2155 beneficiaries 
75 were people looking for a job, 298 inactive persons, 1455 persons 
employed in subsistence agriculture, 35 long-term unemployed and 38 
young unemployed. 

Beyond these indicators, the project pursued to create 
sustainability for these communities by equipping and improvement of 
the 18 Creation and Crafts Workshops, along with a national network of 
rural craftsmen to provide representativeness and support for further 
development. 

The assistance provided for the establishment and the 
development of social economy structures, as artisans associations, 
came as a response to the needs and requirements identified during the 
project implementation, being one of the not-foreseen project results, 
but with a positive impact on leaving a means for the communities to 
continue the support and the development of local crafts. Thus, 15 
associations has been developed during the project, involving over 80 
people, most of them being amongst the beneficiaries of the project, 
alongside other stakeholders from the specific rural communities that 
offered their help and expertise.  

Together with two other existing associations, these structures 
took in use 17 Creation and Crafts Workshops in order to continue the 
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work of learning the crafts of the persons concerned, so that they then 
can create specific products of high quality for potential customers.  

The online platform to promote artisan products, 
www.targuldelasat.ro, it itself is a resource throughout World Vision 
Romania facilitate the relation between potential customers and rural 
craftsmen and traditional manufacturers, enabling the latter to make an 
account in which to submit their specific products and needed 
information to be easily contacted (city, county, mapping, phone and 
email).  

To document the impact of the project, we conducted a research 
in which we followed three main directions, namely employment, rural 
entrepreneurship and the role of the crafts in community development. 
The results of this study were presented and discussed in the project 
final conference “MADE in RURAL - Employment and Entrepreneurship 
opportunities for rural areas”, results that are now available on the 
project website, www.madeinrural.ro. 

 
5. Human resources, material and financial resources 

involved 
The MADE in RURAL project, implemented in 11 districts of 

seven regions, involved eight regional teams supported by the 
management and administrative teams. These regional teams that had a 
structure made up of rural facilitators, present in every locality 
intervention, in total about 30 people, experts in the field of counseling 
and professional mediation (16 persons), experts in the recruitment 
and involvement of the target group (eight people) and regional 
coordinators (eight people), thus ensuring an intervention focused on 
local conditions. 

World Vision Romania team has been supported by the experts 
in implementation and project partners, ASDR Dezmir and Ascendo 
SRL, who have largely supported training activities with the support of 
trainers present in every region of implementation. 

With a budget of around five million euro, the project had at his 
disposal all the necessary material and financial resources, designed to 
meet the needs of specific activities and achieve the proposed 
indicators. 
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6. Challenges and Lessons Learned  
 In working with people belonging to vulnerable groups, the most 
powerful obstacles consist of the status quo with which they become 
accustomed, convinced largely that it is impossible for them to 
overcome their personal and professional limitations and become, as 
person, more than the social status that they have been identified.  

In addition, another factor with negative impact on changing 
behaviors of people who self-identified as vulnerable and on breaking 
the cycle of poverty is the lack of confidence in their own skills and 
competencies and in the feasibility of a type of support and assistance 
that can guide such a process.  

As experts, facing with the multiple realities in which the 
Romanian village lives, the most important aspect for us was to find the 
most appropriate methods to address the change, beyond the 
procedures and standards of a project implemented in structural funds. 
Those methods had to highlight both the skills and professional 
expertise of the team, but especially to identify and harness the 
potential of each beneficiary and community in part.  

The transition from beneficiaries to partners in the personal and 
professional development of people involved in the project was both a 
challenge for those belonging to vulnerable groups, as for project team 
members, the latter becoming over time mentors and supporters of 
those who, a few months ago, were part of the target group. 
 The involvement and support of local authorities was crucial to 
ensure the right conditions to implement the “MADE in RURAL” project, 
as they provided both the spaces for specific activities of informing, 
counseling and mediation training, and the locations necessary for the 
establishment, development and equipping the Workshops. 

For the organization, the “MADE in RURAL” project was an 
important lesson learned, contributing to validate and to extend at a 
national level an intervention model, which integrates elements of 
economic development with elements of socio-educational and 
employment work and aims to valorize already existing potential in 
rural communities, thus contributing to their sustainable growth. 

 
7. Conclusions  

 The integrated approach to project-specific interventions “MADE 
in RURAL”, which emphasizes the active involvement of communities 
and, in particular, of the people in poverty and in risk of poverty in 
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order to identify and to find solutions for their own development needs, 
is a model that can be easily replicated to ensure a sustainable 
economic development of the rural area and to contribute to the fight 
against poverty. 

The steps and stages of intervention, development, 
empowerment and support, are key elements to ensure the desired 
results and the positive impact in the process of re-defining the rural 
area. This way, from a disadvantaged and unfavorable environment, it 
can become a space that offers opportunities and normal and decent 
living conditions for everyone, reducing the gap between urban and 
rural areas. 

Essential to provoke sustainable and lasting changes for the 
development of Romanian rural areas remains changing the attitudes 
and the model of the intervention, from the consideration as 
beneficiaries of the vulnerable people, to their involvement as partners; 
form a status of assistance intervention model to one that values local 
potential and focus on increasing confidence in their own abilities and 
skills, both at the individual and community level. 

Nevertheless, the distinctive element that offers substance and 
value of an integrated intervention in economic terms, remains the 
capitalization of the local potential by stimulating and supporting 
initiatives of social entrepreneurship and social economy structures, 
which involves not only identifying solutions that pursue an economic 
goal, but also ways to address creatively and sustainably the complex 
problems facing rural areas. 

 Moreover, the success of such a model comes from the 
relationship of trust between the community and the organization, a 
relationship built over time, based on earnestness, sustainable 
approach centered on the individual and community needs and 
fulfillment of the assumed roles with professionalism. 
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PRACTICI ŞI PERSPECTIVE DE REINTEGRARE SOCIALĂ 

PENTRU PERSOANELE CU PEDEPSE PRIVATIVE DE 

LIBERTATE DIN NORVEGIA  
 

Cristian-Valeriu Anghel [1] 

 

Rezumat 

Asociaţia Alternative Sociale din Romania şi Families and Friens of Prisoniers din 
Norvegia au realizat în luna aprilie 2016 un schimb de experiență în Norvegia pe 
tema copiilor cu părinți deținuți pentru dezvoltarea colaborării în domeniul 
serviciilor pentru familiile deținuților. Schimbul de experienţă a facilitat 
cunoaşterea statutului deţinutului şi a modelului de reabilitare norvegian bazat pe 
incluziune socială: limitarea doar a libertăţii de circulaţie, păstrarea legăturilor 
familiale şi menţinerea lor activă din punct de vedere lucrativ. Autorităţile române 
vizează incluziunea socială a foştilor deţinuţi prin mecanismele economiei sociale, 
modelul norvegian oferind un exemplu viabil de aplicare a principiilor acesteia. 
Norvegia are cea mai mică rată de recidivă din Europa, de 20% (Deady, 2014, p.3), 
comparativ cu România a cărei rată de recidivă este între 60% și 80% din totalul 
populației carcerale potrivit unui sondaj realizat de Administrația Națională a 
Penitenciarelor (Băluță, 2012), dar și pentru că are o politică susținută de justiție 
prietenoasă pentru copii. 
Schimbul de experienţă  a inclus derularea mai multor întâlniri de lucru cu actori 
relevanţi locali din Norvegia organizate cu sprijinul partenerului FFP. Tematica 
acestor întâlniri a vizat prezentarea Alternative Sociale, a proiectului „Copii cu 
părinți deținuți – copiii invizibili” și a programului pentru sprijinirea acestor copii; 
prezentarea instituției vizitate și a modului în care reprezentanții săi lucrează cu 
deținuți, foști deținuți și familiile acestora; asemănări și deosebiri referitoare la 
bune practici în lucrul cu grupul țintă. 

Cuvinte cheie: economie socială, reintegrare, reinserție,  

deținut, experiențe, practici. 

 
1. Schimb de experiență cu reprezentanții Families and 

Friends of Prisoners (FFP) 
Reprezentativ la nivelul neguvernamental din Norvegia este 

organizaţia FFP, singura organizație din această ţară, a cărui sarcină 
principală este de a oferi sprijin şi asistenţă pentru familiile deţinuţilor. 
FFP este o organizație înființată în 1992, biroul principal fiind în Oslo cu 
un departament local în Trondheim. Are în total nouă angajați și este 
finanţată de Ministerul Justiţiei și Securității Publice și diferite alte 
ministere și direcţii de resort, dar primește și finanţări private. În anul 

                                                 
[1] Economist, master în Negocieri-Relaţii Publice, la Univesristatea „Alexandru Ion Cuza” din 
Iași, e-mail: canghel@alternativesociale.ro. 
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2015, finanţarea publică a fost de aproximativ 50% din bugetul 
organizaţiei. 

Activitățile FFP au caracter social, informativ și educativ, în acest 
scop, organizația participă la întâlniri periodice cu reprezentanți din 
diferite închisori din Norvegia, evaluează și oferă sfaturi referitoare la 
economie, aspecte sociale, formulare și cereri, contestații, precum și 
despre situația copiilor și a familiei deținuților. 

În privința persoanelor condamnate, sistemul de învățământ din 
Norvegia permite tuturor persoanelor care nu și-au finalizat studiile să 
participe la două tipuri de programe, cel pentru persoanele cu vârsta 
sub 25 de ani numit Dreptul tinerilor la educație și cel pentru 
persoanele în etate sub denumirea Dreptul adulților la educație. Acest 
drept este valabil și pentru deținuți deoarece educația este gratuită, 
fiind suportată de către stat, responsabilitatea desfășurării programelor 
școlare pentru deținuți revenind instituțiilor de învățământ locale. 
Pentru deținuții din Norvegia este obligatoriu să participe la programul 
de educație și/sau muncă, serviciile prestate de persoanele condamnate 
fiind remunerate cu aceeași sumă de bani indiferent de munca 
prestată1. Este ușor de înțeles de ce sistemul de reinserție și reintegrare 
în societate a persoanelor private de libertate, după ispășirea pedepsei, 
se bucură de un real succes, cu rată de recidivă scăzută. 

Întâlnirea cu FFP s-a concretizat şi într-un prim pas pentru 
colaborări viitoare, această organizaţie fiind membră a reţelei europene 
Children of Prisoniers Europe (COPE) reţea ce militează pentru 
drepturile și bunăstarea copiilor cu părinţi deţinuţi şi la care şi 
Asociaţia Alternative Sociale a aderat în anul 2016. 

 
2. Schimb de experiență cu reprezentanţi Crucea Roșie Oslo 
,,A new punishments begin the day they are released” (O nouă 

pedeapsă începe în ziua în care sunt eliberați) - este o realitate pe care 
încearcă să o infirme această organizaţie. 

Crucea Roșie Oslo lucrează cu și pentru foști deținuți cu sprijinul 
unei echipe de 150 de voluntari pregătiți în prealabil în cadrul unor 
sesiuni de formare de o zi și monitorizați, pe parcursul activității lor, de 
un responsabil angajat în cadrul organizației. Anual 220 de beneficiari 
participă la programele lor, conform celor afirmate de Svendsen Eileen, 
coordonator programe, Crucea Roșie Oslo 2016. De altfel, nu doar 

                                                 
1 http://anp.gov.ro/documents/12556/ 0/Ghid +Reintegrare/ca2a9d1e-6623-4b05-b123-
1a6319fbf30e. Accesat la data de 25.09.2016. 
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organizația din Oslo lucrează cu acest tip de beneficiari ci, mai multe 
filiale din Europa cum ar fi Crucea Roşie din Irlanda, care 
implementează un program de instruire pentru deținuți în domeniul 
sănătății populației și acordării primului ajutor. 
 Recrutarea beneficiarilor se face din perioada de detenție când 
voluntarii se întâlnesc, periodic, cu deținuții care urmează să se 
libereze. Întâlnirile continuă și după perioada de detenție, având ca 
scop susținerea fostului deținut în procesul de adaptare la viața din 
libertate. Principiul care fundamentează aceste modalități de lucru 
vizează relațiile de la egal la egal bazate pe încredere reciprocă și 
promovarea comportamentelor prosociale. Deși întâlnirile au loc 
periodic și presupun un anumit grad de familiarizare, acestea sunt 
întotdeauna unu-la-unu, voluntarii neavând voie să-și implice familiile 
sau prietenii în procesul de susținere post-liberare a foștilor deținuți. 
Crucea Roșie Oslo se implică, de asemenea, în activități derulate în 
colaborare cu penitenciarele. De exemplu efectuează programe de 
navigare cu ambarcaţiuni reconstituite dupa modelul viking, cu deținuți 
care sunt incluși în programe de liberare. 

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții acestei organizații, am avut 
ocazia să schimbăm experiențe în lucrul cu foștii deținuți. S-a remarcat 
faptul că, în România, pedepsele cu închisoarea sunt mai mari decât în 
Norvegia, fapt care îngreunează adaptarea fostului deținut la viața din 
libertate. De asemenea, s-a discutat despre responsabilizarea fostului 
deținut pentru reintegrarea sa socială, subliniindu-se faptul că, în țara 
noastră, majoritatea foștilor deținuți aleg să meargă la muncă în 
străinătate, nu sunt interesați de servicii de consiliere psihologică sau 
nu au nivelul de educație necesar urmării unui curs de calificare.  

Reprezentanții organizației Crucea Roșie din Oslo au menționat 
că, în programele lor, sunt incluși foști deținuți care demonstrează un 
nivel crescut de motivație pentru schimbare încă din tipul întâlnirilor 
care au loc în penitenciar. Personalul organizației se așteaptă ca 
persoana condamnată să devină conștientă de oportunitățile ce le poate 
avea prin creșterea nivelului educațional și a perspectivelor de angajare 
după liberare. De asemenea se corelează programele urmate de deținuți 
în penitenciare cu cerințele de pe piața forței de muncă, astfel încât 
acestea să le fie de un real ajutor după liberare, când ar trebui să dețină 
și o certificare a calificării urmate. Fiecare persoană va fi inclusă în 
programe educaționale în acord cu nevoile, aptitudinile și abilitățile 
personale.  
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Programele de educație și formare reprezintă parte a procesului 
de reinserție socială și fac parte din politicile de prevenire a recidivei 
din Norvegia1. 

 
3. Schimb de experiență la Oslo Church City Mission 
Oslo Church City Mission este una dintre cele mai mari 

organizații umanitare bazate pe credință din Norvegia având în jur 
1200 de angajați și chiar mai mult de atât voluntari, implicați în 
aproximativ 40 activități, proiecte și instituții diferite, ce oferă o gamă 
largă de expertiză profesională (Oslo Church City Mission, 2016). În 
cadrul schimbului de experiență am vizitat un centru rezidențial al 
cărui scop inițial a fost oferirea de adăpost și suport victimelor violenței 
domestice, în special femeilor cu copii. Din practică au observat că o 
mare parte dintre aceste victime aveau un partener în detenție, treptat, 
centrul s-a specializat pe oferirea de servicii care promovează contactul 
copiilor cu părinții deținuți într-un mediu rezidențial și prietenos care 
permite desfășurarea de activități de familie normale: de la discuții și 
joaca cu copiii, la pregătirea meselor și petrecerea timpului împreună. 
În cadrul adăpostului oferit de Oslo Church City Mission se pot efectua 
vizite din partea deținutilor eliberați și a familiilor acestora. 

Țările scandinave sunt adesea considerate modele de practici de 
succes în sistemul de detenție, în special Norvegia, care, la 20 de 
procente, are una dintre cele mai mici rate de recidivă din lume. Aici, de 
asemenea, accentul cade mai mult pe reabilitare și mai puțin asupra 
pedepsei. Raționamentul este că justiția pentru societate este cel mai 
bine deservită prin liberarea deținuților, probabilitatea de recidivă fiind 
astfel mai scăzută. Filozofia sistemului penal norvegian constă în faptul 
că închisorile tradiționale, represive nu funcționează și că tratarea 
deținuților prin metode umane îmbunătățește șansele lor de 
reintegrare în societate (Adams, 2010 apud Deady, 2014, p.3). Acest 
lucru se realizează printr-un „principiu director de normalitate", ceea ce 
înseamnă că, cu excepția libertății de circulație, deținuții păstrează 
toate celelalte drepturi, viața în închisoare semănând cu viața din 
exterior în cea mai mare măsură posibilă (Ploeg, 2012 apud Deady, 
2014, p.3). 

