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Introducere
Ghidul de faţă este elaborat în cadrul proiectului “TURismul ECOlogic în România – şansă

pentru dezvoltare economică şi socială - TURECO”, finanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 –
Dezvoltarea economiei sociale. Acest proiect este implementat de către patru organizaţii:
Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (Fundaţia C.N.D.D.), Fundaţia
Culturală Art Promo, Fundaţia Eco-Pontica şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Obiectivelor
Culturale – ADOC.
Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea Stucturilor Economiei
Sociale în regiunile de dezvoltare Bucureşti Ilfov, Sud Muntenia şi Sud Est, ca instrumente
sustenabile în crearea locurilor de muncă pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi
incluziunea socială.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
ü OS1. Creşterea numărului de beneficiari de măsuri integrate şi inovatoare de ocupare a
forţei de muncă din GT (190 persoane, care trăiesc din venitul minim garantat; 60
persoane, care locuiesc în comunităţi izolate, 60 persoane, care au părăsit timpuriu
şcoala, 60 familii cu peste 2 copii, 20 familii monoparentale, 20 persoane cu
dizabilităţi, 30 persoane de etnie romă, 20 tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituţionalizat de protecţie a copilului).
ü OS2. Crearea unui Centru de Resurse pentru Structurile de Economie Socială (SESuri), ca instrument sustenabil pentru consolidarea şi susţinerea structurilor de
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economie socială şi pentru un acces mai uşor pe piaţa muncii a persoanelor
vulnerabile sau supuse riscului de excluziune socială.
ü OS3. Dezvoltarea unui număr de 10 structuri noi ale economiei sociale, în cele 3
regiuni de dezvoltare şi crearea a 40 de locuri de muncă în cele 10 ŞES înfiinţate, din
care minimum 27 sunt destinate persoanelor din grupurile vulnerabile, supuse riscului
excluziunii sociale.

Ghidul este gândit şi realizat că un instrument de lucru pentru organizaţiile care doresc să
implementeze activităţi de economie socială, pentru antreprenorii sociali, pentru manageri şi
experţi, care lucrează în structuri de economie socială, pentru voluntari, pentru toate acele
persoane care sunt interesate de a crea şi dezvolta astfel de structuri şi de a contribui la
consolidarea domeniului în ţara noastră. Dar este şi un ghid pentru toţi cei care aspiră să
rezolve probleme presante ale comunităţii din care fac parte (antreprenori, lideri, activişti,
agenţi de schimbare sau oameni simpli), indiferent că provin din sectorul afacerilor, al
guvernului sau al non-profitului.
Ghidul de bune practici îşi propune să treacă dincolo de prescripţiile normative derivate din
principii generice de management şi să exploreze provocările concrete întâlnite în demersul
de punere în practică a tendinţelor de antreprenoriat social. Din această perspectivă ne dorim
ca acest ghid să constituie o trecere în revistă a principalelor dificultăţi întâlnite în practică
cotidiană a înfiinţării şi funcţionării unui ŞES dar şi a unui set de soluţii reieşite din experienţa
practică a proiectului.
Nu este un ghid plin de instrucţiuni ci, mai degrabă, un ghid care ridică întrebări,
prezintă soluţii şi idei care ar putea fi aplicate şi adaptate, oferă direcţii posibile de analiză şi
de acţiune, pentru că pe tărâmul economiei sociale şi al afacerilor pentru cei dezavantajaţi,
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oportunităţile sunt vaste, aşa cum sunt şi obstacolele... Nimic nu este simplu, dar pasiunea,
curajul, dorinţa de a face bine pot fi oricând mai presus de orice piedici. În fond, este un
domeniu care poate răsturna lumea, care construieşte şi dezvoltă comunităţi.
Intenţia în realizarea acestui ghid a fost nu doar trecerea în revistă a conceptelor şi modelelor
teoretico-explicative de bază în domeniul economiei sociale ci mai ales identificarea de soluţii
practice considerate bune practici în acest domeniu. Din acest punct de vedere, definirea unei
bune practici a pornit de la ideeea că aceasta:
i)

vizează un aspect important legat de formarea şi funcţionarea unei
structuri de economie socială,

ii)

conturează o soluţie la o provocare specifică, soluţie ce şi-a demonstrat
utilitatea prin aplicarea ei practică

iii)

este replicabilă şi aplicabilă în situaţii şi contexte variabile în timp sau
spaţiu.

Dincolo de bunele practici conturate în cadrul proiectului, ghidul identifică şi prezintă şi bune
practici întâlnite în literatura de specialitate cu titlu ilustrativ pentru o gamă mai variată de
structuri de economie socială.
Ghidul este alcătuit din patru capitole distincte:

•

CAPITOLUL 1 - Economia socială, soluţie creativă pentru azi şi pentru mâine.

•

CAPITOLUL 2 - Tipuri de structuri legale ale economiei sociale.

•

CAPITOLUL 3– Marketing, piaţă şi parteneriate strategice.

•

CAPITOLUL 4 – Provocări şi oportunităţi în dezvoltarea uni structuri de economie
socială
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Dacă primele capitole exporează bune practici conturate la nivelul literaturii de specialitate
(majoritatea întâlnite la nivelul lucrărilor de management şi marketing nonprofit) ultimul
capitol prezintă detalii semnificative din experienţa de înfiinţare şi operare a structurilor de
economie socială din proiectul TURECO. De precizat că funcţionarea structurilor create a
fost parţială, în condiţiile în care dotarea cu echipamentele necesare încă nu a fost finalizată.
Din acest punct de vedere, bunele practici sunt legate preponderent de etapele de formare a
structurilor de economie socială şi mai puţin de specificul în operarea acestor structuri.
Bunele practici utilizate în această privinţă sunt, mai degrabă, intenţii manageriale ce
urmează a-şi demonstra viabilitatea abia în perioadă ce va urma. O limită importantă a
acestui ghid ţine de faptul că majoritatea provocărilor şi a bunelor practici întâlnite şi
conturate la nivelul celor zece structuri de economie socială din proiectul TURECO au fost
realizate sub influenţa rigorilor şi dificultăţilor procedurale şi birocratice ale implementării
proiectelor POSDRU. Practic, înainte de confruntarea cu provocările pieţei SES-urile au fost
puse în situaţia de a răspunde provocărilor gestionării unui proiect POSDRU.
Cele zece structuri de economie socială a căror experienţă este sintetizată în ultimul capitol al
acestui ghid sunt:
SC Delta Art SRL – municipiul Tulcea, județul Tulcea
Unitate de producție și comercializare a produselor de pescuit sportiv organizată sub
forma unui atelier care desfăşoară activităţi de producție de nade, momeli, monturi,
linii echilibrate și alte consumabile destinate pescarilor amatori și sportivi. Desfacerea
produselor se va realiza atât prin punctul de vânzare de la sediu, cât și prin intermediul
magazinelor partenere, în special în zona municipiului Tulcea – poarta de intrare în
Delta Dunării. Un alt canal de vânzare deosebit de eficient este prin intermediul
internetului, atât prin site-ul propriu, cât și prin încheierea de parteneriate cu
principalii distribuitori de produse de pescuit. Arealul Deltei Dunării este recunoscut
ca fiind regiunea cea mai frecventată de pescarii amatori.
Personal: 1 manager, 1 șef producție, 2 confecționeri momeli
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SC Plus Fishing SRL – localitatea Murighiol, județul Tulcea
Unitate de producție și comercializare a produselor de pescuit sportiv, organizată sub
forma unui atelier care desfăşoară activităţi de producție de nade, momeli, monturi,
linii echilibrate și alte consumabile destinate pescarilor amatori și sportivi.Desfacerea
produselor se va realiza atât prin punctul de vânzare de la sediu, cât și prin intermediul
magazinelor partenere, în special în zona brațului Sfântu Gheorghe. Un alt canal de
vânzare deosebit de eficient este prin intermediul internetului, atât prin site-ul propriu
cât și prin încheierea de parteneriate cu principalii distribuitori de produse de
pescuit.Arealul Deltei Dunării este recunoscut ca fiind regiunea cea mai frecventată de
pescarii amatori.
Personal: 1 manager, 1 șef producție, 2 confecționeri momeli
SC Pelican Travel SRL – localitatea Maliuc, județul Tulcea
Centru de turism care oferă plimbări și tururi de recreere, birdwatching, pescuit și
fotografie destinate turiștilor care se cazează în Delta Dunării, pe baza colaborărilor cu
pensiunile din zonă sau pe bază de rezervări directe.
Piața căreia i se adresează este reprezentată de clienți persoane fizice care vizitează
Delta Dunării sau persoane juridice ce organizează diverse activități în zonă
(teambuilding-uri). În ultimii ani, capacitățile de cazare din Delta Dunării și în mod
deosebit din localitatea Maliuc s-au dezvoltat foarte mult, dar serviciile oferite nu sunt
la același nivel. SC Pelican Travel SRL asigură, printre altele, posibilitatea de a opta
pentru tururi prestabilite, în funcție de interesul fiecărui turist, cu un preț și un program
clar, însoțiți de un ghid și mai ales posibilitatea grupurilor mici, de doi-trei turiști, de a
realiza împreună un tur.
Personal: 1 manager, 1 agent de vânzări, 2 ghizi turistici

SC Pelican Media SRL – localitatea Maliuc, județul Tulcea
Unitate pentru confecționarea unor “obiecte” din hârtie manuală (cărţi legate,
suveniruri, printuri, diverse obiecte).Viabilitatea desfășurării de activități productive în
meserii manuale artistice este demonstrată de cererea crescută pe piața internă și
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internațională pentru obiectele inedite tip ”memorabilia” și suveniruri. În ultimii ani sa înregistrat o creștere a vânzărilor și a numărului de târguri de profil, iar vânzarea de
produse inedite și suveniruri pe internet a luat amploare. Nu în ultimul rând,
dezvoltarea turismului cultural în România crează premisele unei cereri ridicate în
viitor.
Personal: 1 manager, 1 grafician calculator, 1 legător manual, 1 confecționer articole
SC Your Trips SRL – localitatea Crișan, județul Tulcea
Centru de turism care oferă plimbări și tururi de recreere, birdwatching, pescuit și
fotografie destinate turiștilor care se cazează în Delta Dunării, pe baza colaborărilor cu
pensiunile din zonă sau pe bază de rezervări directe. Piața căreia i se adresează este
reprezentată de clienți persoane fizice care vizitează Delta Dunării sau persoane
juridice ce organizează diverse activități în zonă (teambuilding-uri). În ultimii ani,
capacitățile de cazare din Delta Dunării și în mod deosebit din localitatea Crișan s-au
dezvoltat foarte mult, dar serviciile oferite nu sunt la același nivel. SC Your Trips SRL
asigură posibilitatea de a opta pentru tururi prestabilite, în funcție de interesul fiecărui
turist, cu un preț și un program clar, însoțiți de un ghid și mai ales posibilitatea
grupurilor mici, de doi-trei turiști, de a realiza împreună un tur.
Personal: 1 manager, 1 agent de vânzări, 2 ghizi turistici

SCHercinic Bike SRL – localitatea Greci, județul Tulcea
Centru de cicloturism care oferă servicii de închiriere de biciclete și organizare de
tururi de recreere destinate turiștilor care vizitează Parcul Național Munții Măcinului și
ariile înconjurătoare, în baza colaborărilor cu pensiunile din zonă sau prin rezervări
directe. Piața căreia i se adresează este reprezentată de clienți persoane
fizice care vizitează arealul Dobrogei și persoanelor juridice care
organizează diverse activități în zonă (teambuilding-uri). În ultimii ani,
cicloturismul a cunoscut o creștere explozivă în România, utilizarea
bicicletelor fiind din ce în ce mai răspândită, iar turismul din arealul de
nord al Dobrogei s-a dezvoltat, numărul turiștilor fiind în creștere.
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Serviciile oferite turiștilor care vin în zonă nu sunt însă dezvoltate la
același nivel. În urma înființării SC Hercinic Bike SRL se vor putea utiliza trasee
deja existente pentru cicloturism, însă lipsite de echipamente.
Personal: 1 manager, 1 agent de vânzări, 1 responsabil închirieri, 1 ghid turistic

SC Hercinic Souvenirs SRL - Măcin, județul Tulcea
Unitate pentru confecționarea unor obiecte tip souvenir (tricouri, magneți, calendare,
căni, felicitări, șepci, etc.) personalizate cu imagini și grafică specifice zonei Munților
Măcinului. Viabilitatea desfășurării de activități productive în domeniul obiectelor de
acest gen este demonstrată de cererea crescută pe piața internă și internațională pentru
obiectele care contribuie la creșterea notorietății turistice a locațiilor pe care le
promovează. În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a vânzărilor și a numărului de
târguri de profil, iar vânzarea de produse tip suvenir pe internet a luat amploare.
Dezvoltarea turismului în zona Parcului Național Munții Măcinului crează premisele
unei cereri ridicate în viitor. Atelierul va realiza atât souveniruri specifice zonei, cât și
produse personalizate pentru clienți corporate (ex.cadouri) sau obiecte promoționale
destinate altor zone turistice: Litoral, Delta Dunării, localități și obiective turistice din
județul Tulcea.
Personal: 1 manager, 1 grafician calculator, 1 legător manual, 1 confecționer de
articole
SC MEF Baits Production 2015 SRL – localitatea Poșta, județul Giurgiu
Unitate de producție și comercializare a produselor de pescuit sportiv organizată sub
forma unui atelier care desfăşoară activităţi de producție de nade, momeli, monturi,
linii echilibrate și alte consumabile destinate pescarilor amatori și sportivi. Desfacerea
produselor se va realiza atât la sediu, cât și prin intermediul magazinelor din comunele
de pe raza județelor Giurgiu, Ilfov și a municipiului București. Un alt canal de vânzare
deosebit de eficient este prin internet, atât printr-un site propriu, cât și prin
parteneriate cu principalii distribuitori de produse de pescuit. Piața căreia se
adresează este reprezentată de clienți persoane fizice, pescari amatori, care
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se deplasează în zonă pentru activități de recreere și pescuit sportiv. În
județul Giurgiu se găsesc multe bazine piscicole amenajate, cât și cursuri de apă,
inclusiv Dunărea.

Personal: 1 manager, 1 șef de producție, 2 confecționeri de momeli

SC MCSA Design Studio SRL – municipiul București
Unitate pentru confecționarea unor “obiecte” din hârtie manuală (cărți legate,
suveniruri, printuri, diverse obiecte). Viabilitatea desfășurării de activități productive
în meserii manuale artistice este demonstrată de cererea crescută pe piața internă și
internațională pentru obiectele inedite tip ”memorabilia” și suveniruri. În ultimii ani sa înregistrat o creștere a vânzărilor și a numărului de târguri de profil, iar vânzarea de
produse inedite și souveniruri pe internet a luat amploare. Nu în ultimul rând,
dezvoltarea turismului cultural în România crează premisele unei cereri ridicate în
viitor.

Personal: 1 manager, 1 grafician calculator, 1 legător manual, 1 confecționer de
articole
SC Coolt Boutique SRL – municipiul București
Unitate de comerț electronic care desfăşoară servicii de informare și comercializare, în
principal, a produselor și serviciilor obținute în urma activității celorlalte SES-uri din
cadrul proiectului: unitățile de producție a articolelor pentru pescuit, atelierele de
producție a suvenirurilor, centrele de turism din Delta Dunării, centrul de cicloturism
din Munții Măcinului. În România, piața vânzărilor online cunoaște un adevărat boom,
cumpărăturile prin intermediul internetului se fac preponderent de către populația din
mediul urban, cu un nivel de educație superior, atât femei, cât și bărbați, în proporții
apropiate. De asemenea, veniturile celor care fac tranzacții online se situează peste
medie.
Personal: 1 manager, 1 responsabil marketing, 1 operator facturare, 2 lucrători comerciali
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Din punct de vedere metodologic, elaborarea a presupus un efort de documentare atât
bibliografică, cât şi printr-un demers investigativ de factură calitativă la nivelul actorilor
implicaţi în dezvoltarea celor zece structuri de economie socială din proiectul Tureco. În mod
specific, au fost realizate interviuri individuale şi de grup cu scopul de a identifica provocări
şi bune practici. Interviurile au scos în evidenţă două categorii majore de provocări şi anume:
i. Provocări birocratice de administrare a unui proiect POS DRU şi a unei
scheme de ajutor de stat de minimis. Pentru majoritatea celor implicaţi în proiectul
Tureco aceasta a fost prima experienţă de administrare a unui proiect tip POSDRU.
Dificultăţile în împlinirea cerinţelor birocratice de implementare şi raportare a
proiectului au fost resimţite cu o intensitate sporită, fiind cea mai importantă
provocare. O provocare apreciată ca fiind cu mult mai complexă şi mai dificilă decât
aceea de înfiinţare şi operare a unei structuri de economie socială. În mod constant
interviurile legate de gestionarea structurilor de economie socială au alunecat către
discuţii despre dificultatea gestionării proiectelor europene de tip POSDRU. Această
tendinţă este justificată de faptul că cea mai mare parte a eforturilor de operare a
structurilor de economie socială s-a centrat pe eforturile de implementare a proiectului
şi nu pe eforturile manageriale de lansare şi dezvoltare a unei iniţiative de economie
socială. Deşi foarte interesante şi instructive, bunele practici conturate în această
direcţie nu fac obiectul acestui ghid.
ii. Provocări de înfiinţare şi operare a unei structuri de economie socială .
Durata de funcţionare normală a structurilor de economie socială create în cadrul
proiectului a fost, mai degrabă, limitată la câteva luni (cca 2 luni) şi nu a permis o
explorare extensivă a bunelor practici. Trebuie de asemenea precizat faptul că aproape
jumătate din structurile de economie socială au o activitate sezonieră şi că, pentru
acestea, finalizarea activităţilor de înfiinţare şi dotare a coincis cu restrângerea
considerabilă a sezonului de funcţionare. Este vorba despre cele trei structuri având ca
obiect producerea de nade şi momeli, dar şi de cele două structuri având ca obiect
transportul de turişti în Delta Dunării şi întreprinderea socială ce furnizează servicii de
cicloturism în Munţii Măcinului. Pentru toate aceste SES-uri toamna este o perioadă
de restrângere treptată a activităţii şi pregătire pentru intrare în conservare pe timp de
iarnă. Astfel, activitatea acestor şase structuri de economie socială nu poate fi
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considerată drept regim normal de funcţionare şi, pe cale de consecinţă, volumul
bunelor practici identificabile este mult mai restrâns.

