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Abstract
Începând cu ianuarie 2007 România a pă
truns în spaţ
iul european ca membru cu drepturi depline al Uniunii
Europene, un scop ce se dorea de mult atins. Aderarea a marcat atingerea unui nivel satisfă
că
tor al dezvoltă
rii economice
ş
i sociale, care săpermităcetăţ
enilor români săbeneficieze de avantajele cetăţ
eniei europene. Eforturile de a ajunge la
nivelul dorit de dezvoltare s-au canalizat în mare măsurăpe atingerea indicatorilor de performanţ
ăeconomicăş
i
realizarea unui cadru legislativ care săsusţ
inăaceste eforturi. În tot acest proces, dezvoltarea societăţ
ii civile a fost
trecutăde multe ori cu vederea de către organismele centrale ş
i locale de conducere ale României.
Guvernarea autoritarădin perioada comunistăa concentrat puterea în mâinile unei singure persoane, ceea ce a
diminuat iniţ
iativa antreprenorialăş
i responsabilitatea individuală
. De la căderea regimului dictatorial, societatea civilă
româneascăparcurge paş
ii spre maturizare foarte lent fiind privatăde susţ
inere, atât la nivel individual, cât ş
i societal. În
ţ
ările cu un nivel de dezvoltare ridicat, societatea civilăeste cea care susţ
ine dezvoltarea, acoperănevoile ce nu sunt
adresate de entită
ţ
ile economice sau guvernamentale ş
i acţ
ioneazăpentru un trai mai bun al individului.
Antreprenoriatul social, activitate ce implicămecanisme economice pentru rezolvarea unor probleme sociale,
este o formăcontemporanăde dezvoltare ş
i susţ
inere a societă
ţ
ii civile. În România, conceptul este puţ
in cunoscut, iar
legislaţ
ia nu reglementeazăterminologia de antreprenoriat social, pentru a permite întreprinderilor sociale să-ş
i deruleze
activitatea. Îmi propun ca prin aceastălucrare săprezint conceptul de antreprenoriat social, beneficiile existenţ
ei
întreprinderilor sociale, situaţ
ia în România ş
i efectele ce le-ar putea avea asupra creş
terii economice ş
i dezvoltă
rii
societăţ
ii.
Cuvinte cheie: societate civilă
, antreprenoriat social, întreprindere socială
, organizaţ
ie non-guvernamentală, dezvoltare
economică.

1. Antreprenoriatul, forţ
a necesarăprogresului economic
Peter Drucker afirma: „Antreprenorul cautămereu schimbarea, îi ră
spunde ş
i o exploreazăca
1
pe o oportunitate ”.
Antreprenoriatul este procesul de a iniţ
ia o afacere ca urmare a identifică
rii de oportunită
ţ
i.
De cele mai multe ori, antreprenoriatul este dificil de iniţ
iat, iar o mare parte din aceste iniţ
iative
demarate falimentează
. Activită
ţ
ile antreprenoriale sunt substanţ
ial diferite, depinzând de tipul de
organizaţ
ie iniţ
iată
, iar antreprenoriatul în sine, poate lua diferite forme, de la proiecte individuale
pânăla iniţ
iative de proporţ
ii mari, care săcreeze locuri de muncă
. În efortul lor de a derula astfel de
activită
ţ
i, viitorii antreprenori sunt susţ
inuţ
i în demersul lor de un numă
r mare de organizaţ
ii agenţ
ii guvernamentale, incubatoare de afaceri sau chiar organizaţ
ii non-guvernamentale.
Antreprenoriatului are o contribuţ
ie semnificativăîn cadrul societă
ţ
ii ş
i în procesul de
dezvoltare, unele din beneficiile sale evidente fiind:
 crearea de noi pieţ
e - datorităcapacită
ţ
ii creative ş
i a resurselor de care beneficiază
,
antreprenorii pot veni în întâmpinarea unor nevoi noi, cu produse inovative
 descoperirea de noi resurse - antreprenorii sunt de cele mai multe nemulţ
umiţ
i de
materiale sau resurse tradiţ
ionale ş
i cautăsăgă
seascăalternative pentru a-ş
i uş
ura
activitate ş
i pentru a-ş
i îmbună
tă
ţ
ii performantele.
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 mobilizarea capitalului de resurse - prin statutul de organizatori ş
i coordonatori ai
procesului de obţ
inere al unui produs, antreprenorii sunt direct responsabili de buna
alocare a capitalului ş
i a resurselor umane. Combinarea eficientăa acestora le oferă
avantaj competitiv.
 introducea de noi tehnologii, industrii ş
i produse - inovatori ş
i iubitori ai riscului,
antreprenorii profităde orice ocazie pentru a transforma o oportunitate în profit.
 crearea de locuri de muncă- milioane de slujbe sunt create de că
tre sectorul privat,
aflându-se in topul categoriilor de angajatori. 2
Antreprenorul reprezintăde cele mai multe ori forţ
a necesarăpentru a ajunge la progres
economic, prin inovare, investire de resurse ş
i dorinţ
a de progres prin exploatarea de noi
oportunităţ
i. Antreprenorul în activitatea sa creazănoi moduri de a defini problemele; el aduce
inovaţ
ie, creativitate, iniţ
iativă
, acţ
iune directăş
i valorificarea oportunită
ţ
ilor.