 
   

                                                 
1http://anp.gov.ro/documents/12556/0/Ghid+Reintegrare/ca2a9d1e-6623-4b05-b123-
1a6319fbf 30e. Accesat la data de 25.09.2016. 
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4. Întâlnire cu reprezentanții Serviciului de probațiune din 
Drammen, Buskerud 
  Recomandat de către FFP, este unul din puținele servicii de 
probațiune din Norvegia care monitorizează persoanele arestate la 
domiciliu prin intermediul dispozitivelor electronice. Şase servicii de 
probațiune din totalul de 19 implementează monitorizarea arestului la 
domiciliu, sentință care se acordă, la recomandarea serviciilor de 
corecție, doar persoanelor care au primit o condamnare de până la 
patru luni sau mai au de executat mai puțin de patru luni de închisoare 
necondiționată. În situația în care infractorul își scoate dispozitivul 
(brățara) electronică, se consideră evadare. 

Infractorul trebuie să fie acasă într-un interval orar, pe durata 
zilei trebuie să fie la muncă, la școală etc. Serviciile de probațiune sunt 
responsabile pentru acest tip de sancțiune în strânsă legatură cu 
penitenciarele. Se urmărește dezvoltarea acestui proiect la nivel 
național, fiind realizate evaluări intermediare în urma cărora s-a 
constatat o rată foarte scăzută de nerespectare a regulilor sistemului. 
 Scopul principal al serviciilor de probațiune din Norvegia este 
acela de a îndeplini și respecta deciziile justiției într-un mod prin care 
infractorul devine mai capabil să se integreze în societate. 

 
5. Întâlnire cu reprezentanți ai Penitenciarului pentru 

femei Bredtveit 
 În Norvegia sunt încarceraţi 3500 prizonieri, bărbaţi şi femei, 

penitenciarul din Bredveit fiind singurul penitenciar de maximă 
siguranță pentru acestea din urmă din Norvegia. Acesta funcționează 
într-un fost centru pentru minori care au săvârșit fapte penale. La 
momentul vizitei, penitenciarul avea în custodie 45 de femei în regim de 
maximă siguranță și 19 în regim de securitate scăzută. Sentința medie 
în acest penitenciar este de cinci ani și jumătate, majoritatea 
persoanelor fiind condamnate pentru omor și violență familială 
conform Bakken D., director adjunct al penitenciarului Bredveit. 

În România sistemul penitenciar cheltuie în medie 17 
Euro/deținut/zi faţă de Norvegia ce are alocat 330 Euro pentru aceleași 
unități de măsură, conform studiului internaţional „Space 2011” făcut 
periodic de Institutul de Criminologie şi Drept Penal din Lausanne 
pentru Consiliul Europei, (Ghenceanu, 2013). 

Specific pentenciarului Bredtveit este o locuinţă (tip 
apartament) unde copiii deținutelor pot petrece noaptea împreună cu 
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mama lor, pot găti și chiar se pot juca într-un mic parc aflat în incinta 
închisorii. Dreptul la acest tip de vizită se acordă în urma unei evaluări 
foarte atente a mamei, la recomandarea psihiatrului închisorii, în 
special în situația în care detenția este consecința abuzului copiilor. 

Penitenciarul Bredtveit, alături de Penitenciarul Gherla, este 
partener în cadrul unui proiect implementat de Administrația Națională 
a Penitenciarelor din România care vizează înființarea unui centru 
terapeutic pentru femei, proiect finanțat printr-un grant acordat de 
Norvegia în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. 
Acest centru are ca scop acordarea de asistență specifică persoanelor 
private de libertate, în vederea învățării și exersării de noi abilităţi și 
responsabilități sociale, a implicării și participării fiecărei deținute 
custodiate în propriul proces de reabilitare. 
 

6. Concluzii 
Sistemul social norvegian face parte alături de cel suedez, 

finlandez și danez din modelul scandinav. Reducerea cheltuielilor 
sociale în aceste țări, în ultimii ani, a contribuit la stimularea și 
dezvoltarea formelor de economie socială, în special în zonele rurale. 
Rezultatul constă în faptul că furnizarea bunăstării și a serviciilor este 
difuzată prin intermediul unei combinații mai complexe a economiei 
publice și sociale, cu reduceri în cadrul furnizării de servicii publice, 
creându-se astfel spații pe care le-au ocupat organizațiile economiei 
sociale, adesea cu sprijinul statului. Exemplul țărilor scandinave 
evidențiază că dezvoltarea economiei sociale poate fi reconciliată și 
compatibilă cu un sistem de bunăstare generos, ca parte a unei politici 
progresive de redistribuire a resurselor. (Fundația Multimedia pentru 
Democrație Locală, 2016). 

Reintegrarea socială a foştilor deţinuţi din România, prin prisma 
mecanismelor de economie socială și inspirată din modelul norvegian, 
ar însemna dezvoltarea celui de al treilea sector care ar funcționa astfel 
ca liant între factorii esențiali în prevenirea recidivei: oferirea 
temporară a unui loc de muncă, asigurarea unui loc de cazare pe 
perioada limitată, consiliere familială (Asociația Alternative Sociale, 
2016) și serviciile specializate oferite de instituțiile abilitate ale statului. 
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PRACTIES AND PROSPECTS OF SOCIAL REINTEGRATION 

FOR PEOPLE SERVING CUSTODIAL SENTENCES IN 

NORWAY 
 

Cristian-Valeriu Anghel [1] 

 

Abstract 

In April 2016 Alternative Sociale Association Romania and Families and Friends of 
Prisoners Norway had an experience exchange meeting about children with 
imprisoned parents, with the purpose of developing the cooperation on services 
offered to families of detainees. The experience exchange facilitated the knowledge 
of the status of prisoners and the Norwegian rehabilitation model based on social 
inclusion: limiting only the freedom of movement, preserving family ties and 
keeping them active in terms of profit. Romanian authorities aim to social inclusion 
of former prisoners through the mechanisms of social economy, the Norwegian 
model offering a viable example for applying its principles. Norway has the lowest 
recidivism rate in Europe, 20% (Deady, 2014, p.3), compared to Romania whose 
recidivism rate is between 60% and 80% of the total prison population, according 
to a survey by the National Administration of Penitentiaries, but also because it has 
a sustained child-friendly justice policy. 

The experience exchange included a number of meetings with local relevant actors 
in Norway, organized with the help of Families and Friends of Prisoners Norway. 
The subject of these meeting focused on the presentation of Alternative Sociale as 
an NGO, the presentation of its project ”Children with Imprisoned Parents – The 
Invisible Children” and of the programme aimed to support these children; the 
presentation of visited institutions and the manner in which its representatives 
work with inmates, former prisoners and their families; similarities and differences 
related to best practices in working with the target group. 

 

Keywords: social economy, reintegration, rehabilitation,  

detainee, experiences, practices. 
 
 

1. Experience exchange with representatives of Families 
and Friends of Prisoners (FFP) 

On non-governmental level in Norway, the FFP NGO is the only 
structure in this country whose main task is to provide support and 
assistance to families of detainees. FFP is an organization established in 
1992, with its main office in Oslo and a local department in Trondheim. 
It has a total of nine employees and it is funded by the Ministry of 
Justice and Public Security and various other relevant ministries and 

                                                 
[1] Economist and master in Negotiations-Public Relations, at "Alexandru Ioan Cuza" University, 
e-mail: canghel@alternativesociale.ro. 
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directorates but receives also private funding. In 2015, the public 
funding was about 50% of the organization's budget. 

FFP's activities have a social, informative and educative 
character, for this purpose, the organization has regular meetings with 
representatives from various prisons in Norway, evaluates and 
provides advice on economy, social aspects, forms and applications, 
complaints and on the situation of children and families of prisoners.  

Regarding convicted persons, the educational system in Norway 
allows everyone who have not completed their studies to attend two 
types of programs, one for those aged under 25 called The right of 

young people to education and one for older persons called The right of 

adults to education. This right applies to inmates also because education 
is free of charge, supported by the state, with the responsibility of 
conducting school programs for prisoners attributed to local 
educational institutions. Prisoners in Norway are required to 
participate to education programs and / or work, their services being 
paid the same amount of money regardless of the work done1.  It is easy 
to understand why the system of rehabilitation and reintegration of 
prisoners into society, after serving their sentence, is so successful and 
with a low recidivism rate.   

The meeting with FFP marked the first step to future 
collaboration, this NGO being a member of the European network 
Children of Prisoners Europe (COPE), network that advocates for the 
rights and wellbeing of children whose parents are detained and to 
which Alternative Sociale Association adhered in 2016.  

 
2. The experience exchange with the representatives of Red 

Cross Oslo 
“A new punishments begin the day they are released” – is a 

reality this NGO tries to refute. 
Red Cross Oslo works for and with former prisoners, helped by 

the support of a team of 150 volunteers previously trained during one 
day training sessions and monitored throughout their work by an 
employee of the organization. Annually 220 beneficiaries take part in 
their programs according to Svendsen Eilee, program coordinator, Red 
Cross Oslo, 2016. However not only the organization in Oslo works with 
this type of beneficiaries but also its branches in Europe like Red Cross 

                                                 
1http://anp.gov.ro/documents/12556/0/Ghid+Reintegrare/ca2a9d1e-6623-4b05-b123-

1a6319fbf30e. Accesat la data de 25.09.2016. 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

130 Vol. VI • Nr. 2/2016 

Ireland which implements a training program for prisoners in public 
health and providing first aid.  

The recruitment of the beneficiaries takes place during the 
period of detention when volunteers meet regularly with prisoners 
about to be released. The meetings continue also after the period of 
detention aiming to support the former prisoner to adapt to freedom. 
The principle that substantiates these methods relies on peer 
relationships based on mutual trust and the promotion of prosocial 
behaviours. Although the meetings are held regularly and require a 
degree of familiarity, they are always one-to-one, with the volunteers 
not being allowed to engage their families or friends in the post-release 
support programme for ex-prisoners. Red Cross Oslo is involved also in 
activities carried out in collaboration with prisons. For example it 
coordinates the navigation programs of Viking reconstructed boats 
involving inmates enrolled in release programs.  

During the meeting with representatives of this organization, we 
had the opportunity to exchange experiences related to work with 
former prisoners. It was noted that, in Romania, prison sentences are 
higher than in Norway which makes it difficult for former inmates to 
adapt to freedom. Another topic of discussion vas the responsibility of a 
former prisoner for his social reintegration, underlining the fact that in 
our country most former prisoners choose to go to work abroad, are not 
interested in psychological counseling services or do not have the 
education required to attend a training course. 

Red Cross representatives mentioned that they include in their 
programs former inmates who demonstrate high levels of motivation 
for change during the meeting which take place in penitentiaries. The 
staff of the organization expects the convicted persons to become aware 
of the opportunities they can have by increasing educational and 
employment prospects after release. The programs followed by inmates 
in prisons are correlated with the requirements of the labour market 
and the obtained certificates become a real support after their release. 
Each person shall be included in educational programs according to 
their needs, skills and personal abilities.  

The education and training programs are part of the process of 
social reintegration and part of relapse prevention policies in Norway1.  

 

                                                 
1http://anp.gov.ro/documents/12556/0/Ghid+Reintegrare/ca2a9d1e-6623-4b05-b123-
1a6319fbf30e. Accessed on 09/25/2016. 
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3. Experience exchange at Oslo Church City Mission 
Oslo Church City Mission is one of the largest faith-based 

humanitarian organizations in Norway with about 1,200 employees and 
even more volunteers, involved in approximately 40 activities, projects 
and different institutions offering a wide range of professional expertise 
(Oslo Church City Mission, 2016). During the experience exchange we 
visited a residential centre whose original purpose was to provide 
shelter and support for victims of domestic violence, especially women 
with children. In practice they observed that many of these victims had 
an imprisoned partner and gradually, the centre specialized in 
providing services that promote contact between children and their 
detained parents in a residential and friendly environment that 
facilitates normal family activities: from talks and plays with children to 
preparing meals and spending time together.  

Scandinavian countries are often considered models of 
successful practices regarding their detention systems, especially 
Norway which with its 20% has one of the lowest recidivism rates in 
the world. Here, they focus more on rehabilitation and less on 
punishment. The reasoning is that justice for society is best served by 
the release of detainees, the probability of recidivism being thus lower. 
The Norwegian penal system philosophy is that traditional, repressive 
prisons do not function and that humane treatment towards prisoners 
improves their chances of reintegrating into society (Adams, 2010 apud 
Deady, 2014, p.3). This is achieved through a "guiding principle of 
normality” which means that, with the exception freedom of movement, 
prisoners maintain all other right, life in prison resembling to that 
outside as much as possible (Ploeg, 2012 apud Deady, 2014, p.3). 

 
4. Meeting with representatives of The Probation Service in 

Drammen, Buskerud 
Recommended by FFP, it is one of the few Norwegian probation 

services which monitor people on house arrest via electronic devices. 
Six of the totals of 19 probation services implement the supervision of 
house arrest, sentence given with the recommendation of correctional 
services, only to those who received up to four months or have left less 
than four months of an unconditional prison sentence. If the offender 
removes the electronic device (bracelet), the act is considered prison-
break. 
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The offender has to stay in the house in a certain time frame, 
during the day he has to work, go to school etc. The Probation Services, 
coordinating with penitentiaries, are responsible for this type of 
sanctions. They aim to develop this program nationwide because the 
interim evaluations revealed a very low rate of non-compliance. The 
main purpose of The Probation Services in Norway is to meet and 
comply with court decisions in a way that makes the offender more 
capable of reintegration into society.  

 
5. Meeting with representatives of the Penitentiary for 

Women Bredtveit 
In Norway there are 3500 incarcerated prisoners, men and 

women, Bredveit Prison being the only maximum security penitentiary 
in the country. It operates in an old centre meant for minors that 
committed criminal acts. When we visited it, the penitentiary had in 
custody 45 women held under maximum security and 19 under low 
security. The average sentence in this prison is five and a half years, 
most of them beeng convicted for murder an domestic violence, 
according to Bakken D., deputy director of Bredveit Prison. 

The Romanian prison system spends an average of 17 Euro/ 
detainee/ day compared to Norway which has allocated 330 Euro 
according to the international study "Space 2011", study conducted 
periodically for the European Council by The Institute of Criminology 
and Criminal Law in Lausanne, (Ghenceanu, 2013).  

The regular cell in the Bredveit Prison is a flat in which the 
children of detainees can spend the night with their mothers, can cook 
and even play in a small park located inside the prison. The right to 
such visits is granted after a very careful assessment of the mother with 
the recommendation of the prison psychiatrist, especially in the cases of 
imprisonment for child abuse.  

Bredtveit Penitentiary, alongside Gherla Penitentiary, is part of a 
project implemented by National Administration of Penitentiaries in 
Romania which wants to set up a therapeutic centre for women, project 
funded by Norway through The Norwegian Financial Mechanism 2009-
2014. This centre aims to give specific assistance to people serving 
custodial sentences in order to learn and exercise new skills and social 
responsibilities, to increase the level of involvement of each inmate for 
its own rehabilitation process.  
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6. Conclusions  
The Norwegian social system is part of the Scandinavian model 

alongside the Swedish, Finnish and Danish social systems. In recent 
years, the reduction of social spending in these countries has helped 
stimulate and develop the forms of social economy, especially in rural 
areas. The result is that the provision of welfare and services is 
distributed through a more complex combination of public and social 
economy, with cuts in the area of public services thus creating the space 
occupied by the social economy organizations, often with the help of the 
state. The example of the Scandinavian countries shows that the 
development of social economy can be reconciled and consistent with a 
generous welfare system as part of a progressive policy of shifting 
resources (Multimedia Foundation for Local Democracy, 2016).  

Social reintegration of former prisoners in Romania, through the 
mechanisms of social economy and inspired by the Norwegian model, 
would mean the development of the third sector which would operate 
as a link between key factors for preventing recidivism: temporary 
providing of a job, ensure accommodation for a limited period of time, 
family counselling (Alternative Sociale Association, 2016) and 
specialized services offered by state institutions. 
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ZILELE CLUJENE ALE ECONOMIEI SOCIALE, EDIŢIA A III –A 

CLUJ-NAPOCA, 23 – 25 MAI 2016  
 

Florina Demian [1] 

Adina Rebeleanu [2] 

 
 
Evenimentul Zilele Clujene ale Economiei Sociale, aflat la cea de a 

treia ediţie, reprezintă un exemplu de bună practică şi perseverenţă în 
sensul creşterii vizibilităţii asupra impactului economiei sociale şi a 
diversităţii structurilor de economie socială. Acţiunea de conştientizare 
şi de promovare a conceptului de economie socială ca motor al 
dezvoltării locale, a fost demarată în anul 2014, de către studenţii 
masteranzi de la specializarea Asistenţă socială şi Economie socială, din 
cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea 
,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.  