CAPITOLUL 1 - Economia socială, soluţie creativă pentru azi şi pentru
mâine
Secţiunea 1.1 . Economia socială
Cum apare lumea descrisă azi? În chiar plină criză economică, socială, financiară şi,
mai ales, morală? Este o perioadă de transformare. Lumea evoluează rapid, iar provocările pe
termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică
tot mai mult. Cum apar grupurile vulnerabile în acest moment de cotitură? Despre ce şi în ce
fel vorbesc rapoartele şi analizele făcute de diverse instituţii şi organizaţii, la nivel
internaţional, european şi naţional? Cel mai recent raport al Organizaţiei Internaţionale a
Muncii1 reflectă cu acurateţe realitatea trăită la nivel global şi tendinţele pesimiste estimate
pentru următorii ani: “situaţia macroeconomică s-a deteriorat”; “unde sunt locurile de muncă
decente?”; ”şomajul este tot mai persistent...”; “vulnerabilităţile pieţei muncii şi ale ocupării
se accentuează şi capătă noi forme...”. Lumea intră în anii următori înfruntând o realitate
extrem de dură – una din trei persoane pe piaţa muncii este şomeră sau săracă (adică sub 2
$/zi venit).

1

Global Employment Trends 2014, ILO, Geneva, 2014, pag. 22-26
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Cel mai bun mod de a sprijini grupurile dezavantajate şi comunităţile vulnerabile şi de
a combate sărăcia, şomajul şi excluziunea socială este de a dezvolta afaceri chiar în mijlocul
acestora, prin implicarea lor directă. În sens general, care este finalitatea economiei sociale?
Un răspuns destul de cuprinzător (şi mult mai larg faţă de definiţiile diverse ale formelor de
economie socială, cu criteriile aferente) ar fi acela că2 “scopul ei este să creeze o economie
sustenabilă, prietenoasă faţă de mediu şi care este sănătoasă şi demnă pentru individ”. Mai
simplu spus, economia socială reprezintă o economie INCLUZIVĂ .
Dar ce este economia socială? Există multe definiţii3 şi multe controverse asupra
acestui concept din ce ce ce mai larg răspândit şi văzut că o soluţie morală la criză economică
şi socială. În 1980 ,reprezentanţii sectoarelor cooperatist, mutual şi asociativ au adoptat în
Franţa Carta Economiei Sociale, document actualizat în 1995. Carta reiterează valorile şi
modalitatea de organizare a economiei sociale, prin evidenţierea principiilor ce stau la baza
acestui sector:
•

solidaritate,

•

responsabilitate,

•

libertate,

•

şanse egale pentru toţi membrii organizaţiei şi

•

respect reciproc (toţi asociaţii fiind şi proprietari).
Un al doilea document, Carta principiilor Economiei Sociale, a fost propus în 2002 de

reţeaua CEP-CMAF şi include principiile fundamentale ale economiei sociale:
•

prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale şi nu capitalului;

2

Olsen Sara, Galimidi Brett, Catalog of Approaches to Impact Measurement - Assessing social impact în private ventures,
Social Venture Technology Group, 2008, pag. 8
3
O sinteză a acestor definiţii şi perspective asupra economiei sociale este realizată în Raportul de cercetare privind economia
socială în România, din perspectivă europeană comparată, MMFPS, Bucureşti, 2011, pag. 16-17
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•

structuri private;

•

asociere voluntară şi deschisă;

•

control democratic al membrilor;

•

îmbinarea intereselor membrilor/ utilizatorilor şi / sau a interesului general;

•

apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii;

•

gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;

•

majoritatea excedentelor să fie folosite pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare
durabilă şi

•

prestarea unor servicii de interes pentru membri sau de interes general.
Una dintre cele mai cuprinzătoare definiţii este considerată cea a Consiliului Valon de

Economie Socială din Belgia (1990), conform căreia economia socială „se compune din
activităţile economice desfăşurate de societăţi, mai ales cooperative, asociaţii mutuale şi alte
asociaţii în care etica este în concordanţă cu următoarele principii: scopul final este, mai degrabă,
în serviciul membrilor sau al colectivităţii, decât al profitului, autonomia gestiunii, procesul de
decizie democratică, prioritatea acordată, în procesul de distribuţie a veniturilor, persoanelor şi
muncii faţă de capital”.
Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare asupra Economiei Publice, Sociale şi
Cooperativelor (CIRIEC) a propus următoarea definiţie4: „setul de întreprinderi private organizate
formal, dotate cu autonomie de decizie şi bazate pe libertatea de asociere, înfiinţate pentru a
răspunde nevoilor propriilor membri prin intermediul pieţei, prin producerea de bunuri şi
furnizarea de servicii, asigurări şi finanţare, în care procesul decizional şi orice distribuire a
profiturilor sau excedentelor între membri nu este direct legată de aportul de capital sau de
cotizaţiile plătite de aceştia, fiecare dintre ei dispunând de câte un vot. Economia socială include,
4

„The Social Economy în the European Union“, CIRIEC, 2007
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de asemenea, organizaţiile private organizate formal, cu autonomie de decizie şi bazate pe
libertatea de asociere, care prestează servicii necomerciale pentru gospodarii şi ale căror
excedente, dacă exista, nu pot fi însuşite de agenţii economici care le înfiinţează, controlează sau
finanţează“. Economia socială este considerată ca fiind cel de-al treilea sector, sectorul terţiar,
situat între sectorul capitalist şi sectorul public – adică este un pol de utilitate socială5, constituit
dintr-o gamă largă de organizaţii private, create pentru a satisface nevoile sociale şi nu pentru a-i
remunera pe investitori.
Legea 219/2015 privind economia socială operează cu următoarea definiţie6:”Economia socială
reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să
servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale,
prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea
şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări”.
La nivelul U.E.7 aproximativ 10% din mediul de afaceri european este destinat activităţilor de
economie socială (date agregate la nivel cooperative, societăţi mutuale, asociaţii, fundaţii), având
peste 14.5 milioane de angajaţi, echivalentul a 6.5 % din populaţia activă, din cele 27 state. Acest
fenomen nu este specific doar Europei, ci a căpătat amploare în întreaga lume, aşa cum se
evidenţiază în rapoarte ale EURICSE şi ale Alianţei Internaţionale a Cooperativelor8.
Din punct de vedere al reglementării domeniului, la nivelul UE:
•

Franţa, Italia, Belgia, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Irlanda şi România9
au legi comprehensive privind economia socială;

5

Daniel Arpinte, Sorin Cace, Nicoleta Stoican (coord.), Economia Socială în România – două profiluri regionale, Editura
Expert, 2010, pag. 18
6
Legea nr. 219/2015 privind economia socială, lege intrată în vigoare la data de 27.08.2015.
7
European Commission, Social economy and social entrepreneurship, Social Europe guide, Volume 4, pag. 45
8
www.monitor.coop
9
Legea mai sus citată

Parteneri
Parteneri

www.tureco.ro
www.tureco.ro

14

16

GUVERNUL ROMÂNIEI
ROMÂNIEI
GUVERNUL
MINIST ERUL MUNCII,
MUNCII, FAMILIEI
FAMILIEI
MINISTERUL
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
OI POS
OIR
POS DRU
DRUREGIUNEA
REGIUNEA SUD
SUD MUNTENIA
MUNTENIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
ResurselorUmane
Umane2007-2013.
2007-2013. Investește în oameni!
Resurselor

•

Finlanda şi Polonia au legi care limitează economia socială la domeniul integrării în
muncă a persoanelor vulnerabile;

•

Germania, Danemarca şi Suedia nu au legi speciale, însă economia socială
funcţionează în baza parteneriatului social public privat, fiind prevăzute că facilităţi:

•

măsuri non-financiare (exemplu: Belgia, Finlanda şi Marea Britanie): incubatoare
regionale; servicii de consultanţă pentru începerea şi dezvoltarea de întreprinderi
sociale; centre de asistenţă tehnică – tip business şi

•

facilităţi fiscale (exemplu scutiri de taxe şi impozite sau sub forma acordurilor de
cooperare prin intermediul cărora sistemul public de protecţie socială subcontractează
de la entităţi private servicii sociale – Portugalia);

•

sprijin direct, prin programe de finanţare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
economiei sociale;

•

sprijin combinat, prin aplicarea măsurilor non-financiare şi fiscale.

Economia socială reprezintă la nivel european10 un domeniu extrem de important, care
răspunde dezechilibrelor de pe piaţa muncii: şomajul, instabilitatea locurilor de muncă şi
excluziunea socială a persoanelor celor mai vulnerabile. În anul 2011, Comisia Europeană a
reglementat principalele preocupări ale economiei sociale de piaţă şi formele sale de
organizare prin Actul I privind Piaţa Unică11 (Aprilie) şi Iniţiativa pentru Antreprenoriat
Social (Octombrie), iar în anul 2012 prin Actul II privind Piaţa Unică12 (Octombrie).

Actul

privind Piaţa Unică I (Single Market Act I) prevedea că principala acţiune pentru dezvoltarea
antreprenoriatului social este elaborarea cadrului european normativ pentru facilitarea
dezvoltării fondurilor de investiţii sociale, care va putea intensifica impactul iniţiativelor
10

Rezoluţia Parlamentului European din 19.02.2009, pag. 4-6
Comisia Europeană, 2011, Actul privind Piaţa Unică I - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea
încrederii – "Împreună pentru o nouă creştere"
12
Comisia Europeană, 2012, Actul privind Piaţa Unică II - Împreună pentru o nouă creştere
11
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naţionale prin deschiderea oportunităţilor pieţei unice către acestea (acces la oportunităţi de
investiţie şi pentru investitori din toate statele membre). Actul privind Piaţa Unică II (Single
Market Act II) asociază antreprenoriatul social coeziunii sociale (Key-action 12).
Comisia a plasat economia socială şi inovarea socială în centrul preocupărilor sale,
atât în termeni de coeziune teritorială, cât şi de căutare a unor soluţii originale pentru
problemele societale şi îndeosebi pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii în strategia sa
Europa 2020, în iniţiativa emblematică „O Uniune a inovării”, din cadrul Platformei europene
de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale şi în „Actul privind piaţa unică” (APU).
Comisia Europeană a lansat în 2011 ”Social Business Iniţiative”13, iniţiativa care identifică
trei direcţii majore de acţiune, care să producă schimbări vizibile şi o îmbunătăţire a
contextului în care economia socială are loc: îmbunătăţirea accesului la finanţe; creşterea
vizibilităţii întreprinderilor sociale; optimizarea cadrului legal. De asemenea, în 2013 Comisia
Europeană a lansat Comunicarea ”Social Investment for Growth and Cohesion”14, ca bază a
unei viziuni moderne asupra sistemului de asistenţă socială, în contextul crizei economice,
pentru schimbări sistemice de lungă durată. Comunicarea aceasta este însoţită de ”Social
Investment Package”, care pune accentul pe prioritizarea alocărilor financiare, astfel încât toţi
cetăţenii să participe pe deplin la viaţa economică şi socială. Pachetul indică statelor membre
cum îşi pot îmbunătăţi strategiile de incluziune şi cum să îşi utilizeze bugetele sociale mai
eficient. În plus, se subliniază nevoia stringentă de a investi în dezvoltarea economiei sociale.
În ţara noastră, din punct de vedere conceptual, economia socială este un domeniu
recent stimulat, cu preponderenţă prin intermediul Fondului Social European (Programul
Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013), spre deosebire de
13

COM(2011) 682 final, Social Business Initiative - Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders în
the social economy and innovation
14
COM(2013) 83 final, Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social
Fund 2014-2020
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Europa, unde există un avans considerabil15, având ca punct de start cooperativele şi
asociaţiile mutuale. Deşi au existat structuri specifice16 de-a lungul timpului, promovarea
oficială a conceptului este menţionată în Raportul Naţional Strategic privind Protecţia Socială
şi Incluziunea Socială 2008-2010.17 Acesta este, de asemenea, documentul care defineşte
pentru prima dată în România liniile strategice de acţiune pentru dezvoltarea sectorului.
Adoptarea Legii privind Economia Socială, precum şi noul cadru financiar 2014-2020
sunt semnale bune pentru dezvoltarea continuă şi reglementarea/profesionalizarea acestui
domeniu şi în ţara noastră. Caracteristicile fundamentale, care stau la baza stimulării
economiei sociale în România pot fi enunţate astfel: există o diversitate de nevoi sociale
nesatisfăcute; există o componentă colectivă, un destin comun (a se vedea tipologia grupurilor
dezavantajate, comunităţile vulnerabile şi sărace, cum sunt cele de romi etc.); există, de
asemenea, tendinţa firească de mobilizare a persoanelor şi a grupurilor, precum şi a societăţii
civile, în ansamblul său, către atingerea unor obiective sociale, de impact.
Se poate pune întrebarea firească: de ce este nevoie de economie socială în România?
Răspunsurile sunt diverse18 şi au un singur numitor comun: BENEFICII MULTIPLE în plan
social şi economic, pe termen mediu şi lung:
•

se reduc cheltuielilor alocate asistenţei sociale;

•

creşte responsabilitatea şi pregătirea profesională a persoanelor din grupurile
vulnerabile;

15

A se vedea adoptarea Cartei Economiei Sociale, anul 1980
Funcţionarea cooperativelor, anul 1887 - Codul de Comeţ; coperativele de invalizi - anul 1948; prima reglementare privind
asociaţiile şi fundaţiile - anul 1921
17
“.... dezvoltarea sectorului privind economia socială poate fi primul pas spre atingerea acestei ţinte prin dezvoltarea
mecanismelor şi instrumentelor aferente pentru a se asigura o deplină implementare a acestui domeniu”; “... stimulează
Guvernul României de a-şi axa preocupările în dezvoltarea şi implementarea unui astfel de sistem şi în ţara noastră”, pag. 23
18
Ghid privind perspectiva de dezvoltare a economiei sociale în România, proiectul RIES, 2012, pag. 36-37
16
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se dezvoltă consumul local, pe termen mediu şi lung, pentru anumite produse, prin

•

creşterea veniturilor persoanelor încadrate în întreprinderi sociale;
•

se dezvoltă un nou tip de antreprenoriat şi un mediu de afaceri mai responsabil;

•

se stimulează loialitatea consumatorilor pentru produsele companiilor care desfăşoară
activităţi concrete în domeniul economiei sociale;
se formează noi mentalităţi şi atitudini pentru mediul socio-economic local, prin

•

construirea unei economii producătoare de coeziune socială;
se dezvoltă inovaţia şi flexibilitatea în domeniul incluziunii sociale, creşterea

•

oportunităţilor de ocupare, se mută accentul de pe asistarea socială pe promovarea
practicilor de incluziune socială activă (pentru cei dezavantajaţi, împreună cu ei);
se îmbunătăţesc serviciile de interes general, de la nivelul localităţilor, în care s-a

•

dezvoltat economia socială, rezolvarea mai multor probleme de ordin social, de la
nivel local, ca urmare a creşterii gradului de implicare a societăţii civile;
apar noi oportunităţi pentru activităţile din domeniul economiei sociale, ca urmare a

•

creşterii surselor de finanţare;
se valorifică mai bine potenţialul local, se încurajează consumul local pentru produsele

•

obţinute în cadrul întreprinderilor economiei sociale.
Din punct de vedere statistic, economia socială în ţara noastră19, în anul 2012, includea 39.347
de organizaţii active, care deţineau active imobilizate în valoare de 13.917.508 mii lei,
obţinând venituri în valoare de 12.298.111 mii lei şi un număr aproximativ de 131.127
persoane angajate. Ponderea angajaţilor din sectorul economiei sociale în total populaţie
salariată - 15: 1,9% în anul 2012, în creştere faţă de anul 2011 când a fost 1,75%, şi 2010
(1,7%).
19

Cristina Barna, Atlasul Economiei Sociale România 2014, FDSC/IES, pag. 14
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Secţiunea 1.2 . Întreprinderile sociale
Conceptul de întreprindere socială nu este întotdeauna definit şi atunci când este, nu cuprinde
realităţi identice de la o ţară la alta. Termenul de întreprindere socială (Impresa sociale) a fost
utilizat pentru prima oară în Italia, la sfârşitul anilor 80, pentru a marca existenţa
cooperativelor sociale şi evoluţia acestora dinspre cooperativele tradiţionale.
Există o diversitate interesantă de definiţii, care încearcă să surprindă cât mai bine esenţa
conceptului:
Definiţia 1: „o întreprindere socială este o cale de diverse posibilităţi de a
integra toate persoanele pe piaţa muncii”.20
Definiţia 2: Uniunea Europeană21: “întreprinderea socială înseamnă o întreprindere
al cărei obiectiv principal este să producă mai degrabă un impact social, decât un profit
general pentru proprietarii şi acţionarii săi. Aceasta operează pe piaţă producând bunuri şi
servicii într-un mod antreprenorial şi inovator şi foloseşte surplusurile, în principal pentru
atingerea unor scopuri sociale. Este administrată într-un mod responsabil şi transparent,
implicându-i pe lucrători, clienţi şi părţi interesate vizate de activităţile sale economice”.
Prin „întreprindere socială”, Comisia vizează, astfel, întreprinderile22:
•

pentru care obiectivul social sau societal de interes comun constituie raţiunea
fundamentală a acţiunii comerciale, care se traduce, adesea, printr-un nivel ridicat de
inovare social;

20

CEFEC, Apelul de la Linz, pag. 6
Comisia Europeana, Propunere de regulamant al Parlamentului european şi al Consiliului de instituire a unui program al
Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare socială, 2011
22
(COM 2011) - Inițiativă pentru antreprenoriatul social; definite în sensul regulilor Tratatului privind funcționarea Uniunii
Europene şi al jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene
21
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•

ale căror beneficii sunt reinvestite, în primul rând, în realizarea acestui obiect social;

•

al căror mod de organizare sau al căror sistem de proprietate reflectă misiunea,
sprijinindu-se pe principii democratice sau participative, sau care vizează justiţia
socială.
Definiţia 3: entitate, care activează în domeniul economiei sociale, fiind23:

a) în sens larg: organizaţia deţinută şi controlată în mod democratic de un grup de persoane,
reunite în mod voluntar, care au ca scop satisfacerea unor nevoi de natură economică şi socială şi
care generează impact social semnificativ pentru grupurile sociale dezavantajate (prin crearea de
locuri de muncă, prin sprijinirea dezvoltării locale etc.);
b) în sens restrâns: organizaţia cu o profundă misiune socială, care realizează activităţi economice
şi care utilizează resursele obţinute, indiferent de sursă, pentru a finanţa forme de suport social
pentru grupurile sociale dezavantajate.
Definiţia 4: Întreprinderea socială24 reprezintă o organizaţie care are ca scop principal
asigurarea/furnizarea bunăstării pentru comunitate, creată la iniţiativa unui grup de cetăţeni şi
unde interesele materiale ale celor ce au investit capital sunt limitate. Este o organizaţie
independentă care îşi asumă riscuri economice ce derivă din activitatea economică derulată şi
implică diverşi actori interesaţi din comunitate în organele de conducere.
Definiţia 5: Reţeaua de Cercetare Europeană EMES25defineşte întreprinderea
socială, folosind un set de caracteristici principale:
•

Activitate continuă a producerii de bunuri şi/sau vânzarea de servicii

•

Grad ridicat de autonomie

•

Nivel semnificativ de risc economic

23

Daniel Arpinte, Sorin Cace, Nicoleta Stoican (coord.), Economia Socială în România – două profiluri regionale, Editura
Expert, 2010, pag. 19
24
Ghid de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru comunităţile de romi, UNDP, Bucureşti, 2012, pag. 25
25
www.emes.net.
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•

Un minim de muncă plătită

•

Iniţiativa lansată de un grup de persoane

•

Puterea de luare a deciziei nu se bazează pe proprietatea capitalului

•

Natura participativă, care implică persoanele afectate de activitate

•

Limitarea distribuţiei profitului

•

Scopul explicit de beneficiu al comunităţii.

„Întreprinderile sociale sunt un element cheie al modelului social european, ele sunt active în
toate sectoarele economice şi contribuie direct la creşterea coeziunii sociale şi economice,
către un venit mai echitabil, către o cetăţenie activă, oferind oportunităţi de ocupare inovative
şi servicii pentru milioane de indivizi, incluzând persoanele marginalizate, dar nelimitându-se
la acestea.”26.
Definiţia 6: ”întreprinderea socială27 este o organizaţie sustenabilă, din punct de
vedere financiar, aparţinând celui de-al treilea sector, care crează şi/sau furnizează bunuri şi
servicii necesare unei anumite comunităţi geografice sau de interes.”
Definiţia 7: ”întreprinderea socială28 - acea organizaţie care utilizează metode nonguvernamentale şi de piaţă pentru probleme sociale, reprezentând o sursă de venituri, de tip
afacere pentru multe organizaţii şi activităţi orientate social”.
Definiţia 8: ”întreprinderea socială este un alt mod de face afaceri”.29

26
Concluzii CESE - şedinţa extraordinară cu tema "Întreprinderile sociale şi Strategia Europa 2020: soluţii inovatoare pentru
o Europa durabilă”, Bruxelles, 03.10.2012
27
John Everett, Developing and Supporting Social Enterprises în the Dublin Region. The Basis for a Comprehensive
Strategy, 2009
28
Janelle A. Kerlin, A Comparative Analysis of the Global Emergence of Social Enterprise, 2010
29
SENScot, A business planning guide to developing a social enterprise, pag. 6
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Întreprinderile sociale (generic denumite, indiferent de forma legală sau de structură
existentă) pot juca o gamă variată de funcţii, care ţin de integrarea pe piaţa muncii, de
ridicarea gradului de calificare profesională, de furnizarea de servicii sociale, de combaterea
discriminării şi creşterea nivelului de auto-valorizare, plus schimbarea percepţiilor celorlalţi
faţă de capacităţile şi aptitudinile categoriilor vulnerabile.
Întreprinderile sociale pot valorifica optim resursele locale, pot răspunde unor nevoi
locale, prin iniţiative şi servicii dezvoltate cât mai aproape de populaţie şi de comunitate. Este
un aspect important şi al dezvoltării locale, deoarece reduce costurile marginale ale procesului
şi permite integrarea socială a acestor persoane într-o manieră activă. De asemenea, existenţa
unor lideri locali, de multe ori, a unor organizaţii locale, cu proiecte derulate local sunt factori
de activism social, atât de specific economiei sociale. Cuvântul cheie în acest demers este
LOCAL.
Întreprinderile sociale au rol de coagulator al potenţialului comunităţii, în ansamblul
său, implicit prin nevoia reală de implicare a autorităţilor locale. Întotdeauna, succesul acestor
afaceri depinde de interesul real al autorităţilor, fie şi numai pentru faptul că ele sunt
depozitarul unor resurse absolut necesare, în special materiale, pentru demararea activităţilor:
imobile, spaţii sau terenuri, materiale de construcţii etc. Totodată, autorităţile locale sunt cele
care gestionează aplicarea reglementărilor legale în materie de autorizaţii, eliberarea de
certificate etc.
Întreprinderile sociale favorizează dezvoltarea locală, prin adaptarea afacerii la
specificul zonei; ele stimulează “comunitatea durabilă”, datorită efectelor pe care le au asupra
bunăstării membrilor. Impactul pozitiv asupra dezvoltării comunitare se datorează unor
aspecte, deloc de neglijat30:
30

Ghid de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru comunităţile de romi, UNDP, Bucureşti, 2012, pag. 25
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•

se reduce sărăcia – întreprinderile sociale crează locuri de muncă la nivel local
reducând şomajul;

•

se stimulează dezvoltarea economică locală – sunt angajatori pe plan local şi utilizează
resurse din comunitate, în principal;

•

sunt oferite servicii de formare profesională pentru persoanele care au un nivel redus
de calificare;

•

se furnizează servicii socio-medicale – în comunităţile rurale şi în cele sărace,
serviciile socio-medicale sunt oferite cu dificultate de către sistemul public, datorită
lipsei de personal şi infrastructură şi, în foarte mică măsură, de către cel privat,
datorită lipsei posibilităţii de a obţine profit;

•

se realizează incluziunea socială a grupurilor dezavantajate;

•

creşte participare formală pe piaţa muncii, angajarea cu fome legale;

•

se dezvoltă capitalul social şi cultural al comunităţii;

•

se abordează probleme de protecţia mediului – reciclarea, eco-turismul, educaţia
ecologică etc.

Conceptului de întreprindere socială îi este asociat adesea conceptul de afacere socială.
Sintagma afacere socială a fost definită pentru prima dată de Mohammed Yunus, laureat al
premiului Nobel pentru pace, ca o afacere cu scop social în care profitul este reinvestit pentru
extinderea afacerii, îmbunătăţirea serviciilor sau produselor furnizate sau pentru alte scopuri
care corespund misiunii sociale a afacerii respective.
Cel mai bun mod de a sprijini comunităţile vulnerabile şi de a combate sărăcia şi
şomajul este să acţionezi incluziv, la nivelul unei afaceri, chiar în mijlocul acestor comunităţi,
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avându-i pe cei săraci drept clienţi şi parteneri. Dar afacerile sociale, incluzive31 demonstrează
că sărăcia nu este o problemă, ci o oportunitate de afaceri. Ele reprezintă o “abordare
inovativă şi flexibilă, care include grupurile sărace, marginalizate, vulnerabile în afaceri, în
calitate de consumatori, angajaţi, producători şi antreprenori, într-o manieră sustenabilă
financiar”.32
Internaţional Business Leaders Forum (IBLF)33 a elaborat modele de afaceri sociale,
incluzive, astfel concepute pentru a genera beneficii pentru comunităţile defavorizate, în
particular pentru cei săraci. Modelele IBLF îşi propun să creeze un echilibru între obiectivele
economice şi cele ce privesc dezvoltarea anumitor comunităţi în nevoie. Rolul persoanelor
sărace în modelele de afaceri IBLF:
•

parteneri de afaceri;

•

clienţi ai companiei, ce derulează afaceri incluzive;

•

consumatori individuali, cumpărători ai produselor şi serviciilor create de afacerea
incluzivă;

•

angajaţi în compania ce derulează afaceri incluzive;

•

proprietari ai afacerii incluzive, producători de bunuri.

”Considerăm că modelele de afaceri incluzive reprezintă o modalitate provocatoare de a pune

de acord interesele economice şi cele vizând dezvoltarea comunităţilor, o soluţie cu un succes
din ce în ce mai mare, atât în lupta împotriva sărăciei, cât şi în crearea de afaceri
sustenabile.”34 Modelele IBLF nu exclud, deci, profitul, ba chiar îl consideră necesar,
31

Programul de Dezvoltare al Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNDP) a realizat o bază de date, ce cuprinde mai mult de 1.000
de afaceri incluzive – “Growing Inclusive Market” Database
32
UNDP Report, Business Solutions to Poverty – How inclusive business models create opportunities for all în Emerging
Europe and Central Asia, Biroul regional al UNDP în Europa şi Comunitatea Statelor Independente, 2010, pag. 15
33
Organizaţie independentă, non-profit, înfiinţată în 1990, care lucrează împreună cu companii, guverne, diverse organizaţii,
în privinţa responsabilităţii afacerilor
34
www.iblf.org
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obligatoriu pentru dezvoltarea sustenabilă. Prin crearea şi comercializarea de produse şi
servicii se intenţionează obţinerea de venituri, care să genereze beneficii sociale. Beneficii
sociale avute în vedere de modelele IBLF:
•

se crează locuri de muncă pentru persoanele sărace;

•

se oferă pe piaţa bunuri şi servicii accesibile comunităţilor sărace.
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CAPITOLUL 2 - Tipuri de structuri legale ale economiei sociale
Economia socială cuprinde o multitudine de organizaţii, ca actorii instituţionali, ce au în
comun următoarele 3 caracteristici:
1) Sunt organizaţii private cu misiune socială explicită în sensul că urmăresc în
mod primordial nu maximizarea veniturilor, ci mai degrabă satisfacerea
nevoilor membrilor sau unor comunităţi mai largi.
2) Sunt supuse constrângerii nedistribuţiei totale sau parţiale a profiturilor sau
excedentelor, între membri sau administratori, iar, în cazul în care distribuţia
are loc, aceasta nu este proporţională cu aportul la capitalul iniţial, ci cu
activităţile sau tranzacţiile din cadrul organizaţiei.
3) Sunt organizaţii cu un pronunţat caracter democratic în ceea ce priveşte
conducerea, managementul şi definirea sau redefinirea nevoilor sociale
comune.
În Europa, într-o concepţie mai largă, organizaţii ale economiei sociale pot fi35:

•

forme tradiţionale non-profit:
- fundaţii
- asociaţii
- parohii (forme de organizare a cultelor religioase, cu personalitate juridică în
unele state)

•

forme economice tradiţionale asociative:

35

Asociatia comunitara ”Totul pentru viata”, Ghid pentru constituirea unei întreprinderi sociale în regiuni rurale, având ca
obiect produsele agricole şi de artizanat, pag. 12
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- cooperative
- societăţi mutuale

•

forme economice clasice:
- societăţi cu răspundere limitată
- societăţi pe acţiuni
- parteneriate public-privat

În România, legea36 recent adoptată, prevede că întreprinderile sociale pot fi:
a. societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
b. cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările
şi completările ulterioare;
c. asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d)

casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr.
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi
al uniunilor acestora, republicata;
d. casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează
în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
36

Legea 219.2015, Legea privind Economia Sociala

Parteneri
Parteneri

www.tureco.ro
www.tureco.ro

27

29

GUVERNUL ROMÂNIEI
ROMÂNIEI
GUVERNUL
MINIST ERUL MUNCII,
MUNCII, FAMILIEI
FAMILIEI
MINISTERUL
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
OI POS
OIR
POS DRU
DRUREGIUNEA
REGIUNEA SUD
SUD MUNTENIA
MUNTENIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
ResurselorUmane
Umane2007-2013.
2007-2013. Investește în oameni!
Resurselor

e. societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările
ulterioare;
f. orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale
de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale
prevăzute în prezenta lege.
De asemenea, pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute
mai sus. În plus, legea prevede ca formă specifică de organizare a economie sociale şi
întreprinderea socială de inserţie37 care:
a. are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului
vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte
cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
b. are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin
inserţia socio-profesională a persoanelor defavorizate.
Cele mai numeroase organizaţii de economie socială din România sunt asociaţiile şi
fundaţiile (AF)38. În anul 2012, acestea reprezentau 85% din totalul organizaţiilor de
economie socială, cumulând 52% din totalul activelor organizaţiilor de economie socială,
63% din totalul veniturilor şi 59% din forţa de muncă angajată de sector. Asociaţiile şi
fundaţiile înregistrează o tendinţă constant ascendentă a activelor, veniturilor totale şi
numărului de angajaţi pe întreg intervalul analizat 2010 - 2012.

37
38

Legea 219/2015, Legea privind Economia Socială, art. 10
Cristina Barna, Atlasul Economiei Sociale România 2014, FDSC/IES, pag. 17
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Asociaţiile şi fundaţiile, cunoscute şi sub denumirea generalizată de organizaţii
non-guvernamentale sau non-profit sunt organizaţii private, formale, voluntare şi autonome39,
care desfăşoară activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după
caz, în interesul personal nepatrimonial al membrilor. Asociaţiile şi fundaţiile pot desfăşura
orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă
legătură cu scopul principal al persoanei juridice. Încadrarea asociaţiilor şi fundaţiilor care
desfăşoară activităţi economice în sectoarele instituţionale din sistemul conturilor naţionale se
face în urma aplicării “criteriului 50%”: în cazul în care mai mult de 50% din costurile de
producţie sunt acoperite din vânzări, organizaţia este considerată producător de piaţă şi este
clasificată în sectorul societăţilor nefinanciare; iar în cazul în care mai puţin de 50% din
costurile de producţie sunt acoperite din vânzări, este considerată producător non- piaţă şi este
clasificată în sectorul instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. În
cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor, se disting asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi
economice40 şi care reprezintă sub-sectorul comercial al asociaţiilor şi fundaţiilor. În anul
2012, numărul asociaţiilor şi fundaţiilor cu activitate economică a fost de 4058, şi a
reprezentat 12,1% din total asociaţii şi fundaţii active. Din cele 4058 asociaţii şi fundaţii cu
activităţi economice, 54% au fost asociaţii, 32% asociaţii cu legi speciale, 13% fundaţii, şi 1%
uniuni. Principala facilitate fiscală pentru ONG-urile care desfăşoară activităţi economice este
scutirea de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate
până la nivelul a 15.000 euro într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale
scutite de la plata impozitului pe profit.