De la prima ediţie, evenimentul sub egida Zilelor clujene ale 
economiei sociale a fost reeditat în fiecare an, în luna martie, studenţii 
masteranzi păstrând tradiţia şi iniţiativa.  

Obiectivele vizate de acest eveniment focalizează promovarea şi 
familiarizarea comunităţii locale cu conceptul de economie socială, dar 
şi cu aportul inclusiv al acesteia prin contribuţiile la dezvoltarea locală, 
stimularea şi creşterea responsabilităţii sociale şi facilitarea 
parteneriatelor profesionale şi prin dezvoltarea parteneriatelor public-
privat în domeniul economiei sociale. 

Urmărind promovarea economiei sociale, ca viziune modernă 
asupra protecţiei sociale, capabilă să genereze incluziune socială şi 
dezvoltare locală, evenimentul Zilele Clujene ale Economiei Sociale a 
fost structurat sub forma unei succesiuni de manifestări care s-au 
desfăşurat în comunitatea clujeană: târg de produse şi servicii ale 
unităţilor de economie socială ECONOSOC EXPO; activităţi destinate 
incluziunii pe piaţa forţei de muncă a persoanelor vulnerabile şi 
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workshp-uri destinate profesioniştilor şi asistenţilor sociali ce activează 
în cadrul unor structuri de economie socială. 

Pentru a creşte vizibilitatea asupra diversităţii structurilor de 
economie socială, între 23 - 24 mai, orele 11.00-19.00 a avut loc Târgul 
de produse/servicii ale unităţilor de economie socială în Parcul Central, 
Platforma Casino, Centrul de Cultură Urbană, Cluj-Napoca. 

Temele de discuţii aferente workshop-urilor au abordat 
următoarele: Impactul economiei sociale asupra dezvoltării comunitare, 
Strategiile folosite pentru atragerea resurselor financiare de către 
structurile de economie socială, Modele  bune practici dar şi obstacole 
întâmpinate de structurile de economie socială, Oportunitatea 
introducerii SROI (Social Return on Investment) la nivelul organizaţiilor 
neguvernamentale și instituțiilor publice reprezentate în cadrul 
evenimentului, De cine sau de ce depinde succesul structurilor de 
economie socială?, Este nevoie de formare de specialitate în domeniul 
economiei sociale?, Servicii integrate privind incluziunea pe piaţa 
muncii a persoanelor vulnerabile. Se impune se menţionăm şi 
momentul artistic pregătit de beneficiarii Centrului de zi „Sfânta Maria”, 
care a încheiat zilele de târg.  

De asemenea, sub egida Zilelelor clujene ale economiei sociale, 
Centrul de Incluziune socială din cadrul Serviciului Public, a organizat  
dezbaterea Servicii integrate destinate integrării pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile, eveniment care a reunit antreprenori sociali, 
asistenţi sociali şi beneficiari de prestaţii sociale.  

Reamintim faptul că Zilele Clujene ale Economiei Sociale vizează 
prin manifestările întreprinse, următoarele deziderate esenţiale: 

• Promovarea conceptului de economie socială, pentru creşterea 
nivelului de înţelegere şi conştientizare a oportunităţilor pe care 
această activitate le deschide; 

• Dezvoltare comunitară, prin creşterea responsabilităţii şi 
solidarităţii sociale, dar şi a nivelului de implicare al tuturor 
actorilor locali; 

• Stimularea parteneriatelor şi a acţiunilor conjugate la nivel 
comunitar, pentru creşterea incluziunii sociale şi a calităţii vieţii. 
Sintetizând, evenimentul în sine reprezintă o campanie de 

promovare a conceptului de economie socială, dar şi un bun prilej de a 
reuni mai multe unităţi de economie socială în cadrul târgului şi a 
dezbaterilor organizate pentru a discuta despre problemele 
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întâmpinate, despre posibile soluţii, nevoi de sustenabilitate a activităţii 
lor, dar şi despre modelele de bună practică din domeniu.  

Organizarea celor trei ediţii ale evenimentului a fost posibilă 
datorită parteneriatelor dintre mediul academic, structurile de 
economie socială și instituţiile reprezentative la nivelul comunităţii 
locale. Demersului, iniţiat de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, s-au alăturat în 
calitate de parteneri, următoarele instituţii şi organizaţii: Direcţia de 
Asistenţă Socială şi Medicală - Consiliul Local Cluj-Napoca, Serviciul 
Public de Asistenţă Socială Turda, Fundaţia Caritabilă „Sfântul Daniel” 
Turda, CIS IMPROVE Mediaş, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor Cluj-
Napoca, FDP StoreTeam Cluj-Napoca, Asociaţia pentru Ajutorarea şi 
Protejarea Handicapaţilor Neuropsihici Cluj, Centrul de zi „Sfânta 
Maria”, Asociaţia „Împreună pentru Ei” Baia Mare, Asociaţia Autism 
Transilvania, Asociaţia Meşterilor Populari Clujeni, Asociaţia 
Studenţilor de la Asistenţă Socială      Cluj-Napoca şi Exclusiv Catering 
Cluj-Napoca.  

Anul 2016 a fost primul an în care evenimentul a beneficiat de 
sponsorizare din partea Asociaţiei „Împreună pentru Ei”, Baia Mare 
(instituţie reprezentativă pentru modele de bună practică în derularea 
unor activităţi privind incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor 
vulnerabile) şi din partea firmei Exclusiv Catering din Cluj-Napoca. 
Deschiderea comunităţii clujene spre concepte precum solidaritate 
socială, responsabilitate socială, participare activă şi acţiunea conjugată 
a comunităţilor, a fost un de asemenea un puternic argument în 
organizarea celor trei ediţii a evenimentului. 

Mass-media, reprezentată de TRANSILVANIA Business, Radio 
Cluj, Monitorul de Cluj, Web for Cluj, AGRO TV, TRV Cluj şi Transilvania 
Reporter a sprijinit activ şi a mediatizat acţiunile organizate sub egida 
Zilele Clujene ale Economiei Sociale, Ediţia a III - a, realizând reportaje 
la faţa locului şi articole media de promovare a evenimentului. Iniţiativa 
studenţilor a fost încurajată şi de către Institutul de Economie Socială 
care a promovat evenimentul prin intermediul reţelelor de socializare 
şi a paginii web. 

Dacă privim retrospectiv şi am încerca un bilanţ asupra celor trei 
ediţii, constatăm următoarele: prima ediţie a evenimentului din anul 
2014 a reuşit să reunească 19 unităţi de economie socială din Cluj, cât şi 
din împrejurimi. Zilele Clujene ale Economiei Sociale, Ediţia a II - a, 
2015 a reunit 16 unităţi de economie socială dintre care nouă au luat 
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parte la eveniment şi în prima ediţie. Cea de-a treia ediţie a 
evenimentului a luat amploare şi a reuşit să reunească în cadrul 
târgului ECONSOC EXPO un număr de 22 de unităţi de economie socială, 
la care s-a mai adăugat încă zece unităţi de economie socială 
participante la dezbaterile desfăşurate în cadrul evenimentului. 

Aşadar, la cea de-a treia ediţie a evenimentului, au fost prezenţi 
la târgul de produse/servicii ale unităților de economie socială 
(ECONSOC EXPO), reprezentanţii a 22 de unităţi de economie socială 
care activează în domeniu: Asociaţia pentru Promovarea şi Susținerea 
Economiei Sociale Râmnicu Vâlcea, Asociaţia Derzelas Cluj-Napoca, 
Asociaţia HANDICOPE Cluj-Napoca, Asociaţia Viitorul Copiilor Ramsau-
Dej, Asociaţia Autism Transilvania Cluj-Napoca, Asociaţia Caritas 
Eparhial Greco-Catolic  Cluj-Napoca, APAHNP - Centrul de Zi „Sf.Maria” 
Cluj-Napoca, Fundaţia Estuar - Centrul Social Cluj, Fundația Civitas 
pentru Societatea Civilă - filiala Cluj-Napoca, Asociaţia Speranţă pentru 
Suflet, Cooperativa Lunca Someşului Mic, Cooperativa Miere de Câmpie,  
Asociaţia Amplu, Asociaţia Centru de Inovare şi Marketing CLIMB, 
Asociaţia Textilia, AFMC Christiana – Programul Sf. Dimitrie Basarabov 
Cluj-Napoca, Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda, C.A.R. 
Pensionari Cluj-Napoca, Fundaţia Caritabilă Sf. Daniel Turda,  Asociaţia 
Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare, 
Asociaţia Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca şi Asociaţia 
Meşterilor Populari Clujeni. 

La dezbaterile evenimentului s-au alăturat reprezentanţii a încă 
zece unităţi de economie socială din Cluj-Napoca: Asociaţia Familia 
Regăsită Cluj-Napoca, Asociaţia Şanse Pentru Tineri Cluj-Napoca, 
Fundaţia „Ajutaţi Copiii România” - UPA Albă ca Zăpada Cluj-Napoca, 
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca - Brutăria Artos Popeşti, 
Asociaţia Umanitară Împreună pentru Ei Baia Mare, Direcţia de 
Asistenţă Socială şi Medicală - Consiliul Local Cluj-Napoca, Centrul de 
Iniţiave Sociale IMPROVE Mediaş, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor 
Cluj-Napoca, FDP StoreTeam Cluj-Napoca, Asociaţia de Ajutor Mutual 
Cluj-Napoca (ADAM Cluj). 

Concluzionând cele prezentate, îndrăznim să afirmăm că 
evenimentul a devenit din ce în ce mai cunoscut la nivel local şi a stârnit 
interes atât în rândul autorităţilor publice cât şi în rândul comunităţii 
non-profit.  

Evenimentul devine un model de bună practică şi tradiţie, pe 
care dorim să îl reiterăm. Cluj-Napoca este un oraş cu multe resurse de 
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dezvoltare şi perspective deschise, având o comunitate locală care 
poate contribui la schimbare şi la dezvoltarea durabilă a comunităţilor 
locale. 

Experienţa participanţilor şi feedbackul acestora au evidenţiat 
faptul că schimbarea şi dezvoltarea durabilă se poate realiza doar prin 
dezvoltarea parteneriatelor şi acţiunilor conjugate între actorii sociali 
implicaţi în organizarea şi funcţionarea structurilor de economie 
socială. 

 
 



 

 

SOCIAL ECONOMY DAYS IN CLUJ, THE THIRD EDITION 

CLUJ-NAPOCA, 23-25 MAY 2016  
 

Florina Demian [1] 

Adina Rebeleanu [2] 

 

 
The event Social Economy Days in Cluj, at its third edition, is an 

example of good practice and perseverance aimed to increase the 
visibility of the impact of social economy and the diversity of the social 
economy structures. The action of awareness and promotion of the 
concept of social economy as the engine of local development, was 
initiated in 2014 by masters students from the speciality Social Work 
and Social Economy, Faculty of Sociology "Babes-Bolyai" University of 
Cluj-Napoca.  

Since the first edition, the event Social Economy Days in Cluj, has 
been organised every year in March, so students have kept the tradition 
and initiative.  

The objectives of this event are focused on promoting and 
familiarizing the local community with the concept of social economy, 
but also including its contribution to local development, stimulating and 
increasing social responsibility and facilitating partnerships training 
and developing public-private partnerships in the social economy. 

Aiming to promote the social economy, as a modern vision of 
social protection, capable to generate social inclusion and local 
development, the event Social Economy Days in Cluj, was structured as 
a series of events that took place in Cluj community:  fair of products 
and services of social economy units EXPO ECONOSOC; activities for 
inclusion on the labor market of vulnerable people and workshps for 
professionals and social workers who activate in structures of social 
economy. 

To increase the visibility of diversity of social economy 
structures, The Fair of products/services of social economy units, was 
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held between May 23 to 24, at 11.00-19.00, in Central Park, Casino 
Platform, Urban Culture Center, Cluj-Napoca. 

Discussion topics related to the workshops were the following: 
The impact of social economy on community development, Strategies 
used to attract funds to the structures of social economy, Best practices 
and obstacles encountered by the structures of social economy, The 
oportunity of introducing SROI, (Social Return on Investment) in the 
non-governmental organizations and public institutions represented at 
the event, Who or what depends the succes of social economy 
structures?, It requires specialized training in the social economy?, 
Integrated services on labor market inclusion of vulnerable people. It is 
necessary to mention the artistic moment prepared by the beneficiaries 
from "Saint Mary" Day Center, which ended the days of the fair. 

Also, under the aegis of Social Economy Days in Cluj, the Centre 
for Social Inclusion of the Public Service, has organized the debate 
Integrated services for labor market integration of vulnerable groups 
event which brought together social entrepreneurs, social workers and 
the beneficiaries of social benefits . 

We recall that Social Economy Days in Cluj, aims by events 
undertaken, the following key goals:  

• Promoting the concept of social economy, for increasing 
understanding and awareness of the opportunities that this 
activity opens; 

• Community development by increasing social responsibility and 
solidarity, but also the involvement of all local stakeholders; 

• Stimulating partnerships and joint actions at comunity level, to 
increase social inclusion and quality of life. 
Summarizing, the event itself represent a promoting campaign of 

the concept of social economy, but also a good opportunity to bring 
together several units of social economy in the fair and debates 
organized to discuss problems encountered, possible solutions, 
sustainability needs of their business, but also about the best practices 
in the field.  

Organization of three editions of the event was made possible 
through partnerships between academia, social economy structures 
and representative institutions of local community. To this approach, 
initiated by the Faculty of Sociology of the Babes-Bolyai University of 
Cluj-Napoca, joined as partners the following institutions and 
organizations: The Department of Social and Medical Assistance - Local 
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Council Cluj-Napoca, Public Service of Social Turda, The Charity 
Foundation "Saint Daniel" Turda, The Centre for Social Initiative 
IMPROVE Medias, The Foundation for People's Development (FDP) 
Cluj-Napoca, FDP StoreTeam Cluj-Napoca, The Association for Helping 
and Protecting the Neuropsychiatric Handicapped Cluj-Napoca -"Saint 
Mary Day Centre”, "Together for Them" Association Baia Mare, 
Transylvania Autism Association, Craftsmen Association Cluj –Napoca, 
The Association of Social Work Students and the Exclusive Catering 
Cluj-Napoca . 

2016 was the first year when the event has received sponsorship 
from the Association "Together for Them", Baia Mare (representative 
institution for models of good practice in the conduct of activities on 
labor market inclusion of vulnerable groups) and from the company 
Exclusive Catering, Cluj-Napoca. The opening of Cluj community to 
concepts such as social solidarity, social responsibility, active 
participation and joint action of communities, it was also a strong 
argument in organizing three editions of the event. 

Media, represented by Transylvania Business, Radio Cluj, 
Monitor of Cluj, Web for Cluj, AGRO TV, TVR Cluj and Transylvania 
Reporter has actively supported and publicized actions organized 
under the aegis of Social Economy Days in Cluj- The third edition, 
carrying out onsite reports and media articles promoting the event. The 
students initiative was encouraged also by the Institute of Social 
Economy which promoted the event through social networks and the 
web page. 

If we would look back and analyse the three editions, we would 
find the following: the first edition of the event, that took place in 2014, 
managed to assemble 19 units in Cluj social economy and the 
surroundings. Social Economy Days in Cluj, Edition II - a, that took place 
in 2015, brought together 16 social economy units, nine of which also 
participated in the first edition. The third edition of the event has grown 
and succeeded in gathering in the fair ECONSOC EXPO a number of 22 
units of social economy, to which was added another ten units of social 
economy involved in the discussions held during the event. 

So, to the third edition of the event, were present at the fair of 
products / services of units of social economy (ECONSOC EXPO), 
representatives of 22 social economy units who are working in the 
field: Association for Promotion and Support of Social Economy 
Râmnicu Vâlcea, Derzelas Association Cluj-Napoca, HANDICOPE 
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Association Cluj-Napoca, Children’s Future Association Ramsau-Dej, 
Transylvania Autism Association Cluj-Napoca, Diocesan Caritas Greek-
Catholic Association Cluj-Napoca, APAHNP – “Saint Mary Day Centre” 
Cluj-Napoca, Estuar Foundation – Social Centre Cluj, Civitas Foundation 
for Civil Society Cluj-Napoca, “Hope for the Soul” Association, Lunca 
Somesului Mic Cooperative, Plain Honey Cooperative, Amplu 
Association, Centre of Innovation and Marketing Climb Association, 
Textilia Association, The Medical-Christian Philanthropic Association 
CHRISTIANA - The Program St. Dimitrie Basarabov  Cluj-Napoca, Public 
Social Services Turda, The Credit Union for Pensioners Cluj-Napoca, The 
Charitable Foundation “St. Daniel” Turda, The Social Work 
Nonguvernmental Proffessional Association ASSOC Baia-Mare, The 
Association of Social Work Students (ASAS) Cluj-Napoca and Craftsmen 
Association Cluj-Napoca. 