39
40

OUG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare
Cristina Barna, Atlasul Economiei Sociale România 2014, FDSC/IES, pag. 18
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Cooperativele 41 : „Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane
fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de
acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor
cooperatori, fiind

deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în

conformitate cu principiile cooperatiste”. Principiile cooperatiste: statutul de membru voluntar
şi deschis; controlul democratic al membrilor; participarea economică a membrilor;
autonomie şi independentă; educaţie, cursuri de pregătire şi informare; cooperarea
cooperativelor; grijă faţă de comunitate.
Există două tipuri de cooperative agricole: cooperativele de gradul I sunt asociaţii ale
persoanelor fizice şi cooperativele de gradul II sunt persoane juridice constituite din persoane
fizice şi/sau persoane juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a
activităţii economice desfăşurate de acestea. Societatea cooperativă alcătuită din indivizi
(gradul I) este acea cooperativă în care membrii individuali au aceleaşi obiective şi activităţi
de producţie, marketing şi aprovizionare. Prin asocierea în cooperative se pun la comun
resursele deţinute în mod individual (maşini şi utilaje, terenuri, animale, resurse financiare
etc.), cu scopul de a creşte eficienţa şi eficacitatea activităţii desfăşurate. Societăţile
cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme: societăţi cooperative
meşteşugăreşti; societăţi cooperative de consum; societăţi cooperative de valorificare;
societăţi cooperative agricole; societăţi cooperative de locuinţe; societăţi cooperative
pescăreşti; societăţi cooperative de transporturi; societăţi cooperative forestiere.
Cerinţele legale minime pentru înfiinţarea unei societăţi cooperatiste sunt: numărul
minim de membri cooperatori ai unei societăţi cooperative se stabileşte prin statut, dar nu este
mai mic de 5; un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile
41

Lege nr. 1/2005 – Legea privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
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prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social; capitalul social al
societăţii cooperative se divide în părţi sociale egale, a căror valoare nominală se stabileşte
prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 100 lei pentru societăţile de gradul I şi 500
lei pentru societăţile de gradul II.
Paşi pentru înfiinţarea unei societăţi cooperatiste sunt: pregătirea documentelor de
înfiinţare (act constitutiv şi statut) de către fondatori; alegerea membrilor care să fie
responsabili cu redactarea hotărârilor administrative ale cooperativei; anunţarea şedinţei
generale pentru înfiinţarea cooperativei agricole; aprobarea actului constitutiv şi a statutului,
precum şi alegerea directorilor şi a auditorilor; plata capitalului social minim; înregistrarea la
sediul Oficiului Registrului Comerţului din regiunea respectivă.
În România, se poate vorbi, în prezent, de o re-descoperire a sectorului cooperatist,
aflat încă sub impactul barierelor psihologice datorate perioadei comuniste, şi care trebuie
depăşite. În anul 2012 cooperaţia42 a fost reprezentată printr-un număr de 2.228 cooperative,
care au însumat active în valoare de 1.222.805 mii lei, 31.428 angajaţi şi au obţinut venituri
cumulate de 1.764.363 mii lei. Pentru dezvoltarea acestui tip de organizaţii în România sunt
necesare câteva facilităţi fiscale: reducerea TVA pentru aceste societăţi economice la 9%,
reducerea cu 30% a impozitului pe salarii, dar şi scutirea în totalitate de la impozitare a
investiţiilor făcute pentru dezvoltarea societăţii. “Acestea ar fi principalele trei stimulente
economice43 considerate vitale, pentru ca aceste întreprinderi să se poată dezvolta accelerat în
România”.
La nivelul Comunităţii Europene se recunoaşte faptul că în zona rurală motorul
dezvoltării economice este cel al cooperativelor, adică al punerii la comun a resurselor
disponibile pentru o mai bună utilizare şi administrare. Din acest motiv se încurajează, prin
42
43

Cristina Barna, Atlasul Economiei Sociale România 2014, FDSC/IES, pag. 67
Ovidiu Niculescu, presedinte CNIPMMR
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acordarea de fonduri nerambursabile sau subvenţii, organizarea membrilor comunităţilor
rurale în societăţi cooperatiste.
Modelul

italian

de întreprindere socială este recunoscut prin mişcarea

cooperativelor sociale şi este considerat de referinţă atât în Europa, cât şi la nivel mondial,
prin recunoaşterea legală din anul 1991, când a fost adoptată Legea 381 a cooperativelor
sociale. Legea cooperativelor sociale44 (cooperativa sociale) defineşte acest tip de organizaţie
prin misiunea pe care o are şi anume “urmărirea interesului general al comunităţii în a
promova integrarea umană şi socială a cetăţenilor prin: gestionarea serviciilor de sănătate şi
educaţionale (cooperative sociale de tipul A) şi realizarea activităţilor agricole, industriale,
comerciale sau de servicii, cu scopul integrării în muncă a persoanelor dezavantajate
(cooperative sociale de tipul B)”. Persoanele dezavantajate sunt identificate ca fiind
persoanele cu handicap fizic, mental şi senzorial, foştii pacienţi ai instituţiilor psihiatrice,
persoane aflate sub tratament psihiatric, dependenţii de droguri şi alcool, copii provenind din
familii cu situaţii dificile, deţinuţi.

Casele de ajutor reciproc (CAR), din punct de vedere legislativ sunt înfiinţate ca
asociaţii fără scop patrimonial şi se împart în două mari categorii: case de ajutor reciproc ale
salariaţilor (CARS)45şi case de ajutor reciproc ale pensionarilor (CARP).46Casele de ajutor
reciproc sunt considerate ca reprezentând organizaţii mutuale, caracterizate prin asocierea
voluntară a unor persoane în vederea atingerii unui scop comun şi care au la baza activităţilor
principiul solidarităţii între membri. Comisia Europeană defineşte inteprinderea mutuală ca
44

Legea 381/1991 Disciplina Cooperativelor sociale, Gazeta Oficială 283, 03.12.1991, art. 4(1)
Legea nr. 122/1996
46
Legea nr. 540/2002
45
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reprezentând ”o asociere autonomă de persoane (fizice sau juridice), care se unesc voluntar,
având drept scop principal satisfacerea nevoilor lor comune, şi nu obţinerea de profit sau
furnizarea unui randament al capitalului. Ea este condusă conform principiilor solidarităţii
dintre membri, aceştia participând la conducerea colectivă”.
CAR pot fi considerate că fac parte din categoria societăţilor mutuale de economisire
sau a uniunilor de credit, având rolul principal de a strânge fonduri de la membri în „fondul
social” şi de a oferi împrumuturi cu dobânda avantajoasă membrilor (uneori şi ajutorare în
situaţii deosebite - susţinerea cheltuielilor de înmormântare etc), contribuind astfel la
obiectivul european de prevenire a excluziunii sociale. CAR sunt încadrate de legislaţia
naţională în categoria instituţiilor financiare nebancare (IFN) şi sunt înregistrate în Registrul
de evidenţă al instituţiilor financiare nebancare ale Băncii Naţionale a României.
În baza specificului şi a activităţilor inteprinse, casele de ajutor reciproc furnizează, în
principal, trei tipuri de beneficii membrilor: împrumuturi, ajutoare pentru situaţii de urgenţă şi
ajutoare nerambursabile. Acordarea de împrumuturi cu dobânda redusă reprezintă principalul
obiect de activitate al entităţilor de profil. În unele cazuri, precum este exemplul unora dintre
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, se oferă membrilor, pe lângă împrumuturi, şi
beneficii sub forma unor servicii socio-medicale, fapt ce apropie şi mai mult activitatea
acestora de semnificaţia conceptului de economie socială.
Conform legislaţiei actuale, pentru înfiinţarea unei case de ajutor reciproc a salariaţilor
este nevoie de un număr minim de 30 de membri care să contribuie la constituirea capitalului
social şi la alegerea forurilor de conducere ale organizaţiei. Odată ce aceste condiţii au fost
atinse, CARS-ul poate trece la desfăşurarea activităţilor specifice, şi anume acordarea de
credite către membri. De regulă, sumele de bani pe care un membru le poate împrumuta
reprezintă de 3-5 ori cuantumul fondurilor prin care acesta a contribuit la fondul social al
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CAR-ului. Din punct de vedere al formei de organizare, casele de ajutor reciproc ale
salariaţilor se pot afilia unor uniuni teritoriale, având, în acelaşi timp, Uniunea Naţională a
Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (UNCARSR)47, ca entitate de
reprezentare la nivel naţional. Uniunea Naţională datează de peste 100 de ani şi are menirea
de a organiza şi reprezenta interesele CARS-urilor în relaţia cu terţii.
Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (CARP) reprezintă ”organizaţii cu caracter
civil, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, apolitice, cu scop de caritate,
de întrajutorare mutuală şi de asistenţă socială”.48 Conform prevederilor formale, CARP-urile
se pot constitui prin asocierea liberă a următoarelor categorii de persoane: pensionari,
beneficiari de ajutor social, precum şi membri ai familiei acestora (soţ, soţie, sau copii aflaţi
în imposibilitate de muncă ca urmare a unui handicap). În mod concret însă, cei mai mulţi
dintre membrii acestor organizaţii sunt pensionari. Între obiectivele acestui tip de case de
ajutor reciproc se numără, pe lângă acordarea de împrumuturi şi ajutoare nerambursabile şi
desfăşurarea unor activităţi precum: organizarea unor diverse activităţi culturale şi de
agrement; prestarea unor servicii către beneficiari; înfiinţarea de magazine care oferă produse
la preţuri avantajoase pentru membri, înfiinţarea unor ateliere sau centre de reparaţii;
asigurarea serviciilor funerare pentru membrii care decedează. Pe baza acestor activităţi,
CARP-urile prezintă o mai mare implicare în rezolvarea unora dintre problemele sociale ale
membrilor proprii, în comparaţie cu cealaltă formă - CARS. Astfel, în virtutea acestei
caracteristici, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor joacă un rol activ în sprijinirea
membrilor chiar şi dincolo de activităţile obişnuite de creditare.

47
48

www.uncar.ro
Legea 540/2002, art. 1
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În anul 201249, în Registrul de evidenţă Instituţii Financiare Nebancare, Secţiunea B Case de Ajutor Reciproc a Băncii Naţionale a României au fost înregistrate un număr total de
2845 CAR. Efectiv, au fost însă active (cu bilanţ contabil raportat la INS) un număr de 2.767
CAR, din care 2.569 CARS (92,84% din total CAR) şi 198 CARP (7,16% din total CAR),
rata de activitate pentru total CAR fiind de 97,3%.

Unităţile protejate sunt entităţi ale economiei sociale cunoscute la nivel european
sub denumirea de întreprinderi sociale pentru integrarea în muncă (Work Integration Social
Entreprises WISE) sau întreprinderi de inserţie profesională50. Întreprinderile sociale pentru
integrarea în muncă sunt entităţi economice autonome, al căror principal obiectiv îl reprezintă
integrarea profesională a persoanelor care se confruntă cu dificultăţi serioase pe piaţa muncii.
Această integrare se realizează pe piaţa liberă a muncii, în cadrul unor ateliere protejate sau
prin formare şi calificare profesională.
Întreprinderile de inserţie profesională sunt active în diverse domenii, dintre care în Europa
cele mai întâlnite sunt: activităţile manuale (construcţii, tâmplărie), colectarea şi reciclarea
deşeurilor, întreţinerea spatiilor verzi, curăţenie publică, ambalarea produselor.
În România, acest tip de întreprindere este definit prin legislaţia51 pentru persoanele cu
handicap. Beneficiarii vizaţi de legea 448 din 2006 sunt persoanele cu handicap, care pot fi
încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin
certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel
judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti. Unitatea protejată autorizată este
operatorul economic de drept public său privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puţin
49

Cristina Barna, Atlasul Economiei Sociale România 2014, FDSC/IES, pag. 98-99
Sursa: www.ies.org.ro
51
Legea 448/2006
50
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30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap.
Unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau
privat, care angajează persoane cu handicap. Unităţile protejate pot fi: a) cu personalitate

juridică - operatorii economici, indiferent de formă de proprietate şi organizare, care au cel
puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual
de muncă; b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau
alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi cele organizate de persoana cu handicap
autorizată să desfăşoare activităţi economice independente şi cel puţin 30% din numărul total
de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate.

Societate cu răspundere limitată (S.R.L.) 52 - ”societatea comercială constituită
de persoanele fizice şi persoanele juridice, în vederea efectuării de acte de comerţ”. În
conformitate cu prevederile Legii 219/2015 privind economia socială, o societate cu
răspundere limitată53 este considerată a face parte dintre formele de organizare ale economiei
sociale, dacă respectă cumulativ următoarele principii54:
a. prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea
profitului;
b. solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c. convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau
interesele unei colectivităţi;
d. control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

52

Lege nr. 31/1991 Legea privind societăţile comerciale
Art. 3, punctul g
54
Art. 4
53
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e. caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice
domeniului economiei sociale;
f. personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de
autorităţile publice;
g. alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru
atingerea obiectivelor de interes general ale unei colectivităţi sau în interesul
personal nepatrimonial al membrilor.
Specific societăţii cu răspundere limitată este faptul că obligaţiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul social, altfel spus proprietarul societăţii răspunde numai cu valoarea
capitalului social subscris. Condiţiile de înfiinţare ale unui S.R.L.: capitalul minim 200 de lei,
numărul minim de asociaţi 1 (de reţinut, calitatea de acţionar unic nu poate fi decât într-o
singură societate cu răspundere limitată), definirea unui obiect principal de activitate şi a
obiectelor secundare de activitate.
Paşi în înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată: verificarea disponibilităţii de
nume; întocmirea contractului de societate şi a statutului; dovada disponibilităţii pentru sediul
social; dovada depunerii capitalului social; cazierul fiscal al asociaţilor; declaraţia fondatorilor
din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru a înfiinţa societatea; dovada
respectării condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă, condiţiilor sanitar-veterinare,
protecţia muncii şi protecţia mediului.
Model înfiinţare ONG 55 : o organizaţie neguvernamentală (ONG) este o structură
juridică de natură privată, care nu face parte din categoria instituţiilor statului, şi care poate
lua decizii în nume propriu şi răspunde legal pentru aplicarea acestora.

55

Adaptare dupa ”Fa-o singur, ghidul infiintarii unei asociatii”Asociatia Altermedia, 2010
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1. Forme juridice: din punct de vedere juridic, o organizaţie neguvernamentală poate avea 3
forme juridice: Asociaţie, Fundaţie sau Federaţie.
Diferenţele dintre o Asociaţie, Fundaţie şi Federaţie:
Asociaţia – Este reprezentată printr-o convenţie în care mai multe persoane oferă
permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţa de muncă, iar principalul aport este de
a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale. OUG 126/2000
prezintă asociaţiile ca fiind organizaţii formate din cel puţin trei persoane, care contribuie cu
diferite resurse materiale sau intelectuale, pentru realizarea unor activităţi de interes general,
dar şi al unor activităţi desfăşurate în interes personal, nepatrimonial, al membrilor lor.
Fundaţia – Este o organizaţie mai închisă decât este o asociaţie. Scopul unei fundaţii
trebuie să fie altruist, bine determinat, realist şi să fie de interes general sau comunitar. OUG
126/2000 prezintă fundaţia ca fiind un subiect de drept înfiinţat de una sau mai multe
persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un
patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau,
după caz, comunitar.
Federaţia – se aseamănă foarte mult cu societatea pe acţiuni, fiind formată la rândul
ei din alte persoane juridice. În cazul federaţiei, aceasta trebuie să fie formată din cel puţin 2
asociaţii sau fundaţii, păstrându-şi fiecare personalitatea juridică.
2. Patrimoniul Unui ONG - pentru a înfiinţa o Asociaţie este nevoie de un patrimoniu relativ
mic în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei,
acesta putând fi alcătuit din aportul în bani al asociaţilor. Pentru a înfiinţa o Fundaţie ai
nevoie de un patrimoniu ceva mai mare, în valoare totală de cel puţin 100 de ori salariul
minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei. Patrimoniul este necesar pentru
susţinerea scopului pentru care a fost constituită fundaţia.
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3. Cele 2 etape principale ale înfiinţării unui ONG

I. Etapa juridică
Este reprezentată de colaborarea cu instanţa de judecată. În această etapă instanţa are rolul de
a pronunţa hotărârea de admitere a cererii sau de respingere motivată de aceasta. Procedura
durează aproximativ 2 zile de la depunere, iar încheierea poate fi supusă căii de atac a
recursului în termen de 5 zile de la pronunţare sau de la comunicare.