At the debates of the eveniment joined representatives of ten 
units of social economy in Cluj-Napoca: „Family Retrieval” Association 
Cluj-Napoca, „Opportunities for Youth” Association Cluj-Napoca, „Help 
the Children Romania” Association - UPA Snow White Cluj-Napoca, 
Orthodox Philanthropy Association Cluj-Napoca - Artos Bakery Popeşti, 
The Humanitarian Association „Together for Them” Baia Mare, 
Department of Social and Medical Assistance - Local Council Cluj-
Napoca, Centre for Social Initiative IMPROVE Medias, People's 
Development Foundation (FDP) Cluj-Napoca, FDP StoreTeam Cluj-
Napoca, Association of Mutual Help Cluj-Napoca (ADAM Cluj). 

In the light of this evidence, we dare to say that the event has 
become increasingly known locally and has sparked interest among 
both public authorities and among nonprofit community.  

The event is becoming a model of good practice and tradition, so 
we wish to reiterate. Cluj-Napoca is a city with many development 
resources and open perspectives, having a local community that can 
contribute to change and the sustainable development of local 
communities.  

Participants' experience and feedback have shown that change 
and sustainable development can only be achieved by developing 
partnerships and joint actions between social actors involved in the 
organization and functioning of the structures of social economy. 

 
 



 

 

„HRANĂ PENTRU TRUP, HRANĂ PENTRU SUFLET” LA  

PATISERIA ȘI BRUTĂRIA SOCIALĂ A ASOCIAȚIEI SF. 

VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE – HÂRJA1, JUDEȚUL BACĂU  
 

 

Ilarion Mâță [2] 

 

Rezumat 

Articolul prezintă un model de bună practică implementat în contextul unei nevoi 
acute de a asigura sustenabilitatea centrelor sociale și de a oferi o hrănă sănătoasă 
pentru un trup sănătos persoanelor vârstnice și tuturor beneficiarilor asociației. 
Acest tip de proiect de economie socială angajează resurse umane locale fără 
ocupație și venituri, dar oferă și posibilitatea de a gestiona corect și eficient 
fenomentul sărăciei și a malnutriției din această zonă defavorizată. 
Persoanele vulnerabile ce prezintă grave probleme de sănătate, copiii provenind 
din familii monoparentale sau aflați în grija altor persoane din familie, locuitorii din 
această comunitate rurală foarte săracă sunt beneficiarii direcți ai unui proiect care 
a produs o schimbare majoră în viața lor. 
 

Cuvinte cheie: brutarie socială, patiserie, persoane vulnerabile,  

economie socială, autofinanțare. 

 
 

1. Cui se adresează acest proiect? 
 Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare–Hârja a fost inițiată în 

2012, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul 
Romanului și Bacăului. Instituția a pus în practică un amplu proiect 
social – medical și cultural – educațional dedicat persoanelor vârstnice 
și tinerilor. 

 Proiectul se adresează beneficiarilor instituției, celor 100 de 
vârstnici din Centrul social – medical rezidențial, 40 de copii de la 
Centrele de zi și 20 de vârstnici îngrijiți la domiciliu, sustinuți de 65 de 
angajați la care se adaugă numeroase cadre didactice voluntare 
implicate în educația slujirii aproapelui la cele patru Centre de Creație, 

                                                 
1 Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” este o organizație creștină, care desfășoară 
activități de intervenție comunitară pentru vârstnicii cu polipatologii, copiii cu risc de 
marginalizare socială, tinerii voluntari și pentru copiii preocupați în a-și descoperi aptitudini 
sau preocupări artistice și culturale deosebite. 
[2] Doctorand în Sociologie, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, email: mata_ilarion@yahoo.com. 
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artă și tradiție populară și trei Centre de tineret și voluntariat. Aceste 
Centre oferă anual peste 300 de tineri voluntari la toate activitățile de 
economie socială ale asociației de la Hârja: ferma de animale, brutăria și 
patiseria socială, atelierul de lumânări decorative și arte plastice, 
croitoria și broderia tradițională, atelierul hand – made și sera de 
legume. 

 
2. Contextul inițierii acestui proiect 
 Datorită inexistenței unei finanțări pentru această categorie de 

activitate, instituția a fost determinată să aplice un proiect pentru 
înființarea unei structuri de economie socială care să răspundă nevoilor 
nutriționale ale tuturor beneficiarilor. 

 Prima structură, înființată în anul 2013, a fost Ferma de animale. 
A doua, în ordinea importanței este Patiseria și brutăria socială, 
inaugurată la data de 21 noiembrie 2015. 

 Intenția asociației este aceea de a dezvolta activități de 
autosusținere care să genereze venitul necesar unei bune funcționări a 
tuturor departamentelor de activitate. O instituție social – caritabilă, cu 
servicii social – medicale și cultural – educaționale dedicate persoanelor 
vârstnice sau tinerilor, fără finanțare este o instituție pe cale de 
dispariție.  

 
3. Contribuția partenerilor 
 Clădirea și cuptorul au fost construite din donații și sponsorizări. 

Dotarea patiseriei și a brutăriei a fost posibilă datorită sprijinului oferit 
de mai mulți antreprenori din Germania, în frunte cu domnul Norbert 
Homann, colaborator al instituției de la Hârja. Încă din anul 2013, prin 
finanțările succesive ale proiectelor depuse la Primăria orașului Bonn, 
Germania, de trei ori pe an, expertul SES Norbert Homann, de profesie 
economist, a primit acordul de a veni și de a oferi consultanță asociației, 
în baza finanțării SES Germania. Experiența domniei sale, de peste 40 de 
ani, asigură expertiza necesară în domeniul social și medical. Domnul 
Homann s-a implicat în construirea a 30 de spitale și cămine pentru 
vârstnici de pe cuprinsul a patru continente. Observând disponibilitatea 
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și dorința asociaţiei noastre de a dezvolta noi structuri de autofinanțare, 
a susținut acest demers prin a ne furniza din Germania aparatura 
necesară dotării celor două compartimente de economie socială. 

 
4. Scopul și obiectivele propuse 
 Scopul proiectului este de a intensifica activitățile de 

sustenabilitate și autofinanțare atât pentru beneficiarii care sunt hrăniți 
zilnic, cât și pentru sprijinul ocazional oferit mai multor persoane 
vulnerabile din comunitate.  

 Obiectivele propuneau desfășurarea de activități economice, 
prin implicarea persoanelor vulnerabile din comunitate (șomeri, 
persoane cu handicap și cu risc de marginalizare socială) și prevedeau 
ca ceea ce rezultă din aceste activități să susțină, pe de o parte, 
activitatea deja existentă, iar în cazul în care vor exista beneficii, acestea 
să fie reinvestite în domeniul social al asociației. 

 
5. Principalele activități întreprinse 
 Angajarea a trei persoane vulnerabile din comunitate la acest 

nou compartiment de economie socială a determinat limitarea 
marginalizării lor sociale. Șomeri și cu venituri foarte mici, noii angajați 
care au fost ajutați să se profesionalizeze în acest domeniu de activitate, 
dau dovadă de foarte multă disponibilitate și responsabilitate în munca 
depusă zi de zi. 

 Brutăria deservește toate centrele rezidențiale și de zi ale 
asociației, cât și întreaga comunitate care își dorește să consume o 
pâine după rețeta tradițională, proaspătă și naturală. În aceeași măsură, 
marea majoritate a persoanelor cu posibilități financiare reduse 
primesc pâine în fiecare zi prin intermediul serviciului de îngrijire la 
domiciliu. 

 Patiseria are în componență un cuptor performant cu dospitor și 
patru niveluri de coacere. Beneficiarii primesc zilnic plăcinte sau 
prăjituri pregătite în acest compartiment. Persoanele din comunitate 
care doresc să achiziționeze contra cost anumite produse, se pot adresa 
departamentului economic pentru a fi preluat necesarul acestora. 



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 

Vol. VI • Nr. 2/2016 147 

 
 
 
6. Implicarea beneficiarilor 
 Persoanele vârstnice din Centrul rezidențial, obișnuite să 

gătească în cuptorul de acasă plăcinte sau colăcei, pot acum să își pună 
în practică bucuria de a pregăti pentru copiii și nepoții lor produse de 
patiserie, care să le aducă aminte de vremurile de altă dată, de casa lor, 
dar și împlinirea de a face o bucurie celor dragi ai lor. 

 Copiii Centrului de zi, alături de persoanele vârstnice 
instituționalizate, au posibilitatea de a învăța această artă de la cei mai 
în vârstă. A lucra împreună și a realiza acest schimb de valori 
intergenerațional este cu adevărat o mare satisfacție dătătoare de 
speranțe. Tinerii nu sunt blazați, nu caută autosuficiența ci, mai mult ca 
oricând, conștientizează nevoia de a asimila valorile culturale și 
tradiționale ale înaintașilor. Respectul, interesul și grija de a-și însuși 
cele mai mici detalii despre modul în care un produs de patiserie este 
realizat, reprezintă coordonatele de bază în transferul eficient de 
informații. 

 Voluntarii activităților sociale ale instituției sunt implicați și în 
fasonarea lemnelor necesare încălzirii cuptorului. Mai ales băieții crapă 
lemnele, iar fetele le stivuiesc în depozit. Toată lumea muncește cu voie 
bună și nimeni nu are așteptările recompensei financiare: a ști că ești 
voluntar pentru binele semenului tău, o altă recompensă mai mare nu 
poate exista. 

 
7. Rezultate 
 Peste 200 de pâini de 800 de grame și multe produse de 

patiserie sunt realizate în fiecare zi în cadrul structurii de economie 
socială. Toate acestea deservesc aproximativ 200 de persoane 
vulnerabile ce primesc hrana gratuit, de trei ori pe zi, din partea 
instituției. În acest fel pâinea sănătoasă produsă de brutărie poate 
ajunge pe masă acestor beneficiari, având conștiința furnizării unei 
alimentații adecvate, alături de celelalte produse de patiserie oferite în 
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egală măsură tuturor celor implicați în proiectele social – medicale și 
cultural – educaționale ale instituției. 

 
8. Originalitatea 
 După aproape un an de zile de la debutul acestei investiții, se pot 

vedea rezultatele unui proiect de sustenabilitate absolut necesar, într-
un context în care regăsim din ce în ce mai multe persoane cu nevoi 
speciale. Hrana biologică este esențială fiecărui om și fiind produsă de o 
instituție a Bisericii primește și conotații spirituale. Pâinea, pe care o 
oferim zilnic celor peste 200 de persoane, beneficiari direcți ai 
serviciilor noastre social – medicale din cadrul asociației, este dăruită 
având și sentimentul necesității hranei spirituale, prin intermediul 
căreia, oamenii să îl poată întâlni pe Dumnezeu în modul cel mai 
autentic. Pentru a ajunge acolo este necesar ca noi, urmașii apostolilor 
lui Hristos care au primit poruncă dumnezeiască: …dați-le voi să 
mănânce (Matei 14, 16), să urmăm exemplul, oferind hrana trupească 
celor aflați în suferință.  

Nici bătrânii, nici copiii centrelor asociației nu pot supraviețui 
fără această pâine însă, mai mult ca oricând, ei au nevoie de a 
conștientiza necesitatea apropierii cât mai dese de Pâinea Euharistică, 
de Mântuitorul sufletelor noastre. 
 

 



 

 

”FOOD FOR THE BODY, FOOD FOR THE SOUL” AT  

SOCIAL BAKERY AND PASTRY OF ASSOCIATION ST. 

STEPHEN THE GREAT–HÂRJA1, BACĂU 

Ilarion Mâță [2] 
 

Abstract 

The article presents a model of good practice implemented in the context of an 
acute need to ensure sustainable social centers and offer good food for a healthy 
body, to the elderly and all beneficiaries of the association. This kind of social 
economy project employs local jobless and revenue human resources but provides 
the ability to manage properly and effectively the phenomenon of poverty and 
malnutrition in this deprived area. 
Vulnerable people who presenting serious health problems, children from single 
parent families or in the care of other family members, residents of this very poor 
rural community, are the direct beneficiaries of a project that produced a major 
change in their lives. 
 

Keywords: social bakery, pastry, vulnerable people,  

social economy, self-financing 
 
1. Who is this project for? 
 The Aasocition St. Stephen the Great–Hârja was initiated in 

2012, at the proposal of His Eminence Joachim, Archbishop of Roman 
and Bacau. The institution has implemented a comprehensive social - 
medical and cultural - educational project dedicated to the elderly and 
young people. 

The project addresses to the beneficiaries of the institution, to 
the 100 elderly from Social Center - medical residential, to those 40 
children from Day Care Centers and 20 elderly cared for at home, which 
are supported by 65 employees plus many volunteer teachers involved 
in the  education of  those in need at those four Centers of Creation, art 

                                                 
1
 The social-philanthropic institution of “St. Stephen the Great – Hârja is a Christian 

organization, carrying out the community assistance for elderly people with polipathologies, 
children with a risk of social exclusion, youth volunteers and preoccupy for the children to 
discover the artistic and cultural skills or special concerns. 
[2]  PhD student of the Faculty of Philosophy and Social - Political, "Alexandru Ioan Cuza" 
University, email: mata_ilarion@yahoo.com 
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and folk tradition and the three youth and volunteering Centers, which 
annually offers more than 300 volunteers in all the social economy 
activities of the association from Hârja: farm animals, social bakery and 
pastry, candles  and decorative arts workshop, traditional tailoring and 
embroidery hand - made workshop and greenhouse vegetables. 

 2. The context of initiating this project 
Due to the lack of funding for this type of activity, the institution 

was determined to implement a project for setting up a structure of 
social economy that meets the nutritional needs of all beneficiaries. 

The first structure, founded in 2013, was the Farm animals. 
Second, in order of importance it is the Social Pastry and Bakery 
inaugurated on November 21st, 2015. 

The intention of the association is to develop self-sustaining 
activities that generate income necessary for proper functioning of all 
activity departments. A social institution – charitable, with social - 
medical and cultural – educational service, dedicated to the elderly or 
young, without funding, is an endangered institution. 

3. The Partners’ contribution 
The building and the furnace were built from donations and 

sponsorships. Pastry and bakery facilities were made possible through 
support provided by several entrepreneurs from Germany, headed by 
Mr. Norbert Homann, an collaborator of the institution of the Harja. 
Since 2013, thanks to funding successive projects submitted to the City 
Hall of Bonn, Germany, three times a year, the expert SES Norbert 
Homann, which is an economist, has received the consent to come and 
advise the association, with the sponsorship of SES Germany. His 
experience is over 40 years, having the necessary expertise in social 
and medical field. Mr. Homann was involved in the construction of 30 
hospitals and homes for the elderly across the four continents. Noting 
the NGO’s availability and willingness to develop new self-financing 
structures, he supported this request by giving us the necessary 
equipment from Germany endowment of the two compartments of 
social economy. 

4. The purpose and the objectives 
The project aim is to enhance the sustainability and self-

financing activities so that all beneficiaries who are daily fed and for the 
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support occasionally offered to the more vulnerable people in the 
community. 

The objectives have been to ongoing economic activities 
involving vulnerable people in the community (the unemployed, people 
with disabilities and at social exclusion risk),  and what follows from 
this activity it is supported on the one hand form the work already 
exists and where there will be benefits they are reinvested in social 
association. 

5. The undertaken main activities 
Employing three people from the community, vulnerable to this 

new department of social economy, prompted limiting their social 
marginalization. Unemployed and low income people, new employees 
who have been helped to improve in this area of activity, are showing a 
lot of availability and responsibility in their work every day. 

The bakery serves all residential and day centers of the 
association, and to the entire community that wants to eat bread after 
the traditional recipe, fresh and natural. Similarly, the vast majority of 
people with limited financial possibilities receive bread every day 
through home care service districts. 

The Pastry has a last generation oven with four levels of 
fermenting and baking.  Beneficiaries daily receive pies or cakes made 
in this compartment. People in the community who want to purchase, 
certain products surcharge can address to the economic department to 
retrieve their needs. 

6. Involving beneficiaries 
The elderly, from the Residential Care Center, who are common 

to prepare in the oven their home pies or coils, can now put their joy to 
prepare for their children and grandchildren pastry products that 
remind them of the good old days, of their house their  and the joy of 
making something for their loved ones. 

The kids from the day Center, along with institutionalized elderly 
have the opportunity to learn this art from older ones. Working 
together and realizing this value exchange is truly intergenerational and 
giving great satisfaction hopes. Young people are not indifferent, but 
they do not seek self-sufficiency, more than ever, acknowledges the 
need to assimilate cultural and traditional values of the predecessors. 
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The respect and care to assimilate the smallest details about how a 
pastry is made represents the basic coordinates the efficient transfer of 
information. 

The social activities volunteers of the institution are involved in 
shaping wood for heating wood. Especially the boys cracked wood and 
the girls stack them in the warehouse. Everyone works cheerfully and 
no one has expectations of financial reward. 

Knowing that you are voluntarily for the good of your neighbor, 
there cannot be another great reward. 

7. Results 
Over 200 loaves of 800 grams and many pastries are made daily 

in the structure of social economy. These are served to the 
approximately 200 vulnerable people who are receiving free food three 
times a day from the institution. In this way the healthy  produced 
bread can reach on the table of these beneficiaries, with the provision of 
adequate nutrition awareness, along with other pastries offered equally 
to all those involved in social - medical and cultural -  educational 
projects of the institution. 

8. Originality 
After nearly a year of the onset of this investment, we can see the 

results of a project sustainability imperative in a context in which we 
find increasingly more people with special needs. Organic food is 
essential to every man but produced by an institution of the Church, 
and gains spiritual connotations. The bread which we provide daily to 
over 200 people, for the direct beneficiaries of our health social services  
of the association, is bestowed with having the need feeling of spiritual 
nourishment through which, people can meet God in the most authentic 
way. To get there it is necessary that we, the followers of Christ's 
Apostles who received divine commandment: ... give them something to 
eat (Matthew 14:16), to follow their example, providing food for those 
in bodily suffering.  

Neither old, nor the children centers association can survive 
without this bread but, more than ever, they need to be aware of the 
need to stick to the approach of the Eucharistic bread, the Savior of our 
souls. 
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ECONOMIA SOCIALĂ ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ. 

INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAȚA 

MUNCII 

 
Autori: Ștefan Constantinescu (coordonator) et. all,  

București, 2013 

  

Cristina Macovei [1] 

 
Acest material a fost realizat în cadrul proiectului PROMETEUS - 

Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educație și 

formare profesională la standarde europene (ID 57976), implementat de 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) în parteneriat cu 
Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială – Universitatea din București, European Research 
Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURISCE) și Centrul 
Național de Pregătire în Statistică. 

Cercetarea de față evidențiază modul în care economia socială 
(ES) contribuie, atât direct, la îmbunătățirea șanselor de incluziune a 
grupurilor social vulnerabile prin angajarea în propriile organizații, cât 
și indirect, prin furnizarea de formare și recalificare profesională sau 
sarcini de ocupare și mediere a locurilor de muncă. O atenție deosebită 
este acordată modului de funcționare a atelierelor protejate, gradului și 
modului de îndeplinire a scopului principal și cum acționează politicile 
publice în favoarea sau detrimentul misiunii în contextul unei ES 
îndreptate din ce în ce mai mult în vederea formării unor politici de 
ocupare ce vizează integrarea pe piața muncii a grupurilor care 
întâmpină dificultăți severe sau cu un grad ridicat în accesarea unui loc 
de muncă. 

Titlul lucrării ne oferă o vedere de ansmblu asupra analizei și a 
tematicii ce urmeză să fie abordată. 

                                                 
[1] Studentă, anul II, master Securitate Comunitară și Controlul Violenței din cadrul Facultății de 
Filozofie și Științe Social Politice, Universitatea Alexandru ioan Cuza din Iași. 
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În primele două capitole este prezentată partea de introducere 
a lucrării unde este descris scopul și obiectivele proiectului, 
metodologia utilizată și modul de structurare a cercetării efectuate. 

 
Capitolul 3: Cadre explicative ale ocupării forței de muncă în 

economia socială este alcătuită din trei secțiuni. În prima parte sunt 
explicate funcțiile pe care le indeplinește ocuparea forței de muncă în 
ES și diferitele forme de funcționare a acesteia precum cooperativele 
sau întreprinderile sociale și dificulțățile de funcționare întâmpinate de 
acestea. 

În cea de-a doua parte autorii accentuează rolul pe care îl au 
politicile publice în dezvoltarea organizațiilor de economie socială 
(OES) precum și importanța dezvoltării acestora la nivel local pentru a 
întâmpina cu mai mult succes nevoile ce nu pot fi satisfacute de 
politicile publice centrale. 

 In ultima secțiune este evidențiat faptul că integrarea în muncă 
a persoanelor și a grupurilor vulnerabile pe piața muncii este cea mai 
vizibilă componentă a ES. 

 
În cel de-al patrulea capitol Angajarea în economia socială ne 

este prezentată situația în procentaje a structurii ocupării în domeniul 
ES din România prin diferitele forme juridice de funcționare 
(organizare de tip asociații, cooperații și societăți mutuale) aspecte 
asemănătore cu modelele de funcționare la nivel european. Tot aici 
identificăm că tendința majoră de angajare în acest sector o au 
organizațiile de tip social (caritabil și furnizorii de servicii sociale) 
precum și cele din domeniul educației, fapt ce denotă orientarea ES 
către furnizarea de servicii. 

 
Capitolul 5: Cadrul de politici publice privind economia 

socială este alcătuită din patru secțiuni. În prima parte este prezentat 
rolul pe care aderarea României la Uniunea Europeană l-a avut aupra 
conceperii politicilor publice și a proiectelor juridice care au ajutat la 
consolidarea și implementarea conceptului de ES precum și la 
realizarea obiectivelor de punere în practică a măsurilor de incluziune. 

În cea de-a doua secțiune a capitolului este explicat conceptul de 
excluziune socială văzut în cadrul politic și legislativ românesc, sunt 
prezentate cauze ale fenomenului, efecte, grupurile cu cel mai ridicat 
grad de risc etc. Este evidențiat modul în care politicile de incluziune 
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sunt axate pe tipul de intervenție necesar pentru a fi cât mai eficiente 
prin prezentarea Direcțiilor politicilor de ocuparea și incluziunea socială 

din cadrul Programelor Naționale de Reforme 2007-2013. 

În secțiunea a treia autorii prezintă modalitatea prin care 
organizațiile de ES participă la proiectele finanțate prin Fondul Social 
European (FSE) precum și modalitatea de concentrare a măsurilor de 
ocupare și incluziune a grupurilor vulnerabile în cadrul axelor cinci 
Promovarea măsurilor active de ocupare și șase Promovarea incluziunii 

sociale.  
În ultima secțiune din acest capitol este pus accentul pe efectele 

benefice formării unui bun cadru juridic și a unor politici publice 
favorabile ES precum și a modului în care aceasta este relaționată cu 
celelalte sectoare dominante ale economiei, sectorul public cât și cel 
privat. Autorii sugerează actorilor ES și ai politicilor publice în vedere 
stabilirii unor parteneriate pentru un impact important pe termen lung 
„nu e mai puțin adevărat că astfel de parteneriate implică o anumită 
opțiune, viziune și politică în vederea gestionării activităților pe termen 
lung”. (p. 39) 

 
Capitoul 6 este divizat în cinci părți, fiecare încercând să 

acopere cât mai mult situația actuală a integrării pe piața muncii a 
grupurilor vulnerabile din România, cu datele reprezentate grafic ce 
întăresc argumentele aduse. 

În prima parte a acestui capitol autorii readuc în context 
conceptul de întreprinderi sociale de inserție pentru o mai bună 
înțelegere a acestuia. Sunt prezentate definițiile acestora elaborate de 
către Rețeaua de Cercetare Europeană EMES precum și o recapitulare a 
țărillor care au adoptat, din fază incipientă, forma juridică dobândită 
prin formarea politicilor publice vizavi de acest tip de întreprindere. 

In partea a doua a capitolului sunt identificate cele patru 
modelele operaționale ale intreprinderilor sociale de inserție la nivel 
european: integrarea prin furnizarea de locuri de muncă temporare; 
integrarea prin locuri de muncă permanente subvenționate temporar; 
integrarea prin locuri de muncă subvenționate permanent și modelul 
socializării prin activități productive. Autorii prezintă modelele 
operaționale în ordinea apariției lor, a gradului de popularitate și 
succes în integrarea persoanelor ce întâmpină dificultăți pe piața 
muncii. Clasificarea este validată de cercetarea EMES care identifică, 
totodată, tipurile de finanțări care permit funcționarea acestor categorii 
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de întreprinderi precum și criticile aduse la adresa ES de inserție în 
ceea ce privește locurile de muncă create din punctul de vedere al 
calității și al gradului de calificare sau, într-o simplă exprimare, a 
impactului pe termen lung. 

În cea de a treia secțiune din acest capitol accentul este mutat pe 
situația din România față de de integrarea pe piața muncii a 
persoanelor cu dizabilități. Autorii prezintă singura formă apropiată 
conceptual de întreprinderile sociale de inserție, adică unitate protejată 
(UP). Pentru o viziune mai bună asupra situației statistice a acestui 
fenomen sunt prezentate rezultatele unor studii realizate în 2011 
precum Ocuparea persoanelor cu dizabilități – Modul ad hoc atașat 
cercetării statistice asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO), 
datele prezentate ne permit să estimăm potențialul de muncă a 
persoanelor cu dizabilități comparativ cu cererea existentă. Tot în acest 
segment sunt prezentate concluziile raportului Societății Academice 
Române (2009) față de sistemul de cotă care, din păcate, prezintă un 
nivel redus de implementare.  

In cea de-a patra parte sunt prezentate pe scurt: cadrul juridic, 
fiscal și conceptual al UP așa cum sunt regăsite în legislația românească 
în vigoare (Legea 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap și Legea 292/2011 sau legea 
asistenței sociale). Se descriu procedurile fiscale necorespunzătoare a 
UP și a comportamentelor oportuniste ce apar pe urma absenței 
principiilor de funcționare a ES. 

În cea de-a cincea parte a ultimului capitol este prezentată 
diagnoza UP din România potrivit unei cercetări de tip cantitativ, având 
drept eșantion forma juridică de funcționare și distribuția regională a 
acestora și vizează itemi precum: angajarea în UP și veniturile acestora. 
În ceea ce privește angajarea în UP se face o analiza comparativă a 
numărului estimat de angajați, în general, cu numărul de angajați 
reprezentat de persoanele cu handicap în cele trei forme de funcționare 
juridică (UP, OES, societăți cooperative). Mai departe se analizează 
evoluția angajării în UP conform datelor din analiză, raportate la 
organizațiile selectate în eșantionare, cea a angajării pe tipuri de 
organizații și a tipurilor de servicii furnizate prin intermediul acestora. 
Alte direcții de cercetare ale analizei vizează percepțiile 
managementului UP privind evoluția numărului de angajați și a 
volumului activităților, factori ce influențează nivelul de angajare în UP, 
categoriile ocupaționale ale persoanelor cu dizabilități angajate, nivelul 
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de educație și mediul de rezidență al acestora corelate cu factorii ce 
influențează angajarea persoanelor cu handicap și factorii ce țin de 
calitatea ocupării în UP. 

Pe același tip de eșantionare sunt categorizate și rezultatele față 
de veniturile UP. Indicatorii urmăriți de această dată se referă la tipurile 
de venituri realizate în cadrul UP corelate cu ponderea celor provenite 
din vânzările bunurilor sau serviciilor realizate prin activitățile 
agajaților cu dizabilități și identificarea principalilor clienți ale acestora. 
Pentru un prognostic de evoluție a situației veniturilor, analiza 
monitorizează gradul de accesare de până în prezent și cel la nivel de 
inteție, de pe urma proiectelor de finanțare în cadrul programelor 
nerambursabile ale UE. Alți indicatori urmăriți se referă la 
excedentul/profitul obținut de UP după autorizarea de funcționare, 
rezultatele financiar contabile obținute în anul cercetării, distribuția 
profiturilor, distribuția UP după tipurile de activități economice, 
departamentalizarea internă și numărul mediu de angajați pe tipul de 
departament. Un alt aspect important al cercetării îl vizează 
modalitatea de promovare a serviciilor adoptate, nevoile de dezvoltare 
precum și gradul de satisfacție a UP în relație cu autoritățile publice și 
aprecierea activităților în conformitate cu nevoile comunității locale în 
care activează. 

În continuarea capitolului sunt prezentate câteva rezultate dintr-
un sondaj ce privesc exclusiv UP, organizații de ES. Se prezintă 
numărului total al asociațiilor ce operează UP, media lucrătorilor per 
organizație și aspecte ce țin de partea managerială.  

In ultima parte a acestui capitol sunt prezentate principalele 
rezultate ale cercetării de tip calitativ în care se identifică existența a 
trei modele operaționale de UP. Modelul organizațiilor de economie 
socială cu activitate intensă de integrare, UP cu un grad ridicat de 
diversificare a activităților, interesate în a accesa orice tip de facilitate 
fiscală sau sursă de finanțare, cu grad ridicat și exclusiv de angajare a 
persoanelor pe piața liberă muncii dar cu sanse de sustenabilitate care 
nu pot fi asigurate exclusiv prin mecanisme de piață. Modelul 
organizațiilor de economie socială cu activitate redusă de integrare: 
„maximizarea obiectivelor sociale este pe plan secundar față de 
asigurarea profitabilității afacerii”(p.77). Modelul societăților 
comerciale – unități protejate cu activitate minimă de integrare, 
adeseori funcționează la limita legii ce reglementează activitatea UP, își 
atrag sursele de finanțare exclusiv din vânzări pe piață cu clienți 
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precum persoane juridice, societăți comerciale și instituții publice și de 
regulă nu oferă servicii suplimentare.  

La finele acestui material sunt anexate trei studii de caz realizate 
în UP din România după cum urmează: Fundația Pentru Voi – Timișoara 
(Angajarea asistată și Unitatea Protejată Pentru Voi); Nazarcea Grup – 
UP autorizată a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 1 București și Unitatea Protejată Atelierul de Pânză 
(ViitorPlus). 

Acest raport de cercetare întreprins în cadrul proiectului 
PROMETEUS ne permite să identificăm situația de facto a organizațiilor 
de ES din România. În cadrul prezentului material sunt expuse obiectiv 
atât aspectele pozitive și meritele acestor tipuri de organizații precum 
și latura negativa cauzată de fondul politic și legislativ slab stratificat. 
Raportul este prezentat coerent, are o latură teoretică densă, 
diversificată și întărită prin prezentarea rezultatelor practice obținute 
de pe urma cercetării. 

 Tocmai acest tip de acțiune precum întreprinderea acestui 
raport demonstrează actualitatea tematicii ES susținând crearea unei 
mai bune vizibilități a problemelor din acest sector pentru a putea fi 
intreprinse demersuri în vederea soluționării acesteia. 
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VULNERABLE GROUPS IN THE LABOUR MARKET 
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This material was accomplished within the PROMETEUS – 

Promoting social economy in Romania trough research, education and 

proffesional trening at european standarts (ID 57976) project, applied 
by the Developing of the Civil Society Foundation (DCSF) in partnership 
with the Quality of Life Research Institute, the Faculty of Sociology and 
Social Assistance – University of Bucharest, European Research 
Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURISCE) and National 
Centre of Statistics Preparation. 

This research emphasizes the way in wich social economy (SE) 
contributes, directly, at improoving socialy vulnerable groups 
opportunities by engaging in its organizations, and subsidiary, by 
providing professional training and re-qualification or employment 
tasks and mediation. A particullar atention is directed towards the 
method of sheltered workshop’s functioning, the degree and way of the 
main purpose achievment and and how public policies act in favor, or 
not , of the mission in the context of a SE directed increasingly towards 
forming employment policies aimed at the inclusion of groups that are 
experiencing severe or high difficulties in accessing a place for work. 

The paper title gives a overview of the analisys and the thematics 
that is to be discussed. 

                                                 
[1]  Student, second year of masters’s degree in Comunity Safety and Violence Control within the 
Faculty of Filosophy and Social Political Sciences, Alexandru Ioan Cuza University Iași. 
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The first two chapters are represented by the introductive part 
where the papers’s purpose and objectives are presented as well as the 
methodology and the structure of the research. 