II. Etapa extrajuridică
Această etapă se desfăşoară în fata notarului, al cărui rol este de a aproba şi a autentifica
înscrisurile prezentate de către reprezentanţii organizaţiei, şi anume statutul şi actul
constitutiv. (Conform prevederilor OUG nr. 26/2000, această activitate poate fi încheiată şi de

către un avocat.)
4. Actele necesare pentru Dosarul de înfiinţare a unui ONG
Actele necesare pentru dosarul de înfiinţare a unei Asociaţii sau a unei Fundaţii sunt
următoarele:
§

Dovada Rezervării Denumirii/numelui

§

Cărţile de identitate ale membrilor fondatori

§

Dovada sediului

§

Acordul asociaţiei de proprietari şi al vecinilor (dacă este cazul)

§

Dovada patrimoniului iniţial

§

Cazierul fiscal al membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane juridice

§

Act constitutiv + Statut (întocmite şi acceptate de avocat/notar)

Etapa 1. Rezevarea Denumirii ONG-ului
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Primul pas pentru înfiinţarea unei Asociaţii sau a unei Fundaţii este dobândirea Dovezii
disponibilităţi Denumirii. Aceasta se obţine prin întocmirea unei cereri56 şi depunerea acesteia
la Registratura Generală a Ministerului de Justiţie. Dovada se eliberează în maxim 5 zile şi
este valabilă pentru 3 luni.

Etapa 2. Stabilirea Sediului Social
Potrivit legii, orice Asociaţie sau Fundaţie este obligată să aibă un sediu. Acesta poate fi o
casă sau un apartament, personal sau închiriat. Pentru ca apartamentul sau casa să devină
sediul social al asociaţiei sau fundaţiei, trebuie semnat un contract de comodat sau contract de
închiriere intre proprietar şi asociaţie (conform Dovezii Rezervării Denumirii). În cazul în
care sediul se află într-un apartament, este nevoie de acordul vecinilor cu pereţii comuni cu
apartamentul-sediu şi de acordul Asociaţiei de Proprietari. Apoi, proprietarul imobilului
stabilit ca sediu autentifică la notariat o declaraţie, prin care pune la dispoziţie spaţiul
respective, ca sediu pentru asociaţie sau fundaţie.

Etapa 3. Redactarea Statului şi a Actului Constitutiv
Actul constitutiv şi Statutul sunt principalele acte ale unui ONG. Acestea indică cum este
organizat ONG-ul, obiectul de activitate, sediul social, fondatorii, corpul de conducere, etc.
Statutul defineşte scopul şi obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc. şi este
format din următoarele capitole:
I. Dispoziţii generale
II. Scopul Asociaţiei/Fundaţiei
III. Patrimoniul
IV. Membrii Asociaţiei/Fundaţiei
V. Drepturile şi Îndatoririle membrilor
56

Model Cerere:
http://www.just.ro/Sections/Informatiiutile/ProceduraRezerv%C4%83riidenumiriiasociatiilor/tabid/430/Default.aspx
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VI. Organizare, Conducere, Control
VII. Resurse Patrimoniale
VIII. Dizolvarea Asociaţiei/Fundaţiei
IX. Dispoziţii finale
X. Semnăturile Membrilor Fondatori
Actul Constitutiv consfinţeşte hotărârea fondatorilor de înfiinţare a Asociaţiei sau Fundaţiei şi
desemnează Consiliul Executiv, şi este format din următoarele capitole:
Art 1. Denumirea entităţii şi Membrii Fondatori
Art 2. Forma juridică
Art 3. Durata şi Sediul
Art 4. Scopul Asociaţiei
Art 5. Patrimoniul
Art 6. Componenţa Organelor de Conducere şi a Adunării Generale
Semnăturile Membrilor Fondatori
După elaborarea documentelor, acestea trebuie autentificate şi legalizate de un Notar sau
Avocat.

Etapa 4. Constituirea Patrimoniului
Se econstituie patrimoniul minim pentru înfiinţarea ONG-ului. Pentru o asociaţie, patrimoniul
este egal cu un salariu minin brut pe economie şi trebuie depus la o bancă printr-un depozit
bancar. Pentru o Fundaţie, este nevoie de un patrimoniu mai mare, în valoare totală de cel
puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei. În urma acestei
activităţi, trebuie primită o dovadă, prin care se evidenţiază faptul că patrimoniul a fost depus
într-un cont bancar.

Etapa 5. Obţinerea Cazierului Fiscal de către Fondatori/Asociaţi
Parteneri
Parteneri

www.tureco.ro
www.tureco.ro

41

43

GUVERNUL ROMÂNIEI
ROMÂNIEI
GUVERNUL
MINIST ERUL MUNCII,
MUNCII, FAMILIEI
FAMILIEI
MINISTERUL
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
OI POS
OIR
POS DRU
DRUREGIUNEA
REGIUNEA SUD
SUD MUNTENIA
MUNTENIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
ResurselorUmane
Umane2007-2013.
2007-2013. Investește în oameni!
Resurselor

Fondatorii sunt nevoiţi să obţină cazierul fiscal personal. Acesta este valabil pentru maxim 15
zile de la eliberare. Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finanţelor, prin Administraţia
Finanţelor Publice, de care aparţine domiciliul fiecărui solicitant.

Etapa 6. Depunerea dosarului de înfiinţare – Prezentarea în faţa instanţei şi dobândirea
personalităţii juridice
Este momentul în care trebuie depus dosarul la Judecătoria pe raza căreia se află sediul.
Ultimele 2 lucruri de făcut pentru finalizarea dosarului sunt:
1. Copie după cărţile de identitate a membrilor fondatori;
2. Plata unei taxe de timbru la un oficiu CEC sau la Administraţia Finanţelor Publice, pe
raza căreia se afla Judecătoria. Se adaugă chitanţa la dosar.
Dosarul de depunere trebuie să cuprindă următoarele acte:
§

Toate actele obţinute în primii 5 paşi: act constitutiv, statut, actele doveditoare ale
sediului şi ale patrimoniului iniţial; dovada disponibilităţii denumirii, eliberate de
Ministerul Justiţiei şi cazierele fiscale ale fondatorilor/asociaţilor);

§

Copii după CI şi chitanţa care atestă plata taxei de timbru;

§

O cerere tip adresată Preşedintelui Judecătoriei pe raza căreia se afla sediul, în care se
solicită “acordarea personalităţii juridice şi înscrierea Asociaţiei/Fundaţiei în registrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial;

§

Un timbru judiciar.

Etapa 7. Eliberarea copiei de pe sentinţa civilă şi înscrierea în registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor
După aproximativ 2 săptămâni, după pronunţarea sentinţei (termenul de transcriere în
registrul Judecătoriei) trebuie depusă o cerere pentru eliberarea Sentinţei Civile (încheierea
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judecatoarească, pronunţată în şedinţa publică de către judecător) şi a Certificatului de
înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei.

Etapa 8. Obţinerea Certificatului de Înregistrare Fiscală
Este momentul în care trebuie obţinut certificatul de înregistrarea fiscală (cod fiscal) de la
ANAF. Dosarul pentru obţinerea CIF-ului cuprinde următoarele:
§

Statut (copie)

§

Act Consitutiv (copie)

§

Sentinţa Judecătorească (copie)

§

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (copie)

§

Timbru fiscal

§

2 Formulare obţinute de la inspectorul fiscal – la ANAF)

Eliberarea CIF-ului se face în maxim 10 zile.

Etapa 9. Realizarea stampilei
Pentru obţinerea stampilei, trebuie prezentate la orice firmă de realizare de stampile, Codul
Fiscal şi o copie a actului de identitate (CI).

Etapa 10. Deschiderea unui Cont Bancar
Acesta este ultimul pas pentru a avea toate actele în legalitate. Pentru deschiderea contului
bancar, se merge la banca unde s-a constituit patrimoniul cu următoarele acte:
§

Statutul;

§

Actul Constitutiv;

§

Încheierea Judecătorească;

§

Certificatul de Înregistrare Fiscală.

Contul bancar se realizează pe loc, fiind necesară ştampila şi prezenta tuturor membrilor
fondatori.
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Datorită faptului că, deocamdată, nu exista norme metodologice de aplicare a Legii
219/2015 privind Economia Socială, domeniul nu beneficiază de mecanisme specifice de
sprijinire. În schimb, fiecărei forme de organizare existente i se conferă anumite drepturi, de
care aceasta poate beneficia, în baza apartenenţei la categoria respectivă, tocmai pentru a se
încuraja dezvoltarea formelor de organizare în cauză. Legislaţia prevede, aşadar, modalităţi de
sprijinire şi încurajare pentru asociaţii şi fundaţii, inclusiv pentru cazul în care acestea
desfăşoară activităţi economice accesorii scopului principal, pentru societăţile cooperative,
pentru cooperativele de credit şi pentru casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, respectiv ale
pensionarilor.
În funcţie de natura lor, aceste mecanisme de sprijinire şi încurajare pot fi fiscale şi
nefiscale. Mecanismele de sprijin cu caracter fiscal îmbracă forme cum sunt:
a) scutirea de plată a impozitului pe profit:

•

scutire de plată a impozitului agricol în primii 5 ani de la constituirea societăţilor
cooperative agricole57;

•

scutire de plată a impozitului pe profit cu condiţia reinvestirii a cel puţin 75% pentru
achiziţii de imobilizări corporale active pentru dezvoltare/ diversificare a activităţii
şi/sau adaptarea mediului lucrativ în oricare dintre formele de economie socială, dacă
aceasta este autorizată ca unitate protejată; aceeaşi facilitate se acordă şi pentru
reinvestirea în achiziţionarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, instrumentelor şi
instalaţiilor de muncă sau transportul persoanelor cu dizabilităţi de la domiciliu la
locul de muncă;

57

Legea Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi Legea 566/ 2004 a cooperaţiei agricole,
cu modificarile şi completarile ulterioare
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•

scutire de la plata impozitului pe profit aferent activităţilor economice de până la
15.000 euro/ an fiscal, cu condiţia ca valoarea scutirii să nu reprezinte mai mult de
10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit – pentru asociaţiile şi
fundaţiile care realizează activităţi economice directe accesorii scopului lor principal,
în condiţiile legii58;

b) scutirea de plată a impozitului aferent profitului reinvestit: se aplică tuturor formelor de
organizare specifice economiei sociale;
c) scutirea de plată pentru diferite impozite şi taxe:
•

scutirea de la plata taxelor vamale (de exemplu, pentru importul de utilaje agricole,
echipamente de irigat şi alte asemenea echipamente utilizate în propria activitate, de
către societăţile cooperative agricole59 sau pentru importurile de materie primă,
instrumente şi piese de schimb ale oricăreia dintre formele de organizare specifice
economiei sociale, dacă sunt autorizate ca unităţi protejate);

•

scutirea de la plata taxelor de autorizare (la înfiinţare şi reautorizare) pentru oricare
dintre formele de organizare specifice economiei sociale, autorizate ca unităţi
protejate;

•

scutirea de la plata impozitului pe clădiri său teren utilizate în scopuri sociale de către
asociaţii şi fundaţii, pe baza hotărârii consiliilor locale60;

•

scutire de TVA pentru operaţiunile şi produsele proprii, pentru şi de la domiciliul
persoanelor cu dizabilităţi, care lucrează la domiciliu în cazul unităţilor protejate;

•

scutirea de orice impozite şi taxe pentru actele şi operaţiunile realizate de casele de
ajutor reciproc ale salariaţilor, în legătură cu obiectul lor de activitate61;

58

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Legea 566/ 2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare
60
Art. 250 alin. 1 pct. 19 Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
59
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d) reduceri de tarife: diminuarea cu 75% a tarifelor de închiriere pentru spaţiile puse la
dispoziţie, în funcţie de posibilităţi, de consiliile judeţene şi locale şi Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, pentru funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor62;
e) regim special de scutire pentru întreprinderile mici63
.
Mecanismele de sprijin cu caracter nonfiscal se pot concretiza în următoarele forme:
a) sprijin de reprezentare sau acordare de garanţii pentru accesarea liniilor de finanţare pentru
activităţi sociale:
•

garantarea de stat a unui regim nediscriminatoriu pentru societăţile cooperative
înfiinţate în baza Legii 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;

•

susţinerea financiară din fonduri proprii sau acces la utilizarea de spaţii pentru
activităţi sociale acordate asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi celorlalte forme de
economie socială, dacă sunt autorizate ca unităţi protejate, de către autoritatea locală;

b) asigurarea accesului la subvenţii şi la fonduri publice pentru cooperativele agricole,
conform prevederilor din programul de susţinere a agriculturii României;
c) asigurarea de sprijin logistic pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri
gestionate prin administraţia centrală şi locală, de tipul facilitaţilor acordate ÎMM (inclusiv
celor care sunt forme de economie socială) care accesează Fondurile Structurale;

61

Art. 8 Legea 122/ 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc pentru salariaţi şi al uniunilor acestora,
republicata
62
Art. 16 Legea 540/2002, privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
63
Pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, art. 152, alin. 1)
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d) susţinerea cofinanţărilor pentru implementarea proiectelor de către anumite bănci
comerciale, prin: fonduri de garantare, fonduri de investiţii şi capital de risc, credite cu
dobânda preferenţială;
e) acces gratuit la spaţii construite pentru sedii, la terenuri în scopul ridicării de construcţii
necesare desfăşurării activităţii asociaţiilor şi fundaţiilor64;
f) beneficii cu privire la achiziţiile publice, acordate ÎMM (inclusiv celor care sunt forme de
economie socială)65:
•

reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifră de afaceri, de garanţia pentru
participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse,
lucrări şi servicii;

•

asistenţa tehnică pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în
domeniul achiziţiilor publice;

•

acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la
legislaţia în domeniu;

•

servicii electronice de informare despre cererile de oferte prezentate în sistem
electronic de ofertanţi.

64
65

Art. 49 alin. 1, OUG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Art. 16 Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare
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CAPITOLUL 3 – Marketing aplicat economiei sociale
Marketingul66 reprezintă procesul de planificare şi execuţie a operaţiunilor de concepţie,
stabilire a preţului, promovare şi distribuţie a unor idei, bunuri şi servicii, în scopul derulării
unor schimburi care să satisfacă obiectivele individuale şi organizaţionale.
Există două niveluri ale marketingului, de care trebuie să se ţină seama:

Marketingul Strategic:
•

Constă în orientarea întreprinderii sociale către oportunităţi mai atrăgătoare din punct
de vedere economic, utilizând cercetarea, segmentarea şi poziţionarea pe piaţă.

•

Constă în analiza permanentă a nevoilor de pe piaţă, care conduce la dezvoltarea de
produse/servicii/proiecte rentabile, adresate grupurilor specifice de cumpărători.

66

Paina, N., Lazăr, D., Vorzsak, A., Plăiaş, I, Pop, D.,M., şi alţii, Bazele Marketingului, Cluj-Napoca: Presa Universitară
Clujană, 2002
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•

Se urmăreşte diferenţierea de concurenţii imediaţi, asigurându-şi un avantaj competitiv
durabil.

•

Funcţia marketingului strategic este aceea de a urmări evoluţia pieţei căreia îi vom
vinde şi de a identifica segmentele actuale sau potenţiale, analizând nevoile
consumatorilor şi orientând întreprinderea socială către oportunităţi atractive, care se
adaptează resurselor şi care oferă un potenţial de creştere şi de rentabilitate.

Marketingul strategic se realizează pe termen mediu şi lung, întrucât ideea este aceea de a
gândi obiectivele corelat cu misiunea întreprinderii sociale, de a elabora o strategie de
dezvoltare şi de a menţine un echilibru în portofoliul de produse sau servicii oferite pieţei.
Practic, este un proces prin intermediul căruia se urmăreşte:
•

Identificarea nevoilor şi a dorinţelor de consum actuale şi viitoare ale clienţilor.

•

Identificarea diferitelor grupuri de posibili cumpărători şi anume,

identificarea

gusturilor şi a preferinţelor acestora, sau identificarea segmentelor de piaţă.
•

Evaluarea potenţialului şi a interesului acestor segmente.

•

Ţinând cont de avantajele competitive ale întreprinderii sociale, orientarea acesteia
către oportunităţile de pe piaţă, prin realizarea unui plan de marketing periodic, cu
obiectivele de poziţionare urmărite.