 
Chapter 3: Explenatory framewors of employment in social 

economy is structured in three sections. The first part explains the 
functions that are accomplished by the employment in SE and its 
various forms of functioning such as cooperatives, social enterprises 
and the encountered dificulties. 

In the second part the authors emphasize the influence that the 
public policies have on the developement of the social economy 
organisations (SEO) as well as the importance of such organisations 
developement at local level in order to meet succesfully the needs that 
cannot be satisfied by the central public policies.  

The last section of this chapter highlights the fact that the 
integration of the vulnerbale groups and persons on the working field is 
the most visible component of the SE.  

 
In the fourth chapter Employment in the social economy a 

procentage situation of the employment structure in SE from Romania 
trough its various legal forms of operation (the asociations type of 
organisation, cooperations and mutuals associations), aspects that are 
similar with European level operating models. Another aspect identified 
in this section is that the major employment tendency in this sector is 
represented by the social type organisations (charity and social services 
providers) as well as the ones in the educational field, fact that indicates 
the orientation of the SE towards providing services. 

 
Chapter 5: Public policies framework regarding social 

economy is made of four sections. The first part is given the role that 
the accession of Romania to the European Union it has had on designing 
public policies and legal projects that helped strengthen and implement 
the concept of SE and to the objectives of implementing the inclusion 
measures.  

The second section of the chapter explains the concept of social 
exclusion as seen in the Romanian political and legislative setting, the 
causes of the phenomenon are presentet, the effects, the groups with 
the highest risk etc. It highlights how inclusion policies are focused on 
the type of intervention needed to be more efficient by presenting 
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Departments of employment and social inclusion policies in the 
National Reform Programmes 2007-2013. 

In the third section the authors show how the SE organizations 
participates in projects financed by the European Social Fund (ESF) and 
the method of concentrating measures of employment and inclusion of 
vulnerable groups within axes five Promoting active employment 

measures and six Promoting social inclusion. 
The last section of this chapter is focused on the benefits of 

forming a good legal framework and public policies favorable to SE and 
how it is related to other dominant sectors of the economy, the public 
and private sectors. The authors suggest to the SE actors and the ones 
of the public policies regarding the establishing of partnerships for a 
long-term and significant impact „is not less true that such partnerships 
involve a certain option, vision and policy for managing long-term 
activities”. (p39) 

 
Chapter 6 is divided into five parts, each trying to cover as much 

of the current labor market integration of vulnerable groups in 
Romania, with the plotted data that strengthen arguments. 

In the first part of this chapter the authors bring back into 
context the concept of social insertion enterprises for a better 
understanding of it. Their definitions are presented as elaborated by the 
European Research Network EMES as well as a recap of the countries 
that adopted in an early stage the acquired legal form by forming public 
policy regarding this type of enterprise. 

The second part of the chapter identifies four business models of 
social insertion enterprises at European level: integration by providing 
temporary jobs; integration trough permanent jobs temporary 
subsidized; integration through permanent subsidized jobs and the 
socialization model through productive activities. The authors present 
the operational models in order of appearance, degree of popularity 
and success in integrating persons experiencing difficulties in the labor 
market. The classification is validated by the EMES research that is also 
identifying the types of financing that allow operation of these types of 
businesses as well as the criticism of the SE insertion jobs created in 
terms of quality and level of qualification or , simply, the qulity of the 
long-term impact.  

In the third section of this chapter the focus is shifted to the 
situation in Romania regarding the inclusion of persons with 
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disabilities. The authors present the only form that is conceptualy 
similar with the social insertion enterprises, PU. For a better overview 
of the statistical situation of the phenomenon, is presented the results 
of some studies conducted in 2011 such as Employment of Persons with 
Disabilities - Ad Hoc mode attached to the statistical survey on labor 
force in households (AMIGO), presented data allow us to estimate 
potential employment of people with disabilities compared to existing 
demand. Also in this segment shows conclusions of the Romanian 
Academic Society (2009) report regarding the quota system which, 
unfortunately, have a low level of implementation. 

In the fourth part are being summarized: the legal, fiscal and 
conceptual of the PU as found in Romanian legislation (Law 448/2006 
regarding the protection and promotion of the rights of disabled people 
and Law 292/2011 or the social assitance law). The inadequate tax 
procedures of the PU and the opportunistic behavior arising from the 
absence of SE functioning principles. 

The fifth part of the last chapter presents the Romania PU 
diagnosis according to quantitative research, with the sample being 
represented by the legal form of operation and their regional 
distribution and targeting items such as: engaging in PU and their 
income. Regarding employment in PU we have a comparative analysis 
of the estimated number of employees in general, the number of 
employees represented by people with disabilities in the three forms of 
legal operation (PU, SEO, cooperative societies). Further, the evolution 
of employment in PU is analised according to data from the analysis, 
accorded to the selected organizations in the sampling, of the 
organizations types of employmend and types of services provided 
through them. Other lines of research of the analysis explores the 
management of the PU regarding the development of employees and 
the volume of activities, factors affecting the level of employment in PU, 
occupational categories of people with disabilities employed, level of 
education and area of residence related factors that could influence the 
employment of disabled persons and factors related to employment 
quality in PU.  

On the same type o sampling are categorized the results 
regarding the PU revenues. This time intended indicators refer to the 
types of income earned within the PU correlated with the share from 
the sale of goods or services provided through the activities of people 
with disabilities and identifying their major clients. For a prognosis of 
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the income evolution statement, the analysis monitors the degree of 
access to date and the level of Intent, from projects funded under the EU 
non-reimbursable programs. Other indicators track refers to surplus / 
profits of the Pu after the authorization of operating, financial 
accounting results obtained in research, distribution of profits, PU 
distribution by types of economic activities, internal distribution and 
average number of employees by type of department. Another 
important aspect of the research is aimed at how to promote the 
choosed services, development needs and satisfaction of PU in relation 
to public authorities and assessment activities according to the needs of 
the local community in which it operates.  

Following are some results of a survey which concern exclusively 
PU as SE organizations. It shows the total number of associations 
operating as PU, the averrage of workers per organization and 
managerial aspects. 

The last part of this chapter presents the main results of the 
qualitative research that identifies the existence of three operational 
models of PU. The social economy organizations with intense 
integration activity model, PU with a high degree of activity 
diversification, interested in accessing any kind of tax relief or funding 
source, high and exclusive employment of people on the free labor 
market, but with less likely sustainability chanses that cannot be 
assured solely by market mechanisms. The social economy 
organizations model with reduced activity integration "is maximizing 
social objectives as secondary to ensuring profitability of the business" 
(p.77). The trading companies - protected units with minimum activity 
integration, often operating at the limit of the law regulating the work 
of PU, they attract funding sources excluding sales market with 
customers such as legal persons, companies and public and usually does 
not provide additional services . 

At the end of this material are attached three case studies 
conducted in Romanian PU’s as follows: Pentru Voi Foundation- 
Timisoara (supported employment and Protected Unit Pentru Voi); 
Nazarcea Group - PU authorized by the General Directorate of Social 
Assistance and Child Protection Unit, Sector 1 and Protected Workshop 
Atelierul de Pânză (ViitorPlus). 

This research report undertaken under the PROMETEUS project 
allows us to identify the factual situation in Romanian SE organizations. 
Within this material are exposed objectively to both positive and merits 
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of these types of organizations as well as the negative side due to weak 
legal and political background layer. The report is presented coherently, 
has a dense theoretical advance, diversified and strengthened by 
presenting practical results obtained from the research. 

It is this type of actions such as creating this kind of report that 
proves the actuality of the SE thematics sustaining and encouraging a 
better visibility of this sectors issues for undertaken steps to adress it. 
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Studiul de faţă reuneşte şapte perspective europene asupra 

economiei sociale, perspective individuale care completează tabloul 
general al economiei sociale la nivel european. 

 Titlul studiului Schimbările economie sociale în Europa: o 

perspectiva din 7 ţări, trezește interes publicului prin utilizarea unor 
concepte precum economie socială, Europa, perspectivă, concepte care 
trimit către un domeniu tot mai interesant şi discutat în ultimii ani, acel 
al economiei sociale. 

 Materialul este publicat în cadrul unui proiectului Muncă Socială 

şi Economie Socială prin buna colaborarea a profesorilor univeristari 
din următoarele ţări: Austria, Franţa, Ungaria, Polonia, Republica Cehă, 
Slovacia şi România. 

 Scopul acestui studiu este acela de a defini economia socială în 
funcţie de contextul naţional şi de e elucida formele, condiţiile, 
instutiţiile şi actorii sociali care contrebuie sau fac parte din acest 
domeniu.  

 Lucarea poate fi împărţită în şapte părți, fiecare parte 
însemnând o perspectiva despre ecconomia socială a unei ţări 
europene: Economia socială şi solidaritate în Franţa, Economia socială 
şi muncă socială în Austria, Politici sociale şi economie sociala în 
Slovacia, Politici sociale şi economie socială în Republica Cehă, 
Întreprinderi sociale în Republica Cehă, Economia socială în Polonia - 
prezentare generală a dezvoltării și a situației actuale a entităților 
economice și sociale, Dezvoltarea economiei sociale în România, 
Economie socială, asistenţă socială în Ungaria.  

                                                 
[1] Sociolog, specialistă în Securitatea Comunitară și Controlul Violenței, Tel.: 0752354100,e-
mail:tudosa_cristina22@yahoo.com. 
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 Prima perspectivă - Economia socială şi solidaritate în Franţa 

este perspectiva realizată de Anna Delage şi Yves Coutand. Cei doi 
prezintă o scurtă istorie a economie sociale în Franţa, a contextului 
social şi politic pe baza căruia s-a dezvoltat economia socială şi 
solidaritatea. Despre economia de solidaritate a început să se vorbească 
începând cu anul 1980 şi a fost văzută ca o înţelegere politică şi socială 
bazată pe iniţiativă comună şi societate civilă. 

 Acest tip de economie, economia de solidaritate, include mai 
multe sectoare, instituţii şi organizaţii decât economia socială. 
Principiile, valorile, criteriile economiei sociale şi ale economiei solidare 
au fost cuprinse pentru prima dată în acelaşi document numit Carta 
europeană a economiei sociale în 10 aprilie 2002 la Brussel. După anul 
2008 și după criza economică, Franţa a fost forţată să creeze si să aducă 
în lumină noi modalităţi şi soluţii care să răspundă nevoilor sociale 
apărute în societate. 

 Economia socială şi solidaritatea trebuiesc văzute ca un 
instrument al coeziunii sociale. Studiul se încheie cu o notă optimistă 
fiind menţionat îndemnul: pentru a realiza lucrări măreţe nu e suficient 
doar să acţionezi, este necesar şi să visezi. 

 
 Perspectiva a doua a studiului ne prezintă Economia socială şi 

asistenţa socială în Austria de Gerhard Melinz, Astrid Pennerstprfer şi 
Brigitta Zierer. În acest studiu, autorii sublinează legătura dintre munca 
socială, asistenţa socială şi economia socială. Este realizată o descrierea 
a transformării mixului public-privat de-a lungului timpului în Austria. 
În anul 2012 Asociaţia Angajaţilor pentru sănătate şi profesii sociale a 
primit numele de Economia Socială Austria, marcând un moment 
important în evoluţia economiei sociale.  

 În Austria, economia socială cuprinde următoarele patru mari 
grupe de organizaţii: cooperativele, societăţile mutuale, fundaţiile şi 
asociaţiile. Termenul de economie socială a fost folosit pentru o lungă 
perioadă de timp în domeniul serviciilor sociale şi al asistenţei sociale. 
Unii experţi încadrează în sectorul economiei sociale toate organizaţiile 
non-profit care furnizează servicii sociale.  

 În Austria, conform ultimelor statistici, educaţia şi serviciile 
sociale şi cele de sănătate fac parte din sectorul economiei sociale iar în 
2012 se găseau peste 2420 de organizaţii care ar putea fi încadrate 
acest sector. În această ţară, economia socială înseamnă public şi privat 
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deopotrivă. Mixtul de instituţii public-privat furnizează servicii şi 
activităţi considerate ca fiind parte a economiei sociale.  

 Economia socială nu este clar definită, se vorbeşte doar despre 
organizaţii publice şi private care oferă servicii sociale sub diverse 
forme.  

 
 Cel de-al treilea studiu, Politici Sociale şi Economia socială în 

Slovacia, realizat de Ondrej Botek, descrie începuturile şi evoluţia 
politicilor sociale şi a economiei sociale pe teritorul slovac. Se poate 
vorbi în acest spaţiu despre existenţa politicilor sociale şi a economie 
sociale începând cu anul 1918.  

 Procesul masiv de transformare al economiei sociale în Slovacia 
cunoaşte două etape: a) etapa soluţiilor de criză – soluţii care au fost 
implementate în patru mari arii: politica de ocupare a forţei de muncă, 
politica salarială, politica familială şi securitatea socială; b) etapa 
transformării efective – a început în 1996 şi a cuprins următoarele 
procese: demonopolizarea, decentralizarea, democratizarea, 
modificarea statutului actorului social, văzut individual şi cu nevoi 
individuale, pluralitatea surselor de finanţare, pluralitatea tipurilor şi 
formelor de protecţie socială, umanizarea, reconfiguarea nevoilor, 
personificarea şi profesionalizarea.  

 Economia socială în această ţară a fost văzută mult timp drept 
sinonim pentru capital social, economia sectorului trei, economie 
alternativă, sector voluntar, sector non-profit sau organizaţii 
nonguvernamentale.  

 În Slovacia sunt patru tipuri de instituţii încadrate în aria 
economiei sociale ca activitate şi anume: asociaţiile civile, organizaţiile 
non-profit, fundaţiile şi instituţiile cu fonduri de non-investiţii. 
Totodată, economia socială are două arii mari de activitate: ocuparea 
forţei de muncă şi serviciile sociale.  

 
 O altă perspectivă este cea din Republica Cehă – Economia 

socială în Republica Cehă, studiu realizat de Sarka Ulcakova. Este 
sublineat faptul că întregul procesul de dezvoltare al societăţii a atras şi 
dezvoltarea economiei sociale. Se vorbeşte despre economie socială în 
Cehia începând cu secolul XIX. Tomas Garrigue Masaryk, Karel Englis, 
Ladislav Chleborad sunt doar câţiva dintre cei preocupaţi de 
începuturile economiei sociale. Consiliul Central al Cooperativelor 
înfiinţat în 1945 a fost un sprijin şi mare susţinător al economiei sociale. 
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Dezvolatrea ei cunoaşte suport prin prisma antreprenoriatului social 
începând cu anul 2000. Ca şi în celelalte ţări europene, nici în Cehia 
economia socială nu are o definiţie stabilită.  

 Ea este corelată cu organizaţiile non-profit, cooperativele şi 
programele publice profesionale. Are drept scop principal: coeziunea 
socială, ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea locală etc. Scopul 
economiei sociale nu este profitul. În anul 2002 în cadrul unei 
conferinţe organizate la Praga au fost stabilite acţiunile de bază ale 
economiei sociale: integrarea populaţiei excluse sau marginalizate în 
comunitate, dezvoltarea solidarităţii şi a coeziunii.  

 Sarka Doricakova, prezintă un alt studiu tot caracteristic 
Republicii Cehe, legat de întreprinderile sociale din acest spaţiu. Scopul 
lor principal este acela de a elimina barierele care împiedică oamenii să 
intre pe piaţa liberă a muncii şi prin urmare să contribuie la o mai bună 
concordanţă între oferta de forţă de muncă şi cererea pentru ea precum 
şi calificarea ei.  

 Întreprinderile sociale, conform acestui studiu, pot fi împărţite 
în: înteprinderi de integrare, înteprinderi generale şi întreprinderi de 
mediu. Principiile lor de funcţionare sunt cu beneficiu direct pentru 
angajaţi şi anume: beneficii sociale, beneficii economice şi beneficii de 
mediu şi locale. Începând cu anul 2013 numărul întreprinderilor sociale 
a crescut cu 100% iar numărul lor este într-o continuă creştere şi 
dezvoltare. Economia socială are sprijin total în Republica Cehă, având 
un număr destul de mare de proiecte în derulare care vin în sprijinul şi 
pentru dezvoltarea economiei sociale.  

 
 Perspectiva a cincea, Economia socială în Polonia – 

prezentare generală a dezvoltării şi a situaţiei actuale de Witold 
Mandrysz completează tabloul general al ecnomiei sociale în Europa. În 
Polonia, economia socială este o economie recent dezvoltată. Ea a venit 
ca un răspuns la problemele populaţiei marginalizate, a lipsei locurilor 
de muncă şi a discriminării. Principalul ei obiectiv este acela de a 
combate excluziunea socială şi marginalizarea pe piaţa muncii.  

 Această prezentare este rezultatul unui material empiric realizat 
de autor. Nu există o definiţie unanim acceptată privind economia 
socială, ea este corelată cu alţi termeni precum: coeziune, solidaritate, 
comunitate etc.  

 P. Salustowicz prezintă posibilităţile de interpretare ale 
economiei sociale: perspectiva politicilor salariale şi a pieţei muncii, 
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perspectiva politicilor sociale, perspectiva politicilor de integrare, 
perpsectiva procesului de democratizare sau perspectiva schimbărilor 
sociale.  

 Conceptul de economie socială este folosit pentru a descrie 
activităţi ale cooperativelor, ale societăţilor mutuale de asigurare, ale 
întreprinderilor care susţiun coeziunea sociale. Instituţiile poloneze 
tratate ca entităţi ale economiei sociale sunt următoarele: Centrul Social 
de Integrare, cluburile de integrare socială şi cooperativele sociale.  

 Scopul principal al economiei sociale este acela de a crea cât mai 
multe locuri de muncă, de a întării coeziunea socială, de a integra 
populaţia marginalizată. Antreprenoriatul social este privit drept o 
bună soluţie pentru problemele legate de şomaj, lipsa locurilor de 
muncă şi lipsa integrării în comunitate.  

 Deşi a avut o serie de bariere precum: lipsa cadrului legal, lipsa 
de cooperare şi suport din partea autorităţilor, neimplicare la nivel 
comunitar, economia socială a cunoscut o frumoasă evoluţie şi 
dezvoltare în ultimul deceniu în Polonia.  

 
 Penultimul studiu este dedicat Dezvoltării economiei sociale 

în România, studiu realizat de Adina Rebeleanu şi Livia Popescu. Iulie 
2015 este anul cel mai important până în momentul de faţă pentru 
economia socială în România deoarece a fost anul în care a fost 
adoptată Legea 219 – 2015, lege care reglemetează statului economiei 
sociale în România. Economia socială ca şi concept a fost precizat în 
decizia guvernamentală numărul 829 din 2002, decizie care cuprinde 
planul de rezolvare şi combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale. Sunt 
prezentate două planuri care coexistă în economia socială: primul este 
cel al activităţilor economice propriu-zise şi cel de-al doilea este asociat 
cu planurile urbanistice de mediu şi infrastructură.  

 Economia socială îşi desfăşoară activitatea prin intermediul 
următoarelor structuri: cooperativele de credit, Casele de Ajutor 
Reciproc, societăţile cooperative, asociaţiile şi fundaţiile.  

 S-a constatat o creştere semnificativă a structurilor economiei 
sociale între 2000 şi 2010. Exemplele pozitive prezentate: Moyaic S.R.L. 
Bucureşti şi Mesteshukar ButiQ sunt dovezi clare ale bunelor practici 
ale economiei sociale şi ale reuşitelor pe teritoriul ţării noastre.  

 
 Ultimul studiu, Economia socială şi asistenţa socială în 

Ungaria – Laszlo Patyan este cel care încheie lucrarea prezentată. Ca şi 
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în celelalte ţări europene prezentate, nu există o definiţie unanim 
acceptată pentru economia socială. În Ungaria este prezentată drept al 
treilea sector, diferit de sectorul piaţă/privat şi celelalte sectoare ale 
statului a apărut ca un răspuns la nevoile comunităţii şi este în continuă 
dezvoltare şi transformare.  

 John Pearce enumeră caracteristicele esenţiale ale organizaţiilor 
încadrate ca parte principală a economiei sociale şi anume: au scop 
social şi furnizează resurse pentru comunitate, sunt organizaţii non-
profit, contribuie la menţinerea şi conservarea resurselor comunitare, 
folosesc în activităţile lor doar metode transparente şi democratice şi 
sunt independete faţă de stat şi faţă de piaţa economică externă.  

 Interesul acordat economiei sociale în Ungaria a crescut în 
ultimul deceniu. Inovaţie, model de afacere susţinută, expansiunea 
forţei de muncă sunt doar câteva dintre conceptele care descriu 
economia socială în Ungaria în anul 2015.  

 
 Tematica amintită încă din titlu este foarte bine dezvoltată şi 

argumentată. Informaţiile prezentate în acest studiu se adresează atât 
persoanelor cu pregătire în domeniul economiei sociale cât şi celorlalţi 
actori sociali care sunt interesaţi de acest sector. 

 Studiul de faţă realizează o trecere în revistă a perpsectivelor 
asupra economiei sociale din ţările amintite, a modalităţilor de 
dezvoltare şi susţinere a domeniului caracteristice fiecărui stat în parte, 
a piedicilor şi oportunităţilor în calea dezvoltării unor activităţi de 
economie socială. Acest studiu realizat la nivel european este unul 
important deoarece ne prezintă posibilităţile de dezvoltare ale 
economiei sociale, bariere întâlnite dar şi contextul actual al acestui 
domeniu în Europa. 

 Realizarea unui asemenea studiu este un suport necesar pentru 
schimbările posibile, pentru oportunităţile şi direcţiile de dezvoltare ale 
economiei sociale la nivel european. 

 



 

 

THE CHANGES OF SOCIAL ECONOMY IN EUROPE: A 

PERSPECTIVE OF 7 COUNTRIES 

 

Authors:  Gergely Fabian, Andrea Toldi, 
University of Debrecen, Hungary, 2016 

  

Cristina-Ramona Tudosă [1] 

 
The present study reunites seven European perspectives on 

social economy, individual perspectives that complete the overall 
picture on social economy on European level.  

 The title of the study The changes of social economy in europe: a 

perspective of 7 countries, raises public interest using some concepts 
like social economy, Europe, perspective, concepts which send to a field 
more and more interesting and discussed in the last years, that of social 
economy. 

 The material is published within the project - Social Work and 
Social Economy, as a result of the good collaboration of university 
professors from the following countries: Austria, France, Hungary, 
Poland, Czech Republic, Slovakia and Romania. 

 The aim of this study is to define social economy taking into 
account the national context and to clarify the forms, conditions, 
institutions and social actors which contribute or are part of social 
economy. 

 The work can be divided into seven parts, each one presenting a 
perspective on social economy for an European country: Social and 
Solidarity Economy in France, Social Economy and Social Work in 
Austria, Social Policies and Social Economy in Slovakia, Social Policies 
and Social Economy in Czech Republic, Social Enterprises in Czech 
Republic, Social Economy in Poland – General Presentation of the 
Development and the Current Situation of Economic and Social Entities, 
The Development of Social Economy in Romania, Social Economy, Social 
Work in Hungary. 

                                                 
[1] Sociologist, specialist in Community Safety and Violence Control, Phone.: 0752354100, e-
mail: tudosa_cristina22@yahoo.com. 
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 The first perspective – Social and Solidarity Economy in 
France is written by Anna Delage and Yves Coutand. The two present a 
brief history of social economy in France, the social and political context 
based on which social and solidarity economy was developed. Solidarity 
economy, as a concept, first emerged in 1980 and was seen as a political 
and social agreement based on joined initiative and civil society.  

 This type of economy, solidarity economy, includes more sectors, 
institutions and organizations than social economy. The principles, 
values, criteria of social economy and solidarity economy were first 
summed up in the same document, named European Charter of Social 
Economy, in Brussels on April 10, 2002. After 2008 and the economical 
crisis, France was forced to create and find new means and solutions to 
respond to the social needs of the society. 

 Both social and solidarity economy should be seen as 
instruments of social cohesion. The study ends with an optimistic note: 
to accomplish great things we must not only act, but also dream. 

 
 The second perspective presents Social Economy and Social 

Work in Austria by Gerhard Melinz, Astrid Pennerstprfer and Brigitta 
Zierer. In this study the authors emphasize the link between social 
work, social assistance and social economy. It presents a description of 
the transformation over time of private-public mix in Austria. In 2012 
the Association for Employers in Health and Social Care Professions 
received the name Social Economy Austria, marking an important 
moment in the evolution of social economy.  

 In Austria, social economy comprises four major organizational 
groups: cooperatives, mutual societies, foundations and associations. 
The term social economy was used for a long period of time in the field 
of social services and social assistance. Some experts place in the sector 
of social economy all non-profit organizations that provide social 
services.  

 In Austria, according to the last statistics, education and social 
and health services are part of social economy sector and in 2015 there 
were over 2420 organizations which could be placed under this sector. 
In this country, social economy mixes both the private and the public. 
Mixed public-private institutions provide services and activities 
considered to be part of social economy.  

 Social economy is not clearly defined; it speaks only of public 
and private organizations providing social services in various forms. 
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 The third study, Social Policies and Social Economy in 
Slovakia, written by Ondrej Botek describes the beginnings and the 
evolution of social economy on Slovak territory. We can talk about 
social policies and social economy since 1918.  

 The massive transformation process of social economy in 
Slovakia knows two stages: a) the stage of crisis solutions - solutions 
that have been implemented in four main areas: employment policy, 
wage policy, family policy and social security; b) the actual 
transformation stage – it began in 1996 and included the following 
processes: demonopolization, decentralization, democratization, status 
change for social actors seen individually and with individual needs, the 
plurality of funding sources, the plurality of types and forms of social 
protection, humanization, reconfiguration of needs, personification and 
professionalization.  

 Social economy in this country is seen for a very long time as a 
synonym for share capital, third sector economy, alternative economy, 
the voluntary sector, non-profit sector or NGOs.  

In Slovakia there are four types of institutions, placed in the field 
of social economy, in regards to activity: civil associations, NGOs, 
foundations and institutions with non-investment founds. At the same 
time, social economy has two major areas of activity: employment and 
social services. 

 
Another perspective is that of the Czech Republic – Social 

Economy in Czech Republic, a study by Sarka Ulcakova. It underlines 
that the whole process of development of society attracted the 
development of social economy. It talks about social economy in the 
Czech Republic since 19th century. Tomas Garrigue Masaryk, Karel 
Englis, Ladislav Chleborad are just a few of those concerned with the 
beginnings of social economy. The Central Council of Cooperatives 
founded in 1945 was of great help and assistance for social economy. Its 
progress was supported by the development of social entrepreneurship 
since 2000. As in other European countries, social economy does not 
have a fixed definition in Czech Republic.  

It is related to non-profit organizations, cooperatives and 
professional public programs. It is primarily aimed at social cohesion, 
employment, local development etc. The aim of social economy is not 
the profit. In 2002, during a conference in Prague, basic actions for 
social economy were established: the integration of excluded or 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

176 Vol. VI • Nr. 2/2016 

marginalized in the community, the development of solidarity and 
cohesion.  

Sarka Doricakova presents another study characteristic for the 
Czech Republic, related to social enterprises in that area. Their main 
purpose is to remove barriers that prevent people entering the open 
labor market and therefore contribute to a better concordance between 
the supply of labor and the demand and its qualifications. 

Social enterprises, according to this study, can be divided into: 
integration enterprises, general enterprises and enviromental 
enterprises. Their operating principles are of direct benefit to 
employees namely: social benefits, economic benefits and 
environmental and local benefits. Since 2013 the number of social 
enterprises grew by 100% and their number is continuously growing 
and developing. Social economy has total support in the Czech Republic 
with a large number of ongoing projects that help social and economic 
development. 

 
The fifth perspective, Social Economy in Poland - general 

presentation of its development and current situation, by Witold 
Mandrysz completes the general picture of social economy in Europe. In 
Poland, social economy is a newly developed economy. It came as a 
response to the problems of marginalized people, the lack of 
employment and discrimination. Its main objective is to combat social 
exclusion and marginalization in the labor market.  

This presentation is the result of an empirical material 
developed by the author. There is no universally accepted definition on 
social economy, it is correlated with other terms: cohesion, solidarity, 
community etc. 

P. Salustowicz presents possible interpretations on social 
economy: the perspective of wage policies and the labor market, the 
prspective of social policies, the perspective of integration policies, the 
perspective of democratization, the perspective of social change. 

The concept of social economy is used to describe the activities 
of cooperatives, mutual insurance companies, businesses that support 
social cohesion. Polish institutions treated as social economy entities 
are: Center for Social Integration, social integration clubs and social 
cooperatives. 

The main purpose of social economy is to create as many jobs as 
possible, strengthen social cohesion, integrate marginalized population. 
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Social entrepreneurship is seen as a good solution for problems related 
to unemployment, lack of jobs and lack of integration in the community. 

Though it had a number of barriers such as lack of legal 
framework, lack of cooperation and support from the authorities, lack 
of involvement at community level, social economy has seen a beautiful 
evolution and development over the last decade in Poland. 

 
The penultimate study is dedicated to The development of 

social economy in Romania, study by Adina Rebeleanu and Livia 
Popescu. July 2015 is the most important year to date to social economy 
in Romania because it was the year that Law 219/ 2015 was adopted, 
regulating the status of social economy in Romania. Social economy as a 
concept was stated in the government's decision number 829/ 2002, 
decision that includes the plan for solving and fighting poverty and 
social exclusion. There are presented two plans that coexist in social 
economy: the first is the proper economic activities and the second is 
associated with urban environmental plans and infrastructure.  

Social economy operates through the following structures: credit 
cooperatives, C.A.R. units, cooperative companies, associations and 
foundations.  

There was a significant increase of social economy structures 
between 2000 and 2010. Positive examples presented: Mosaic S.R.L. 
Bucharest and Mesteshukar ButiQ are clear evidence of best practices 
and success of social economy in our country. 

 
The final study, Social Economy and Social Assistance in 

Hungary, by Laszlo Patyan concludes this paper. As in other European 
countries covered, there is no universally accepted definition for social 
economy. It is presented as the third sector in Hungary, different from 
the market sector / private sector and other sectors of the state. It 
emerged as a response to community needs and is continuously 
developing and changing.  

John Pearce lists the essential characteristics for organizations 
classified as core part of the social economy: they have a social purpose 
and provide resources for the community, they are non-profit 
organizations, they contribute to the maintaining and preserving of 
community resources, they use in their activities only transparent and 
democratic methods and are independent from state and the foreign 
trade market. 
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Interest in social economy in Hungary has increased in the last 
decade. Innovation, sustained business model, expansion of the 
workforce are just some of the concepts of social economy in Hungary 
in 2015. 

The topic mentioned in the title is very well developed and 
substantiated. The information presented in this study is addressed to 
people with training in social economy as well as other social actors 
who are interested in social economy. 

This study provides a review of perspectives on social economy 
in the mentioned countries, on ways of developing and supporting 
social economy characteristic to each state, on the impediments and 
opportunities for development of social economic activities. This 
European study is important because it presents the opportunities for 
development of social economy, the barriers encountered and the 
current context of social economy in Europe. 

The writting of such a study is needed to support possible 
changes to opportunities and directions of development of social 
economy in Europe. 

 
 
 



 

 

NOI PERSPECTIVE ASUPRA CURSULUI VIEŢII: CERCETĂRI, 

POLITICI ŞI PRACTICI 

 

Autori:  Daniela Şoitu şi Adina Rebeleanu (coordonatori) 
Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 2016 

  

Atena Gaspar de Almeida Santos [1] 

 
Volumul Noi perspective asupra cursului vieţii: Cercetări, politici 

şi practici coordonat de profesoarele Daniela Şoitu şi Adina Rebeleanu a 
văzut lumina tiparului la editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi în primăvara acestui an. 

Temele abordate care privesc studiul cursului vieţii au accentuat 
dezideratele esenţiale ale fiinţei umane care nu obosesc o dată cu vârsta 
şi implică o conlucrare concertată, dublată de o serie de cercetări 
multidisciplinare pentru investigarea perspectivelor duratei de viaţă. 
Printre ideile principale menţionăm extinderea perioadei active 
lucrative a cetăţenilor, spre o bătrâneţe conştientă, activă şi utilă, 
strategii adaptative ale vârstnicilor, determinanţii sănătăţii la 
persoanele adulte, migraţia persoanelor vârstnice pentru atingerea unei 
autonomii sociale, calităţile relaţiilor maritale ale cuplurilor de 
persoane vârstnice din mediul rural şi beneficiile acestora, procesele 
narative şi dezvoltarea profesională.  