Marketingul

Operaţional: Ansamblu de acţiuni concretizate într-o politică de

produs/serviciu oferit, canale corespunzătoare de distribuţie, preţuri avantajoase şi
competitive, pe lângă o comunicare eficientă orientată către un public receptiv. Include
diferite aspecte, precum promovarea, publicitatea, relaţiile publice etc. Aceste acţiuni au
legătură cu deciziile referitoare la distribuţie, preţ, vânzare şi comunicare, al căror obiectiv
este acela de a face cunoscut şi de a face să fie apreciate calităţile prin care se disting
produsele şi serviciile, adresându-se publicului tintă selectat.
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Marketingul operaţional acţionează pe termen mediu şi scurt şi reprezintă punerea în practică
a strategiei de marketing şi a planului periodic, prin intermediul variabilelor mix-ului de
marketing:
-

Produs.

-

Preţ.

-

Promovare.

-

Plasament (punct de vânzare sau de distribuţie).

Pentru construirea unui mix de marketing adecvat şi eficient, întreprinderea socială trebuie să
aibă în vedere următoarele aspecte:
i. Niciodată nu trebuie acţionat asupra pieţei şi a mediului cu ajutorul
unui singur mijloc sau instrument, ci cu o multitudine de mijloace şi
instrumente care, în fapt constituie componentele sau elementele
mixului de marketing.
ii. Gradul de integrare a mijloacelor, metodelor şi instrumentelor folosite
trebuie să fie ridicat. Utilizarea acestora într-un mod izolat, fără o
relaţie de interdependenţă, reduce drastic eficienta mixului.
iii. Alocarea de resurse şi investiţiile vor ţine seama de specificul, mărimea
şi puterea întreprinderii sociale şi se vor concentra pe distribuţia corectă
şi judicioasa pe toate elementele mixului de marketing. Numai printr-o
dozare judicioasă a resurselor (materiale, financiare şi umane) pe
fiecare element al mixului de marketing, se poate evita consumul
excesiv de resurse.
Felul în care se combină şi se integrează modurile de acţiune/intervenţie privitoare la produs,
preţ, distribuţie şi promovare determina mai departe succesul sau insuccesul pe piaţă. De
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altfel, este uşor de observat, în cazul în care un element al mixului de marketing este greşit
implementat, de ce programele şi strategiile de marketing eşuează lamentabil, iar organizaţia
nu poate genera profitul scontat.
Elaborarea strategiilor de marketing înseamnă aplicarea de tehnici şi stategii într-o situaţie
concretă, care să facă posibilă atingerea obiectivelor de marketing propuse de către
întreprinderea socială. În general, strategiile de marketing sunt împărţite în:
•

Strategii legate de produs sau de serviciu - se bazează pe deciziile referitoare la
crearea produsului său serviciului (caracteristici, atribute, funcţii), referitoare la marca,
la lansarea de noi produse şi servicii, la serviciul pentru clienţi etc.

•

Strategii legate de preţ - se bazează pe deciziile care au legătură cu stabilirea preţului
de vânzare către public şi cu scăderea preţurilor prin intermediul politicilor de
reducere a preţurilor, oferte etc.

•

Strategii legate de plasare sau de distribuţie - se bazează pe deciziile care au legătură
cu canalele de distribuţie, depozitare, mijloace de transport, puncte de vânzare etc.

•

Strategii legate de promovare - se bazează pe deciziile care au legătură cu vânzările
promoţionale, publicitate, marketing direct etc.
Exemplu: Variabilele mixului de marketing - decizii posibile şi activităţi pentru:

Produs:
A. conceperea şi testarea pe piaţă a noilor produse/servicii.
B. modificarea produselor/serviciilor existente.
C. eliminarea produselor/serviciilor nedorite.
D. formularea denumirii produselor/serviciilor.
E. luarea unor decizii asupra garanţiilor, serviciilor post vânzare şi ambalajului.
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Distribuţie
A. analiza tipurilor diferite de canale de distribuţie.
B. crearea unor canale adecvate de distribuţie şi a relaţiilor cu posibili comercianţi.
C. organizarea distribuţiei şi transportului.
D. formularea şi implementarea procedurilor pentru manipularea eficientă a
produselor.
E. impunerea unui control al stocurilor.
F. minimizarea costurilor totale de distribuţie.
G. analiza locaţiilor celor mai potrivite pentru vânzare cu amanunutul şi cu ridicată.

Preţ
A. analiza preţurilor competitorilor.
B. formularea politicilor de preţ.
C. determinarea reducerilor oferite pentru tipuri de consumatori.
D. determinarea condiţiilor şi termenilor de vânzare.

Promovare
A. stabilirea unor obiective promoţionale.
B. determinarea tipurilor majore de promovare ce vor fi utilizate.
C. selectarea modalităţii de realizare a promovării.
D. crearea unor mesaje publicitare şi măsurarea eficienţei lor.
E. pregătirea şi distribuirea comunicatelor de presă.
F. recrutarea şi instruirea personalului de vânzări (în cazul în care se apelează la aşa
ceva).
G. formularea programului de compensaţii şi beneficii pentru personalul din vânzări.
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H. planificarea şi implementarea formelor de promovare a vânzărilor: mostre gratuite,
cupoane, concursuri.
Strategiile de marketing trebuie să ţină seama de o serie de riscuri ce pot apărea:
-

bazarea pe un singur produs/serviciu, deoarece este posibil ca interesul
arătat de piaţă să scadă rapid. Dacă nu sunt alte produse sau servicii care să
aducă profit afacerii, cel puţin pe o perioadă minimă de introducere a
noutăţilor, afacerea poate să eşueze.

-

adresarea unei singure pieţe/unui singur client. Dacă acel client da faliment
sau îşi alege un alt furnizor apar dificultăţi în a convinge rapid alţi clienţi
şi, în mod sigur, va trebui să oferiţi reduceri substanţiale.

-

folosirea serviciilor unui singur furnizor sau distribuitor. Dacă
furnizorul/distribuitorul va falimenta sau decide să nu mai lucreze cu dvs.,
aţi putea avea probleme în activitate până la găsirea unor înlocuitori.
Riscuri pot apărea şi dacă unicul furnizor impune condiţii dificile ori în
cazul în care aveţi nevoi stringente; aceştia fie nu vă pot oferi în timp
cantitatea cerută, fie vă cer un preţ mai ridicat.

Preţul
Pentru un vânzător, preţul reprezintă suma de bani încasată pentru un produs sau un serviciu
prestat, în timp ce pentru un cumpărător este valoarea plătită în schimbul produsului
respectiv. El este un element fundamental al succesului activităţii de marketing şi implicit a
întregii activităţi a firmei.
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Atunci când se stabileşte preţul pentru bunurile sau serviciile oferite, se pot folosi în
strategia de determinare a preţului următorii factori:
-

Obiectivele întreprinderii sociale, cum ar fi nivelul propus de profit,
volumul vânzărilor, calitatea produselor vândute. Se poate realiza acelaşi
profit prin vânzarea unor cantităţi mari la preţuri mici sau vânzând mai
puţine produse cu o marjă de profit mai mare.

-

Acoperirea costurilor de producţie şi realizarea unei marje de profit.
Aceasta este o strategie de marketing mai puţin orientată către piaţă, în care
factorii externi nu sunt importanţi.

-

Compararea cu preţurile competitorilor pentru a vedea care produse sunt
mai bine poziţionate din punct de vedere al preţului. Uneori preţurile mai
mari sunt percepute de clienţi ca o dovadă a unei calităţi mai ridicate.

-

Faza ciclului de viaţă în care se află produsul. Pentru produsele în faza de
introducere, un preţ mai mic le poate introduce piaţă.

-

Elasticitatea preţului pentru un anumit produs/serviciu, modul în care
consumatorii reacţionează la schimbările de preţ ale produsului. Pentru
produsele cu un preţ elastic, o scădere a preţului poate duce la creşterea
cotei de piaţă, în timp ce pentru cele inelastice, preţul trebuie să se situeze
la acelaşi nivel cu cel al competiţiei.

-

Aşteptările clienţilor şi fidelitatea acestora, provenite din percepţia asupra
raportului pret-calitate. De exemplu, există un segment de piaţă al femeilor,
care nu ar folosi niciodată şampon sau cremă de faţă ieftine. Fanii
computerelor nu ar cumpăra niciodată un calculator fără un brand
cunoscut, chiar dacă preţul este la jumătate.
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-

Psihologia preţului - folosită pentru a convinge mai uşor consumatorul.

-

Factori economici ca: taxe, comisioane vamale, subvenţii, care pot
influenţa politica de preţ.

-

Noi versiuni ale produselor mai vechi pot fi vândute mai ieftin pentru a
intra pe piaţă.

-

Metoda de stabilire a preţului în care un producător stabileşte un preţ mare
în etapa introducerii pe piaţă a produsului, pentru a atrage cumpărătorii
care doresc foarte mult produsul şi care îşi permit să-l cumpere, iar apoi
scade preţul pentru a atrage următorul segment de piaţă („skimming”).

Există câteva strategii tipice de stabilire a preţului:
•

Preţuri proporţionale pentru produse diferite potrivit costului de producţie.

•

Diferenţierea aceluiaşi produs, care poate fi vândut la preţuri diferite, în locuri diferite,
unor clienţi diferiţi.

•

Strategia de stabilire a preţului constând în folosirea unui produs ca o capcană pentru a
atrage clienţi în magazine. Aceasta înseamnă că aţi stabilit un preţ foarte redus pentru
un produs atractiv şi aţi obţinut profit din vânzarea unor cantităţi mari pentru alte
produse.

Din punctul de vedere al marketingului, cele 3 direcţii principale pe care o întreprindere
socială trebuie să le vizeze sunt:
a) Generarea de noi consumatori: o câştigare de consumatori de la alţi producători; o
câştigare de consumatori de alte produse/servicii.
b) Generarea unui consum mai mare (valori mai mari) în rândul consumatorilor actuali;
lansarea de noi mărci/produse/servicii şi diferenţierea acestora.
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c) Evitarea ”pierderii” de business în cadrul clienţilor actuali; o fidelizare a
consumatorilor şi distribuitorilor actuali, prin contracte, personal selling şi PR; o
măsurare regulată a pieţei şi reacţie rapidă/optimă la diferitele acţiuni ale concurenţei.
Din punctul de vedere al marketingului, prin conceptul de "piaţă" se înţelege ansamblul
(totalitatea) persoanelor, fizice şi juridice, capabile şi doritoare să participe la un schimb care
să le satisfacă o anumită nevoie, dorinţa sau necesitate. O altă definiţie, mai generală, priveşte
piaţă ca fiind "totalitatea producătorilor, ofertanţilor, vânzătorilor, cumpărătorilor,
consumatorilor şi intermediarilor care participă la schimburi şi tranzacţii de bunuri sau
valori".67
În sens mai restrâns, prin piaţă se înţelege totalitatea mărfurilor schimbate sau
tranzacţionate, într-o anumită regiune geografică pe o anumită perioadă, şi care implică
minim două părţi: ofertanţi şi cumpărători. Conceptul de piaţă presupune automat anumite
elemente şi condiţii:
b) existenţa unor cumpărători, ceea ce înseamnă existenţa unor anumite nevoi sau dorinţe
pentru un anumit produs, bun sau serviciu;
c) existenţa unui producător care încearcă să producă produsele cerute de consumatori
sau cumpărători;
d) existenţa unor vânzători sau ofertanţi, câte o dată aceştia sunt chiar producătorii, care
încearcă a furniza şi oferi spre cumpărare cumpărătorilor bunurile şi serviciile produse
de producători;
e) existenţa unor resurse necesare pentru a obţine bunul sau serviciul dorit, precum şi o
voinţă de a schimba aceste resurse cu acest produs său serviciu;
67

Curs de Marketing, Secția Publicitate, dr. Horia Raboca, pag. 39
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f) existenţa unor anume categorii de actori - intermediarii şi speculanţii, actori care
folosesc procesul de vânzare şi revânzare speculativă pentru obţinerea profiturilor.
g) existenţa unor mecanisme care facilitează schimbul şi tranzacţionarea de produse,
servicii şi valori:
- mecanisme reale, economice, sociale şi legislative ce ţin de existenta şi
supravieţuirea unei pieţe (existenţa mecanismelor care reglează cererea şi oferta:
existenta concurenţei, existenţa unui grad scăzut de control a pieţei de către diferitele
monopoluri, existenţa unor bariere comerciale şi vamale, impactul politicilor şi
intervenţiile sociale şi economice (fiscale) ale statului, etc.);
Din punctul de vedere al clasificării, pieţele pot fi clasificate după mai multe criterii şi anume:
•

după gradul de întindere a ariei geografice unde se efectuează procesul de tranzacţie.
În acest sens, pieţele pot fi :
a) pieţe locale, pieţe regionale;
b) pieţe interregionale;
c) naţionale;
d) continentale;
e) mondiale.

•

după natura sau tipul tranzacţiei. În acest sens, pieţele pot fi:
a) pieţe comerciale - unde obiectul tranzacţiei dintre ofertant şi
cumpărător sunt produsele şi serviciile;
b) pieţele de muncă - unde obiectul tranzacţiei este schimbul de forţe de
muncă;
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c) pieţe civile - unde obiectul tranzacţie implică o tranzacţie de natură
civilă - primirea de produse şi servicii publice de către cetăţeni sau o
comunitate în schimbul unui impozitelor, taxelor sau amenzilor
percepute de către un stat.
•

după tipul de produse tranzacţionate, şi anume:

a) piaţa de produse - tranzacţia se referă la produse tangibile materiale. La rândul ei, pieţele de
produse se împart în:
- pieţe de produse de larg consum;
- pieţe de produse industriale;
- pieţe de materii prime;
- piaţa titlurilor valorice - achiziţii de titluri de stat, acţiuni şi obligaţiuni alte valori
corporatiste sau necorporatiste.
b) piaţa de servicii – produsele tranzacţionate sunt nemateriale. Aici intră tranzacţiile legate
de diferite servicii: consultante, prestare de diferite lucrări, achiziţii.
Piaţa în amonte şi aval a unei întreprinderi sociale
În calitatea lor de consumatori, toate organizaţiile intră în relaţii de aprovizionare - logistice,
achiziţionând materii prime, materiale, accesorii, resurse financiare şi umane cu alte firme şi
organizaţii, pentru a produce alte produse şi servicii în scopul de a le vinde şi obţine profit.
În calitate de ofertant, toate organizaţiile intră în relaţii cu diferiţi consumatori. În acest sens,
întreprinderile sociale intra în relaţii de vânzare şi desfacere (distribuţie) cu diferiţi
beneficiari, clienţi sau consumatori. De asemenea, ele pot intra în relaţii de colaborare atât cu
alte firme, cât şi cu diferite persoane fizice. În acest sens, relaţiile de colaborare privesc relaţii
de consultanţă, informaţii sau prestări de alte servicii care sunt indispensabile pentru achiziţia
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de materiale şi materii prime, organizarea procesului şi al activităţilor sau vânzarea produselor
finite clienţilor. Prin urmare, studiul pieţei, cercetarea şi investigarea acesteia, analiza
factorilor de influenţa privitor la piaţa trebuie să aibă un caracter continuu şi sistematic pentru
toate întreprinderile sociale, care produc şi oferă bunuri şi servicii. Numai în felul acesta pot
supravieţui în mediul extern, respectiv pot să îşi maximizeze profitul (profitul privit din
perspectiva diferenţei dintre preţul de vânzare a produselor şi serviciilor furnizate şi preţul
cheltuielilor pricinuite de producerea acestora). Furnizorii pot fi: persoane fizice, alte firme,
bănci, instituţii publice etc. Clienţii pot fi: persoane fizice, alte firme, instituţii publice etc.
Colaboratorii/partenerii pot fi: persoane fizice, alte firme, bănci, instituţii publice etc.
Dinamica pieţei - în general, piaţa unei întreprinderi sociale trebuie considerată ca
fiind un sistem deschis şi nu o masă rigidă şi amorfă. Dimensiunile şi structura ei sunt în
continuă schimbare şi interacţiune, ca efect al acţiunii unor factori specifici pieţei cum ar fi:
cererea, oferta, preţurile produselor şi serviciilor, stocurile, lungimea canalelor de distribuţie,
etc. Aceste schimbări şi interacţiuni ale structurii şi dimensiunii pieţei fac ca piaţa să aibă un
profund caracter dinamic. Astfel, pe o piaţă, în general, cererea satisfăcută nu se confruntă cu
cererea efectivă, iar aceasta din urmă nu este identică cu cererea reală. Cu alte cuvinte,
vânzările efective diferă de cele posibile. Pe de altă parte, un produs pe piaţă este destinat
unui număr mare de consumatori sau clienţi. Cu toate acestea, nu toţi clienţii sunt interesaţi şi
vor să cumpere produsul respectiv. Cei care participă la o piaţă au 3 mari caracteristici sau
însuşiri şi anume: interesul, accesul (puterea) şi voinţa de a cumpăra.
Regula de bază pe o piaţă este următoarea: o persoană (fizică sau juridică) va
cumpăra şi va utiliza un produs sau serviciu, dacă cumulează simultan cele 3 atribute. Lipsa
oricăruia dintre acestea determină o anumită stare, numită starea de nonconsumator al
produsului. Nonconsumatorii pot fi:
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a) nonconsumatori absoluţi - persoanele cărora le lipseşte interesul pentru produs sau serviciu,
respectiv se află în imposibilitatea absolută (totală) de a cumpăra şi/sau utiliza produsul
respectiv, deoarece nu resimt nevoia sau dorinţa de a fi satisfăcut de acesta.