Pentru specialiştii din domeniul ştiintelor sociale acest volum 
aduce lămuriri indispensabile. Chiar dacă unele studii sunt exploratorii, 
aşa cum susţin autorii acestora, aduc elemente novatoare care 
contribuie la înţelegerea complexelor procese ale senectuţii, la 
identificarea acestora precum şi la dezvoltarea cercetărilor comparative 
din domeniul politicilor familiale şi de sănătate ale celor care activează 
în domeniile sociale şi nu numai.  

Studiile publicate sunt rezultatele unor programe, proiecte post-
doctorale precum şi studii pilot exploratorii desfăşurate la nivel local, 
regional, inter-regional şi naţional. Problemele abordate sunt extrem de 

                                                 
[1]  Studentă program masterat ,,Familia şi managementul resurselor umane”, an II, Facultatea de 
Fiosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”; tel.: 
0728155222; e-mail: atena_gaspar@yahoo.com. 
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variate şi multitudinea subiectelor, diversitatea acestora precum şi 
caracterul novator al unor teme sau microcercetări sunt angajante, 
actuale şi extrem de interesante pentru specialişti şi cercetători, fiind 
susţinute de un aparat bibliografic foarte bogat. 

Lucrarea a apărut ca rezultat al activităţii într-un program de 
cercetare pan-european Cooperarea Europeană în Ştiinţă şi Tehnologie 
[COST – European Cooperation in Science and Technology] care a 
cuprins şi un workshop local intitulat Cercetări multidisciplinare asupra 

cursului vieţii: perspective academice, despre politicile publice şi de la 

nivelul societăţii [Multidisciplinary Research on Life Course Academic, 
Public Policy and Societal Level Perspective].  

Volumul are un număr de 280 pagini structurate pe trei arii de 
interes: cercetări, politici şi practici precum şi perspective 
argumentative. Primul domeniu cuprinde şapte articole, al doilea are un 
număr de cinci, iar ultimul ne propune trei articole.  

Coordonatorii volumului ne supun atenţiei câteva noi 
perspective inovative ale cursului vieţii printr-o serie de lucrări care 
„contribuie la evidenţierea stadiului cunoaşterii, la clarificări şi la 
argumentarea, respectiv la exemplificarea unor opţiuni în cercetări 
inter- şi multidisciplinare.” (p.12) 

Prima arie de interes, respectiv cercetările, cuprinde o serie de 
șapte lucrări, cea dintâi având şi rolul unei introduceri, fiind o 
prezentare a activităţilor din cadrul proiectului COST IS 1409 care 
urmăresc dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice privind „impactul 
prelungirii vieţii profesionale asupra sănătăţii şi bunăstării economice a 
lucrătorilor în vârstă din Europa” (p.12), lucrare semnată de profesor 
Daniela Şoitu.  

A doua lucrare a acestei prime arii este semnată de 
coordonatorii volumului şi se apleacă asupra determinanţilor sănătăţii 
din perioada adultă. Autorii au căutat identificarea unor „versiuni 
asupra realităţii sociale cu privire la accesarea serviciilor de sănătate 
sub forma recursului la acestea şi a utilizării efective” (pag.28) 

A treilea studiu propune precizarea unor strategii adaptative ale 
cuplurilor de vârstnici din mediul rural în scopul menţinerii unei 
îmbătrâniri reuşite şi este semnată de Camelia Bârsan şi Daniela Şoitu. 

A patra cercetare a Marianei Răşcanu şi a Danielei Şoitu se referă 
la relaţiile maritale ale vârstnicilor, concluzia autoarelor fiind că 
beneficiile oferite de acestea „reprezintă o sursă importantă pentru 
creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice.”(pag. 111) 
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 Ioana Mihăilă şi Daniela Şoitu ne propun o microcercetare 
privind un nou fenomen social şi anume migrarea persoanelor vârstnice 
către piaţa muncii din străinătate care dovedeşte că „vârsta pensionării 
nu reprezintă încheierea activităţii unei persoane ci, din contră, este 
tocmai motivul ce stă la baza dorinţei de a continua activitatea pe piaţa 
muncii”. (pag. 130)  
 Conf. dr. Ovidiu Gavrilovici din cadrul Facultăţii de Psihologie şi 
Ştiintele Educaţiei – Iaşi ne face cunoscut un rezumat al unui studiu 
pluridisciplinar privind demersul narativ şi devenirea identităţilor 
profesionale ale unor diferite categorii profesionale. Aceasta abordare 
identifică şi subliniază aspectul generator de putere personală şi 
profesională, participanţii dezvoltând „noi semnificaţii cu privire la 
procesul emergenţei şi dezvoltării identităţii profesionale.” (pag. 135)  
 Ultimul studiu al ariei de cercetare este semnat de Magda Vlăduţ 
şi Adina Rebeleanu şi aduce în prim plan o profesie relativ tânără din 
ţara noastră - cea a asistenţilor sociali. Percepţiile şi experienţele de 
muncă ale acestora au dus la „evidenţierea unor aspecte cu relevanţă 
directă pentru modul în care asistenţii sociali se raportează la locul lor 
de muncă”. (pag.154)  
 

Segmentul de politici şi practici ne propune cinci lucrări: „Politici 
publice şi pensionarea – Consideraţii privind sănătatea şi genul” 
semnată de profesor Adina Daniela Rebeleanu şi cercetător Mihaela 
Hărăguş, „Piaţa forţei de muncă şi provocările prognozelor 
demografice” de profesor Camelia Medeleanu, „Paradigma 
angajabilităţii de iniţiativă: între flexibilizarea şi precarizarea forţei de 
muncă” articol semnat Anca Simionică, „Tineri romi. Tranziţia de la 
şcoală la viaţa activă” al Florinei Pop care este orientat spre politicile de 
ocupare care au ca destinatari tinerii romi precum şi „Rolul grupurilor 
în conturarea politicilor publice locale şi a dimensiunii sociale. Servicii 
implementare de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi” al lectorului 
Elena Simona Vrânceanu, cu accent pe valoarea exerciţiului participativ 
cu „rol social relevant pentru societate, ce conduce la efecte individuale 
şi colective”. (pag. 231)  
 

Perspectivele argumentative ne îndeamnă într-un prim articol 
semnat de Ştefania Bejan să aflăm de ce „Albul şi negrul sunt culorile 
României” - titlu inspirat de scriitoarea slovenă Lidija Dimkovska. 
Cursul vieţii care preocupă cercetători din diferite arii de interes este 
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analizat de autoare în spaţiul mass-media, printr-o dualitate de culori 
contrastante. Astfel, analiza ne prezintă societatea românească cu clare 
preferinţe spre consumul de ştiri al căror subiect este adeseori 
senectutea asociată cu ignoranţa şi acţiunile blamabile. Comunicarea 
prin intermediul mediilor de toate genurile are „strategii de captare-
seducţie (în dispreţul informării-formării) cu orice preţ). (pag. 244)   
 Profesor Gabriela Irimescu analizează conceptul de rezilienţă ale 
etapelor ciclului de viaţă familial. Astfel „formarea unei rezilienţe 
naturale şi depăşirea perioadelor de irezilienţă face ca etapele de 
dezvoltare individuală să constituie baza şi pentru traversarea etapelor 
de dezvoltare familială”. (pag. 253)  
 Ultimul articol propus de volumul ce abordează studiul cursului 
vieţii este scris de profesor Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu şi face o trecere 
în revistă a teoriilor privind dezvoltarea umană; multitudinea 
diferenţelor şi particularităţilor analizei invită la examinări profunde 
privind diferitele distorsiuni ale imperativelor moderne societare. 
 

Volumul cuprinde o multitudine de studii de cercetare extrem de 
valoroase pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii de la facultăţile 
de asistenţă socială, sociologie, ştiinţe ale comunicării şi administrative, 
ştiinţe economice precum şi psihologie, fiind un instrument util pentru 
efectuarea unor corelaţii între diferite relaţii cauzale, pentru explicarea 
rezultatelor analizelor propuse, în scopul măsurării unor fenomene 
sociale. 

Articolele sunt foarte interesante, iar lectura fluentă însă 
multitudinea subiectelor abordate o recomandau cu uşurinţă spre o 
divizare în două volume de sine stătătoare.  
 Pe măsură ce cunoştintele privind cursul vieţii şi dezvoltarea 
umană din acest complex parcurs literar ne sunt clarificate, 
multitudinea studiilor construiesc o perspectivă clară a aşteptărilor şi 
reacţiilor politicilor publice din domeniu. Pe de altă parte, autorii ne 
invită să participăm, alături de ei, prin lecturarea acestui volum, la o 
împărtăşire a acestor teme, prin auto-reflecţie şi aplecare atentă asupra 
condiţiei celei de-a treia vârste. 

Cu o multitudine de exemple relevante, riguros completată cu o 
serie de teorii solide ale îmbătrânirii, ale dezvoltării umane şi 
gerontologice, această lucrare este extrem de utilă unor multiple 
domenii precum sociologie, asistenţă socială şi psihologie. 



 

 

NEW PERSPECTIVES ON LIFE COURSE: RESEARCES, 

POLICIES AND PRACTICES 

 

Authors:  Daniela Şoitu şi Adina Rebeleanu (coordinators) 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Publishing House, 2016 

Atena Gaspar de Almeida Santos [1] 

 
 
The volume New Perspective upon the Life Course: Research, 

Politics and Practices coordinated by Professors Daniela Şoitu and Adina 
Rebeleanu went out at the Publishing House belonging to the University 
„Alexandru Ioan Cuza” from Iaşi early this year. 

The themes concerning the study of life course have accentuated 
the essential desiderata of the human being who are never tired with 
age and involve a strenuous work, doubled by a series of 
multidisciplinary investigations aiming to look into the perspectives of 
the life span. Among the main ideas of the book we would like to 
mention the expansion of the active productive period of the citizens, 
towards a conscious, active and useful old age, adaptive strategies of the 
old people, the health determinants in adults, the migration of the old 
people aiming to reach a social autonomy, the quality of the marital 
relationships of the elderly people from the countryside and their 
benefits, the narrative processes and the professional development.  

For the social sciences professionals this volume brings 
indispensable clarifications. Even if some studies are not 
representative, as their authors maintain, they bring innovative 
elements contributing to the understanding of the complex processes of 
the elderly age, to their identification as well as to the development of 
the comparative research from the area belonging to family and health 
policies of those working in the social areas and not only.  

The published studies are the results of several programs, post-
doctoral projects as well as exploratory pilot studies developed on local, 

                                                 
[1] Student Master program: “Family and human ressurces managemet”, II, Faculty of Philosophy 
and Social-Political Sciences, Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi; tel.: 0728155222; e-mail: 
atena_gaspar@yahoo.com. 
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regional, inter-regional and national level. The approached issues are 
quite different and the multitude of subjects, their diversity as well as 
the innovating character of several themes or micro-investigations are 
binding, current and extremely interesting for the specialists and 
researchers, being supported by an extended bibliography. 

The paper had appeared as a result of the implementation of the 
Pan-European Program COST – European Cooperation in Science and 

Technology (COST IS 1409), which had included a local workshop, 
entitled Multidisciplinary Research on Life Course Academic, Public Policy 

and Societal Level Perspective.  
The volume has a number of 280 pages structured on three 

domains of interest: research, politics and practices as well as 
argumentative perspectives. The first area on interest comprises seven 
articles, the second had a number of five and the last one is proposing 
three articles.  

The coordinators of the volume are proposing several new  and 
innovative perspectives of the life course through a series of works that 
are „contributing to the underlining of the state of knowledge, to 
clarifications and the argumentation, respectively to the illustration of 
some options for further inter- and multidisciplinary studies.” (p.12) 

The first area of interest, respectively the research, comprises a 
series of seven works, the first one having the role of an introduction, as 
it is a presentation of the activities developed within the project COST 
IS 1409 that are following the development of the scientific knowledge 
with regard to the „impact of prolonging the professional life upon the 
health and economical well-being of the elderly workers from Europe” 
(p.12), paper signed by professor Daniela Şoitu.  

The second paper of this first area is signed by the coordinators 
of the volume and is approaching the health determinants from the 
adulthood. The authors have opted for the identification of some 
„versions upon the social reality relating to accessing the health 
services under the form of admission and effective usage” (p.28) 

The third study is proposing the clarification of several adaptive 
strategies of the couples of elderly people from the countryside, aiming 
to maintain a successful aging, paper signed by both Camelia Bârsan 
and Daniela Şoitu. 

The fourth research belongs to Mariana Răşcanu and Daniela 
Şoitu and refers to the marital relationships of the old people, the 
author’s conclusion being that the benefices offered by these 
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interactions „represent an important source for the increase of the life 
quality in old people.”(p. 111) 
 Ioana Mihăilă and Daniela Şoitu are proposing a micro-research 
regarding a new social phenomenon, respectively the elderly people’s 
migration towards the employment market from abroad, proving that 
„the age of retirement does not represent the conclusion of one’s 
activity but on the contrary, it is the very reason supporting the desire 
to continue the activity on the employment market”. (p. 130)   
 Lecturer PhD Ovidiu Gavrilovici from the Faculty of Psychology 
and Education Sciences – Iaşi made his view known with a summary of 
a vast multidisciplinary study concerning the narrative direction and 
the becoming of the professional identities of several professional 
categories. This approach is identifying and underlining the aspect 
generating professional and personal power and the participants in this 
study have developed „new meanings regarding the process of 
professional identity emergence and development.” (p. 135)  
 The last study of the first area of interest is signed by Magda 
Vlăduţ and Adina Rebeleanu and puts forward a relatively young 
profession in our country – the social worker. The perceptions and the 
working experiences of this social category led to „highlighting some 
aspects with direct relevance for the way in which the social workers 
are relating to their working places”. (p.154)   
 

The segment of politics and practices is proposing five works: 
„Public politics and the retirement – Considerations upon health and 
gender” signed by professor Adina Daniela Rebeleanu and researcher 
Mihaela Hărăguş, „The employment market and the challenges of the 
demographic prognosis” by professor Camelia Medeleanu, „The 
paradigm of the initiative employability: between the relaxation and the 
precariousness of the working force” – article by Anca Simionică, 
„Young Roma. The transition from school to the active life” by Florina 
Pop, oriented towards the occupational policies targeting the young 
Roma as well as „The role of groups in shaping the local public policies 
and the social dimension. Services of implementation offered by the 
Community Assistance Department from Iaşi” belonging to lecturer PhD 
Elena Simona Vrânceanu, focusing the value of the participative 
exercise with „relevant social role for the society, which leads to 
individual and collective effects”. (p. 231)   
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The argumentative perspectives are encouraging in a first article 
by Ştefania Bejan to discover why „The white and black are the colors of 
Romania” – a title inspired by the Slovenian writer Lidija Dimkovska. 
The life course which is the concern of several researchers from 
different areas of interest is analyzed by the author in the media space, 
through a duality of contrasting colors. Therefore, the analysis is 
presenting the Romanian society with clear preferences for the news 
consumption whose subject is often the old age associated with 
ignorance and culpably actions. Communication via the media of all 
genres has „strategies of capture-seduction (in contempt for 
information-formation) with all costs”. (p. 244)    
 Professor Gabriela Irimescu is analyzing the concept of resilience 
of all phases of the family life cycle. Therefore „the formation of a 
natural resilience and overcoming the non-resilience periods turns the 
phases of individual development into the foundation, for the cross-
over of the stages belonging to the family development”. (p. 253)   
 The last proposed article in the volume approaching the study of 
life course is the one subscribed by Professor Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu 
and give an overview of all theories on human development; the 
multitude of differences and particularities of the analysis is inviting the 
profound examinations on the different distortions of the imperatives 
of the modern society. 
  

The volume is comprising a multitude of research studies 
extremely valuable for the students, master students and the doctoral 
candidates from the schools of social sciences, sociology, sciences of 
communications, economics as well as psychology, being an useful tool 
for a series of connections between different causal relationships, in 
order to explain the results of the proposed analysis and for measuring 
some social phenomena. 

The articles are very interesting and the lecture is fluent, yet the 
multitude of the addressed topics would have easily recommended a 
partition into two standing alone volumes.   
 As the knowledge from this complex literary path on life course 
and human development is clarified, the multitude of studies is building 
a clear perspective of our expectations and the reactions of the public 
policies of the area. Of the other, the authors are inviting us to 
participate, by their side, by reading out this volume, in sharing these 
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themes via self-reflection and careful examination of the condition 
belonging to the third age. 

With a multitude of relevant examples, rigorously completed by 
a series of solid theories upon aging, human development and 
gerontology, this volume is extremely useful in multiple areas such as 
sociology, social work and psychology. 
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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 
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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. 

 

 