b) nonconsumatorii relativi - persoanele lipsite de accesul şi/sau voinţa de a cumpăra şi/sau
utiliza un anumit produs său serviciu.
Pe baza celor 3 caracteristici (interes, acces şi voinţă) putem distinge 3 dimensiuni ale pieţei
aflate într-o continuă modificare şi schimbare ale pieţei şi anume:
a) Piaţa reală (efectivă) - formată din consumatorii efectivi;
b) Piaţa potenţială - care cuprinde piaţa reală şi nonconsumatorii relativi;
c) Piaţa teoretică - formată din piaţa potenţială şi nonconsumatorii absoluţi.
Gradul de dinamism şi mobilitate a diferitelor dimensiuni şi factori ce acţionează pe
piaţă justifică, motivează şi conturează majoritatea acţiunilor şi eforturilor de marketing ale
participanţilor, urmărindu-se, în general, extinderea pieţei reale către piaţa potenţială şi chiar
teoretică, adică transformarea nonconsumatorilor (relativi şi absoluţi) în consumatori. Privită
sub această perspectivă, orice acţiune de marketing ar trebui să genereze, provoace şi câştige
atât interesul, cât şi accesul şi voinţa de a cumpăra.
Multe întreprinderi sociale experimentează fluctuaţii sezoniere în vânzarea
produselor/serviciilor lor determinate de cererea consumatorilor, creându-se ”vârfuri” şi
”căderi” în vânzări de a lungul anului. Aceste fluctuaţii trebuie luate în considerare în
strategiile de marketing/vânzări, precum şi alte evenimente ca sărbătorile religioase, vacanţele
şcolare etc.
Instrument 1 - instrumentul următor ajută la previzionarea vânzărilor pe un an de
zile.
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Checklist-ul pentru vânzări68:
ü Construire graduală a vânzărilor de a lungul primului an, pe măsură creşterii
reputaţiei;
ü Contractele deja existente; clienţii deja câştigaţi;
ü Fluctuaţiile sezoniere, cauze declanşatoare ale acestora;
ü Evenimente;
ü Promoţii planificate;
ü Vârfurile în vânzări/”căderile” în vânzări
ü Consumatorii fideli – mai mult de o tranzacţie;
Clienţii noi.

Exemplu de previzionare a vanzărilor/1 an:
Luna

Ce vânzări vă aşteptaţi

Valoarea

De ce vă aşteptaţi să

să faceţi?

vânzărilor

faceţi aceste
vânzari?

Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5

68

Adaptare dupa ”Social Enterprise Toolkit”, Workbook 4 - Finance: Start Up Costings and Budgeting Setting, 2012
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Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12

În conturarea strategiei celei mai bune de marketing, o întreprindere socială trebuie să facă
câteva acţiuni importante: analiza propriei organizaţii (se poate utiliza instrumentul SWOT69),
analiza mediului extern în care funcţionează (analiza PEST70), precum şi o analiză a
propriului portofoliu de servicii şi produse. Una dintre cele mai bune metode în acest sens este
cea dezvoltată de Boston Consulting Group (BCG), denumită ”BCG Box”71. Este uimitor cum
multe organizaţii continuă să ofere produse/servicii neprofitabile, pe care ar fi trebuit să le
elimine de multă vreme din portofoliu.
Instrument 2: BCG Box identifică diferitele ”Unităţi Strategice ale Afacerii”
(Strategic Business Units - SBU’s) în cadrul portofoliului unei organizaţii. Fiecare astfel de
unitate are obiective care pot fi planificate independent de restul afacerii. O unitate poate fi un
compartiment, un produs, un serviciu sau o marcă/brand individual. Pentru majoritatea
69

SWOT – prescurtarea din engleza a componentelor (Puncte tari, Puncte slabe, Oportunitati şi Amenintari)
PEST – factorii mediului extern: Politic, Economic, Social, Tehnologic
71
Marketing Your Social Enterprise, Social Enterprise London, pag. 5
70
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întreprinderilor sociale este utilă şi interesantă folosirea acestui instrument, în analiza
produselor sau serviciilor oferite. Descrierea instrumentului: axa orizontală este legată de cota
de piaţă (”market share”), pe care o are un produs. Axa verticală se referă la rata de creştere a
pieţei – este o măsură a atractivităţii pieţei, indiferent dacă aceasta este în creştere sau în
declin. Pot fi distinse patru tipuri de unităţi:

BCG Box 72

72

mare

mică

mare

”STARS”

”QUESTION MARKS”

Stelele

Semnele de întrebare

mica

Cresterea pietei

Cota de piata

”CASH COW”

”DOGS”

Vacile de bani

Câinii

Apud Marketing Your Social Enterprise, Social Enterprise London, pag. 6
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Stelele sunt produse/servicii cu grad ridicat de creştere, concurând pe piate unde ele au
performanta/calitate ridicată comparativ cu cele ale competiţiei. Ele pot solicita, în anumite
condiţii, investiţii semnificative pentru a-şi menţine poziţia. Stelele se pot transforma, uneori,
în ”vaci de bani” dacă creşterea lor încetineşte, dar îşi menţin cota de piaţă.

Vacile de bani sunt produse/servicii cu o creştere mică, dar cu o mare cotă de piaţă. Ele
necesită investiţii reduse pentru a-şi menţine poziţia. Pot fi folosite pentru a genera venituri
mari, astfel încât organizaţia să lanseze/dezvolte Stele.

Semnele de întrebare sunt produse/servicii care au cota redusă de piaţă, dar sunt localizate
într-o piaţă cu creştere ridicată. Poate fi ceva ce are potenţial de răspândire. Ele pot necesita
investiţii mari pentru a deveni Stele sau Vaci de bani. Organizaţiile trebuie să aibă atenţie
sporită atunci când doresc să investească în Semnele de întrebare, pentru a se evita eşecul.

Câinii sunt sunt produse/servicii care au cota de piaţă mică într-o piaţă aflată în descreştere.
Foarte rar sau NICIODATĂ de investit în ele.
O întreprindere socială ar trebui să aibă o varietate de Stele, Vaci de bani şi Semne de
întrebare pentru că afacerea să îşi păstreze dinamismul şi să permită diferitelor
produse/servicii din portofoliu să se sprijine unele pe altele. Prea multe Stele sau Semne de
întrebare pot crea dezechilibre greu de depăşit.
În ceea ce priveşte întreprinderile sociale, trebuie avute în vedere şi alte două
considerente extrem de importante: marketingul actual depăşeşte sectorul pur economic şi se
aplică nu numai în cadrul schimburilor dintre întreprinderea socială, alte firme/organizaţii şi
consumatori, ci de asemenea, în activităţile non-comerciale şi non profit, cu scop social.
Astfel, apare marketingul social, care produce o schimbare în mentalitatea şi
comportamentul comunităţii, al grupurilor. Întreprinderea socială nu vrea doar să facă mai
multe vânzări, ci să schimbe ”sistemul”. Aceasta înseamnă că trebuie să creeze o ”mişcare”, o
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schimbare de gândire şi de atitudine, astfel încât impactul generat să meargă dincolo de ceea
ce face/produce organizaţia în mod concret.
Pe lângă acest tip de marketing, important este şi marketingul instituţional, astfel
încât

organizaţia

îşi

crează/consolidează

propria

imagine,

pune

la

dispoziţia

comunităţii/clienţilor/beneficiarilor informaţii valoroase, încurajează o schimbare de atitudine
şi educa/conştientizează comunitatea cu privire la diferitele aspecte sociale şi de mediu.
În zilele noastre comunitatea/consumatorii au devenit mult mai conştienţi de impactul
acţiunilor individuale şi colective asupra economiei şi societăţii, dând dovadă de o înţelegere
nuanţată şi mult mai sofisticată a interconexiunii dintre comportamentul lor de clienţi şi
consecinţele sociale de care le pasă. Informaţiile şi tehnologia fac mult mai uşoară înţelegerea
unor aspecte, ca de exemplu, cât de ”responsabile” sunt bunurile produse, cum este
folosită/respectată forţa de muncă etc. şi pot organiza acţiuni colective pentru a pune presiune
asupra producătorilor şi legislatorilor. Astfel, creşte comportamentul responsabil de
cumpărare; achiziţiile sunt făcute ţinând cont nu numai de preţ şi calitate, ci şi de implicaţiile
sociale şi de mediu. Consumatorii sunt atraşi de produsele/serviciile care îndeplinesc anumite
criterii/standarde etice73 de producere – de exemplu, comerţ echitabil (”fair trade”) sau
investiţii etice (”ethical finance”) sau care au impact asupra dezvoltării locale (preferinţa
pentru produse locale şi pentru crearea de joburi locale, inclusiv pentru persoane vulnerabile).
Astfel de produse/servicii sunt specifice, cu preponderenţă întreprinderilor sociale, mai
degrabă decât altor tipuri de afaceri/companii-pentru-profit. De aceea, marketingul unei
întreprinderi sociale trebuie să îmbrace forme noi, flexibile, care au şi rolul de educare a pieţei
şi consumatorilor.

73

A se vedea şi capitolul 5 – sistemele de certificare a intreprinderilor sociale şi criteriile aferente
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Bună practică: “GAS”74
(Gruppi di Acquisto Solidale) este un grup italian de cumpărători ”solidari”. De obicei, un
grup de consumatori este alcătuit din persoane/alte organizaţii care cooperează pentru a
cumpăra diferite bunuri direct de la producători sau de la retaileri, la un preţ mai mic. Atunci
când acest grup nu se concentrează numai pe preţul cel mai mic, ci pune pe primul loc alte
principii (respectul faţă de oameni şi mediu etc.), el devine un ”grup de cumpărători bazat pe
solidaritate”. Astfel, aceste principii conduc la alegerea/preferarea produselor locale (pentru
reducerea impactului de mediu generat de transportul la mare distanţă, precum şi pentru
stimularea economică a zonei); a produselor responsabile (pentru a se respecta drepturile
producătorilor dezavantajaţi, ca de exemplu ale persoanelor cu dizabilităţi, ale femeilor etc.)
ori a produselor reciclabile, ecologice (pentru a promova un stil de viaţă sustenabil). Fiecare
GAS constituit are propria sa motivaţie, care, de regulă este dată de respingerea
consumerismului şi a stilului de viaţă care nu respectă criterii etice şi ecologice.

74

www.retegas.org
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CAPITOLUL 4 – Provocări şi soluţii în dezvoltarea unei structuri de
economie socială
Se poate aprecia, pe bună dreptate, că managementul unei structuri de economie socială este cu mult
mai greu de realizat decât managementul unei întreprinderi economice pure. Acest lucru este valabil
din câteva considerente:

a. Multitudinea scopurilor.
O structură de economie socială urmăreşte
concomitent două scopuri : unul social şi unul economic, spre deosebire de o
societate comercială pură, care are un singur scop. Scopurile unei structuri de
economie socială nu sunt mereu în consonanţă existând, foarte adesea,
conflicte de scop şi o anumită dinámică managerială în a defini prioritatea
scopurilor funcţie de situaţia şi strategia specifică de dezvoltare a organizaţiei.
Chiar dacă, la nivel declarativ, specificul afacerilor sociale rezidă în i)
asumarea unui scop social şi ii) utilizarea unor mijloace comerciale pentru
atingerea scopului, în practică, mijloacele comerciale devin foarte uşor scopuri
de o importanţă majoră în viaţa organizaţiilor.
b. Multitudinea tipurilor de personal. Dacă o societate comercială pură are doar
personal contractual, o structură de economie socială are atât personal
contractual, cât şi voluntari sau personal contractual cu nevoi speciale (cum ar
fi, spre exemplu, persoane cu dizabilităţi sau alte persoane greu angajabile).
Tóate aceste categorii de personal necesită metode diferite de management,
fiecare funcţionând în cadrul organizaţiei după logici şi principii manageriale
diferite. Structurile de economie socială sunt astfel obligate să utilizeze moduri
diferite de motivare şi coordonare, astfel încât să se asigure coexistenţa şi
cooperarea eficientă a acestor categorii de personal atât de diferite.
c. Multitudinea surselor de finanţare. Dacă la o societate comercială pură
finanţarea se asigură exclusiv prin comercializarea bunurilor şi serviciilor
produse, la o structură de economie socială finanţarea este, de regulă, asigurată
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printr-o multitudine de canale ce includ: comercializarea de bunuri şi servicii,
donaţii în bani, donaţii de bunuri şi munca, programe de finanţare, colecte
publice, evenimente caritabile de strângere de fonduri etc.
Tóate aceste trei aspecte fac ca managementul unei structuri de economie socială să fie
extrem de difícil de împlinit într-o manieră satisfăcătoare. În condiţiile în care, la dimensiuni
asemănătoare, complexitatea unei structuri de economie socială este cu mult mai mare decât
aceea a unei organizaţii economice pure sau a unei organizaţii de stat se impune o rafinare şi o
dezvoltare superioară a practicilor de management. Ca urmare a acestei complexităţi
organizaţionale şi manageriale se poate afirma că:
a. Există o mare varietate de practici manageriale care răspund situaţiilor specifice ce
caracterizează structurile de economie socială. Astfel, practicile manageriale optime
variază de la o organizaţie la alta, funcţie de scopul social urmărit, formă de
organizare (asociaţii, fundaţii, cooperative, ateliere protejate, etc), ponderea diferitelor
categorii de personal (ponderea voluntarilor, a personalului contractual şi a
personalului cu nevoi speciale), natura nevoilor speciale pe care le are personalul
propriu (persoane cu deficienţe locomotorii sau alte tipuri de deficienţe), natura
activităţii comerciale derulată, etc.
b. Bunele practici sunt dificil de transferat de la o organizaţie la alta, în condiţiile unei
atât de mari varietăţi de structuri de economie socială. Astfel, bunele practici
conturate într-o organizaţie ce lucrează cu persoane cu dizabilităţi sunt greu sau deloc
transferabile într-o organizaţie ce lucrează cu personal de etnie rromă. Ambele sunt
grupuri vulnerabile, însă cu nevoi şi moduri de relaţionare extrem de diferite.
c. Găsirea unei maniere eficiente de gestionare a unei structuri de economie sociale este
rezultatul unui proces de căutare mai amplu şi afirmare a propriei specificităţi
organizaţionale. Aceste metode de management şi marketing vor fi adaptate atât
structurii proprii de personal cât şi segmentelor de clienţi pe care le vizează
organizaţia.
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Principalele provocări
La nivelul proiectului TURECO au fost create zece structuri de economie socială, experienţă
care a permis identificarea unui număr mare de provocări şi dificultăţi. Toate acestea au fost
structurate şi sistematizate în următoarele aspecte pe care le considerăm comune întregului
sector.
Dificultati şi provocari în formarea şi gestionarea unei structuri de economie
sociala
ETAPA
Dificultate
Solutie
Studiu prefezabilitate.

Stabilire
domeniu de
activitate

Alegerea unei idei de afaceri în care:
- Antreprenorul are experienta
şi o buna cunoastere a
domeniului de activitate,
procesului de productie, a
Alegerea unei idei viabile de afacere
pietelor de desfacere şi a
sociala.
furnizorilor.
- Existenta unei piete locale
• În ce domeniu?
- Existenta de
competente/resurse umane
• Ce activitate economica?
locale
- Valorificarea de resurse
materiale locale
Recrutare, selectie. cooptare
antreprenor „social”.

Infiintarea
SES

Alegerea unei structuri adecvate de
economie sociala.
Ce fel de organizatie sa infiintam:
asociatie, fundatie, cooperativa sau

Realizarea de studii de prefezabilitate.
Formare şi informare a comunitatii
locale şi a antreprenorului social cu
privire la structurile posibile de
economie sociala punand accent pe
avantajele şi dezavantajele fiecarei
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societate comerciala?
§
§
§

§

structuri.

Slaba cunoastere şi
intelegere a conceptului de
economie sociala
Slaba cunoastere a tipologiei
de SES şi a caracteristicilor
specifice acestora
Scepticism şi neincredere a
persoanelor apartinand
grupurilor vulnerabile în
propunerea de a deveni
membru fondator în structuri
colective de economie
sociala
Procedura laborioasa de
infiintare ce necesita acte
greu de eliberat sau chiar
inexistente la nivelul
grupurilor vulnerabile

Pozitionarea pe o nisa de piata
Productie şi
rentabila care sa asigure
comercializare supravietuirea sau chiar dezvoltarea
intreprinderii sociale.

Realizarea de studii de piata privind
politica de achizitie a diferitelor
tipologii de clienti.
Utilizarea de metode specifice de
analiza de piata şi pozitionare de
produs sau pret.

Alegerea unei idei viabile de afacere socială
Punctul de pornire în orice afacere, fie ea socială sau pur economică, este alegerea obiectului
de activitate. Întrebarea este fundamentală pentru orice antreprenor şi pentru orice firmă,
mică sau mare, care doreşte să se extindă sau să-şi diversifice activitatea. Răspunsul nu este
niciodată simplu şi nici la îndemâna oricui.
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Lucrările de specialitate în domeniul administrării afacerilor recomandă realizarea unui proces
laborios şi costisitor de cercetare, analiză şi prognoză a pieţei care să permită predefinirea
profitabilităţii şi fezabilităţii unei activităţi economice. Acest proces este adesea laborios şi
costisitor, ceea ce îl face prohibitiv pentru majoritatea antreprenorilor aflaţi la început de
drum. Dacă mai ţinem cont şi de predictibilitatea scăzută a mediului de afaceri (complexitate
crescută a mediului de afaceri, schimbări rapide şi puţin predictibile) rezultă că investiţia în
studii de fezabilitate complexe este chestionabilă.
Studiile de caz cu privire la afacerile de succes au diferenţiat între două modalităţi practice
majore de alegere a unui domeniu de activitate:
a. Leadership vizionar. Decizie intuitivă bazată pe „flerul”, intuiţia şi determinarea unui
antreprenor cu spririt de iniţiativă şi o încredere majoră în şansele de reuşită ale unei
viitoare afaceri. Acesta este cazul multor iniţiative economice de succes care îşi
datorează succesul nu unui studiu de fezabilitate riguros ci determinării unui lider de a
demonstra viabilitatea unei idei economice în care crede cu tărie. Decizia este
intuitivă, bazată pe cunoştinţe primare ale antreprenorului cu privire la producţie,
piaţă, furnizori, etc.
b. Planificare procedurală. Decizia de a porni o anumită activitate economică este luată
în baza unor studii riguroase şi pe baza unor criterii şi prognoze legate de costul de
producţie, preţ de comercializare şi volum previzionat de vânzări.
În cazul unei afaceri sociale procesul decizional este mai dificil decât în cazul unei afaceri pur
economice şi asta pentru că alături de obiectivele de profitabilitate economică se află
obiectivele sociale. De de cele mai multe ori, profitul social primează în fata profitului
economic.
Alegerea unei idei viabile de întreprindere socială
Aspecte sociale
Aspecte economice
- Contribuţia la integrarea socio- Existenţa unei pieţe de desfacere
economică a persoanelor aparţinând
- Posibilitate de intrare pe piaţa de
grupurilor vulnerabile locale
desfacere
- Capacitate de producţie
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-

Contribuţia la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă la nivel de
comunitate sau grup ţintă confruntat
cu riscul de excluziune socială

Cost competitiv
Diferenţiere de produs/marcă
Profitabilitate
Perspective de dezvoltare viitoare

-

De regulă, criteriul social este cel ce primează în alegerea unei întreprinderi sociale. O bună
practică implică luarea unei decizii pornind de la:
A. Criterii sociale:
a. Care este problema socială care se doreşte a fi ameliorată sau care este grupul social
vulnerabil care necesită suport pentru o mai bună integrare socială?
b. Este întreprinderea socială (activitate economică) o soluţie generică la problema
socială vizată sau la dificultăţile cu care se confrunta grupul vulnerabil? Dacă DA, se
continuă cu analiza criteriilor economice.

B. Criterii economice:
Alegerea unei activităţi economice care îndeplineşte cât mai multe din următoarele criterii:
-

Există un antreprenor social care are experienţă economică şi o bună cunoaştere a
domeniului de activitate, a procesului de producţie, a pieţelor de desfacere şi a
furnizorilor.

-

Existenţa unei pieţe locale de desfacere care să poată prelua o parte semnificativă din
producţia de bunuri şi servicii

-

Existenţa de competente/resurse umane locale
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-

Valorificarea de resurse materiale locale

Cum am procedat noi?
La nivelul celor 10 structuri de economie socială dezvoltate în cadrul proiectulu,i alegerea
domeniului de activitate a inclus:

-

Iniţierea şesurilor a avut la baza preselecţia antreprenorilor sociali. Practic, toate cele
10 structuri de economie socială au fost construite în jurul unor antreprenori sociali.

-

Alegerea propriuzisă a activităţii economice a pornit de la viziunea şi intuiţia
antreprenorială a antreprenorilor sociali. Această apreciere intuitivă cu privire la ce
activitate economică ar avea viabilitate a fost dublată în atapa a doua de un studiu de
prefezabilitate. În această etapă au fost consultate liste de preţuri pentru bunuri şi
servicii similare şi s-au realizat calcule primare de profitabilitate ţinând cont de costul
aproximativ de producţie şi de preţul posibil de comercializare. Acesta a fost, spre
exemplu demersul ce a stat la baza înfiinţării MEF BITES – ateliere de producţie şi
comercializare de nade şi momeli. Această structură de economie socială a pornit de
la cooptarea antreprenorului social, persoana cu experienţă competiţională în domeniul
pescuitului sportiv şi un bun cunoscător al industriei de profil. Ulterior, după
confirmarea viabilităţii ideii de întreprindere socială s-a analizat amplasarea posibilă a
întreprinderii sociale. Ca urmare a analizei intuitive a diferitelor pieţe de desfacere s-a
optat pentru crearea a trei structuri de economie socială, având ca obiect producţia şi
comercializarea de nade şi momeli amplasate în Delta Dunării (2 unităţi) şi
proximitatea Bucureştiului.

-

Viziunea antreprenorului social a contat de asemenea şi în ceea ce priveşte structurile
de economie socială Pelican Travel şi Your Trip, ambele specializate în servicii de
transport persoane în Delta Dunării. Ambele structuri sunt operate de către persoane
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din Delta Dunării, iar serviciul a fost dezvoltat pornind de la experienţa
antreprenorilor cu privire la această piaţă de servicii la cerere şi la oferta existente.
-

Alte trei structuri de economie socială au fost construire în domenile producţiei şi
comercializării de suveniruri personalizate. Şi aici decizia de abordare a acestui
domeniu a avut la bază experienta antreprenorilor sociali şi o observaţie la nivelul
simţului comun: lipsa de suveniruri de calitate şi dominarea pieţei de produse
standardizate de proastă calitate cu fabricaţie extracomunitară.

-

O structură de economie socială (Coolt Boutique) a fost dezvoltată în domeniul
comerţului electronic. Miza a fost una strict socială şi a avur ca scop comercializarea
de bunuri şi servicii produse de alte structuri de economie socială din România.
Alegerea acestui domeniu de activitate a decurs atât din necesitatea de a asigura, pe
termen lung, o platformă de comercializate a produselor celorlalte SES-uri create în
proiect, dar şi de a exploata o nişă de piaţă (produse şi servicii ale structurilor de
economie socială) în continuă dezvoltare.

Un alt aspect important luat în considerare în dezvoltarea întreprinderilor socială a fost şi
realizarea de reţele de astfel de structuri cu obiect de acvtivitate similar. În cadrul proiectului
am optat pentru crearea a trei structuri centrate pe producţia de nade şi momeli, trei structuri
centrate pe producţia de suveniruri, două structuri de transport persoane în Deltă. Această
alegere a avut la bază o concluzie a altor studii privind durabilitatea structurilor de economie
socială şi anume dificultăţile acestora de a asigura o producţie constantă capabilă să satisfacă
o cerere sistematică. Studiile cu privire la operarea întreprinderilor sociale au arătat că multe
din acestea se confruntă cu dificultăţi de satisfacere a unei cereri sistematice (cum ar fi
furnizarea de produse pentru un hypermarket). În acest caz, asocierea a trei structuri similare
duce la creşterea substanţială a şanselor de intrare pe pieţe de desfacere bine dezvoltate.
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Alegerea unei structuri adecvate de economie socială
Odată luată decizia de a dezvolta o afacere socială următoarea întrebare fundamentală este, şi
a fost şi în cazul proiectului TURECO, ce fel de organizaţie să înfiinţăm: asociaţie, fundaţie,
cooperativă sau societate comercială?
După cum s-a arătat în secţiunile anterioare economia socială cuprinde o întreagă paletă,
extrem de diversă, de structuri organizaţionale fiecare având specificităţi diferite şi condiţii
total diferite de organizare şi funcţionare. Aşadar este absolut legitimă întrebarea:
Care este cea mai potrivită formă de organizare care să permită maximizarea
şanselor de atingere a scopurilor urmărite?
Răspunsul nu este unul uşor şi necesită o bună cunoaştere a existenţei acestor opţiuni
organizatorice, a specificului fiecărei forme organizatorice, a avantajelor şi dezavantajelor,
dar şi a condiţiilor în care acestea sunt recomandate a fi luate în considerare ca soluţie
adecvată. Capitolul doi al acestui ghid cuprinde tocmai această paletă de structuri posibile de
economie socială.
Cum am procedat noi?
În demersul de creare a celor 10 structuri de economie socială au fost întâmpinate mai multe
dificultăţi, după cum urmează:
§

Slabă cunoaştere şi înţelegere a conceptului de economie socială la nivelul grupurilor
ţintă şi comunităţi vizate prin proiect.

§

Slabă cunoaştere a tipologiei de SES şi a caracteristicilor specifice acestora. Acest
lucru a dus la un număr mare de întrebări şi scepticism din partea membrilor
comunităţilor locale sau chiar din partea unor antreprenori locali.

§

Scepticism şi neîncredere a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în
propunerea de a deveni membru fondator în structuri colective de economie socială.
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§

Presiunea timpului pentru alegerea şi înfiinţarea unei structuri de economie socială.
Dat fiind că cele 10 structuri de economie socială au fost înfiinţate în cadrul unui
proiect ce obliga înregistrarea acestora în primele 6 luni de la demararea proiectului,
nu a fost suficient timp pentru derularea unei campanii adecvate de informare şi
educare a actorilor sociali cu privire la opţiunile disponibile.

§

Presiunea financiară. Diferitele structuri de economie socială implică costuri diferite
de înfiinţare. Diferenţele sunt notabile, mai ales în ceea ce priveşte fundaţiile, ca
structuri de economie socială. Pentru înfiinţarea unei fundaţii sunt necesare resurse
financiare mari, care nu au fost disponibile pe plan local, în ciuda avantajelor evidente
ce decurg din caracteristicile financiar manageriale ale fundaţiilor.

Ca urmare a acestor condiţii întâlnite în derularea proiectului s-a optat pentru innfiintarea
structurilor de economie socială ca societăţi comerciale. Utilitatea acestei opţiuni a constat în:
a. Costuri mai mici de înfiinţare
b. Timp de înregistrare mai scurt (comparativ cu timpul necesar pentru înfiinţarea unei
asociaţii nonprofit sau a unei cooperative)
c. Operativitate mai mare în exploatare, datorită unei structuri de conducere simplificate,
comparativ cu structurile decizionale şi de conducere ale unei asociaţii sau
cooperative.
d. Motivaţie superioară a antreprenorilor sociali

Înfiinţarea propriu zisă a celor zece structuri ca societăţi comercială a fost însă cu mult mai
anevoioasă decât s-a anticipat. Acest lucru a avut la bază cerinţa legală de a demonstra cu
acte de prorpietate punerea spaţiului la dispoziţia organizaţiei. Această cerinţă legală a făcut
ca toate structurile de economie socială înfiinţate în mediul rural să fie greu de înregistrat, în
special datorită lipsei actelor de proprietate şi a intabulării acestora. Cu acest prilej s-a
descoperit că unele proprietăţi puse la dispoziţia SES-urilor aveau, ca urmare a unor mese
succesorale nefinalizate, peste 30 de coproprietari (persoane cu drept de succesiune). Lipsa
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dosarelor cadastrale a făcut dificilă găsirea de locaţii adecvate de stabilire a sediului social.
Acest aspect a determinat modificarea succesivă a locaţiilor de înfiinţare/stabilire a sediului
social până la îndeplinirea obligaţiilor legale în această privinţă.

Poziţionarea pe o nişă de piaţă viabilă
Pentru orice tip de activitate economică, indiferent dacă urmăreşte scopuri sociale sau nu,
găsirea unie nişe de piaţă pentru comercializarea propriilor bunuri sau servicii este esenţială.
Foarte adesea, poziţionarea stabilă pe o nişă de piaţa este rezultatul muncii sistematice pe
perioade lungi de timp în care organizaţiile reuşesc să dezvolte şi să fidelizeze un segment
suficient de consumatori care să îi asigure stabilitate financiară şi perspective de dezvoltare.
Literatura de specialitate abundă în instrumente de marketing considerate, toate, bune practici
în definirea şi implementarea unei strategii de succes. Parte din acestea sunt prezente şi în
acest ghid (a se vedea capitolul 3). Pentru structurile de economie socială, bune practici în
domeniul marketingului includ aspecte diverse legate de:
a. Promovare - sublinierea prin campaniile de promovare a caracterului social al
activităţii economice şi a plus valorii pe care o obţin cumpărătorii prin
achiziţionarea de bunuri şi servicii de la un SES. Valoarea adăugată la
utilitatea directă a bunului şi serviciului pentru consumator este contribuţia la
ameliorarea unei probleme sociale. Înţelegerea faptului că existenţa unei cauze
sociale asociată unui produs poate spori substanţial vânzările a dus la asocierea
organizaţiilor pur economice cu anumite cauze sociale. Situaţiile de acest fel
sunt numeroase, inclusiv în România şi includ firme celebre precum Pampers,
apă minerală Bucovina, Coca Cola etc. Structurile de economie socială pot
exploata superior această asociere cu cauzele sociale pe care le reprezintă,
pentru a creşte şansele de comercializare.
b. Preţ. Structurile de economie socială au o paletă mai largă de politici de preţ
care permit comercializarea propriilor produse szau servicii în maniere diverse.
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Se vorbeşte astfel despre politici de preţ voluntar (voluntary priceing) în care
nu se cere un preţ fix, dar se solicită concumatorilor să facă o donaţie care, de
cele mai multe ori, depăşeşte valoarea bunului sau serviciului, dar şi despre
preţ majorat, prin includerea faţă de costul de producţie a unui cost de
implicare în rezolvarea unei probleme sociale.

Cum am procedat noi?
În cazul structurilor de economie socială din cadrul proiectului TURECO, definirea unei
strategii de plasare pe piaţă şi ocupare a unei nişe a făcut obiectul unui stuiu la nivelul
consumatorilor, studiu ce a inclus atât aspecte legate de comportamentele de consum, cât şi
aspecte legate de interesul pentru susţinerea de cauze sociale.
Pentru creşterea şanselor de intrare şi menţinere pe piaţa s-a ţinut cont de următoarele aspecte
care, pe termen mediu şi lung, vor contribui la sustenabilitatea iniţiativelor:
a. Realizarea de studii la nivelul consumatorilor, pentru a înţelege comportamentele de
achiziţie şi consum a bunurilor şi serviciilor produse de structurile de economie
socială. Fiecare structură creată din proiect a beneficiat de un astfel de studiu care a
permis identificarea şi caracterizarea clară de segmente şi tipologii de consumatori.
b. Asocierea cu comunităţi şi locaţii ce se bucură de prestigiu în rândul consumatorilor.
Este cazul celor două unităţi de producţie şi comercializare de nade şi momeli
localizate în Delta Dunării. Dincolo de plasarea lor într-o zonă unde consumul de
nade şi momeli cunoaşte cote ridicate, aceste SES-uri valorifică şi imaginea
locuitorilor Deltei ca buni pescari ce se pricep, în virtutea tradiţiei, la confecţionarea
de nade şi momeli.
c. Valorificarea tradiţiilor locale în activitatea de producţie. Este iarăşi vorba despre
valorificarea experienţei localnicilor din Delta Dunării în prepararea de nade şi
momeli şi dezvoltarea unui brend propriu de produse de acest fel care să capitalizeze
această tradiţie.
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d. Concentrarea pe pieţe locale de desfacere unde funcţionează loialitatea faţă de
branduri şi tradiţii locale. Acest principiu s-a aplicat la nivelul tuturor structurilor
localizate în Delta Dunării (două centrate pe producţia de momeli, două pe transport
turişti, două pe suveniruri şi o structură de turism montan pe bicicletă). Toate aceste
structuri îşi propun să pătrundă, întâi de toate, pe pieţele locale. Pieţele locale, dincolo
de faptul că sunt accesibile, permit conturarea unui brand local şi valorificarea
tradiţiilor ce sunt cunoscute şi recunoscute pe plan local.
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