2. Antreprenoriat social – instrument al schimbării sociale
Conceptul de antreprenoriat social este foarte cunoscut in SUA si tarile vest europene si este
caracterizat de că
tre Gary McPherson, Director Executiv al Centrului Canadian pentru
Antreprenoriat Social, drept “combinarea esenţ
ei afacerilor cu cea a comunităţ
ii, prin
intermediul creativităţ
ii individuale”. 3
2.1. Definirea ş
i trăsăturile antreprenoriatului social
Antreprenoriatul social este activitatea unui antreprenor social, care derulează
activită
ţ
i generatoare de profit pentru susţ
inerea unor cauze sociale.
Noutatea conceptului consta in estomparea graniţ
elor dintre sectorul business ş
i cel social. Pe
lângăorganizaţ
ii non-profit, antreprenoriatul social include activită
ţ
i care au ca scop obţ
inerea de
profit, cum ar fi bă
nci pentru dezvoltarea comunită
ţ
ii si organizaţ
ii ce îmbina elemente specifice
sectorului business ş
i non-profit (de exemplu adă
posturi sociale care desfă
ş
oarăcontra cost activităţ
i
de recalificare profesionala si oferălocuri de muncă
). Antreprenorii sociali creeazăvaloare socială
printr-un proces continuu de inovare si de valorificare de noi oportunită
ţ
i, punând pe primul loc
beneficiul societă
ţ
ii in detrimentul beneficiului propriu.
Pentru a sintetiza misiunea antreprenoriatului social ş
i de ce devine vital pentru dezvoltarea
societă
ţ
ii ş
i progresul economic prezint o sintezăa beneficiilor pe care genereazăîn comunităţ
ile în
care îş
i desfă
ş
oarăactivitatea:
o Creş
terea numărului de persoane angajate. Activită
ţ
ile de antreprenoriat social
creeazăslujbe ş
i oportunită
ţ
i. În acelaş
i timp, se creeazăoportunită
ţ
i de angajare sau training pentru
categorii defavorizate sau devin în sine legă
tura între piaţ
a muncii ş
iş
omeri.
o Inovaţ
ie ş
i crearea de noi bunuri ş
i servicii pentru nevoi sociale care nu sunt
adresate de societate. Ca ş
i în cazul antreprenoriatului, întreprinderile sociale aplicăş
i dezvoltă
inovaţ
ia pentru a realiza dezvoltarea de noi bunuri ş
i servicii. Probleme sociale adresate cel mai
frecvent de că
tre de întreprinderile sociale la acest moment sunt: HIV/SIDA, persoanele cu handicap
mental sau fizic, analfabetismul, abuzul de droguri etc.
o Creeazăcapital social pentru a veni în întâmpinarea dezvoltării sociale ş
i economice
durabile .
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o Promovează echitatea socială prin adresarea necesităţ
ilor persoanelor
dezavantajate. Întreprinderile sociale adreseazăprobleme sociale ş
i încearcăsăatingăimpact
continuu ş
i sustenabil prin misiunea lor socialăş
i nu prin maximizarea profitului.
o Demonstrează un acut simţal responsabilităţ
ii faţ
ăde persoanele pe care le
deservesc ş
i pentru consecinţ
ele acţ
iunilor întreprinse. Pentru călegile pieţ
ei nu eliminăautomat
procesele sociale ineficiente, antreprenorii sociali cautăsăse asigure căîntreprinderile lor sunt
întotdeauna, în primul rând, în beneficiul comunită
ţ
ii. Aceasta presupune a încerca să
-i înţ
eleagă
, să
estimeze corect nevoile ş
i avantajele celor ce urmeazăsăbeneficieze de acţ
iunile lor, ceea ce de cele
mai multe ori se traduce în strânse legă
turi cu comunită
ţ
ile pe care le servesc 4.
2.2. Antreprenorul social
Ca indivizi, antreprenorii sociali joaca rolul unor agenţ
i ai schimbă
rii in sectorul social prin:
 adoptarea unei misiuni de a crea si susţ
ine valoarea socială(nu numai cea privată
);
 identificarea si că
utarea de noi oportunită
ţ
i pentru îndeplinirea acestei misiuni;
 implicarea intr-un proces continuu de inovaţ
ie, adaptare si învă
ţ
are;
 acţ
ionarea intr-o maniera îndră
zneaţ
ăindiferent de resursele limitate de care dispun;
Antreprenorii sociali sunt reformatorii si cei care revoluţ
ioneazămediul in care tră
iesc având
totodatăo misiune sociala. Ei că
uta sa facăschimbă
ri sistematice si îmbună
tăţ
iri sustenabile,
concentrându-se asupra adevă
ratelor cauze ale problemelor sociale mai degrabădecât sa trateze
simptom. Fundamentalăpentru un antreprenor social este misiunea socialăpe care ş
i-o asumă.
Aceasta misiune este ceea ce deosebeş
te un antreprenor social de un antreprenor de afaceri sau
chiar de o companie responsabilăsocial. Realizarea de profit sau deservirea nevoilor consumatorilor
pot fi printre obiectivele unui antreprenor social, dar acestea sunt numai modalită
ţ
i de atingere a
scopului social, de realizarea de servicii sociale.. Dicţ
ionarul de Politici Sociale defineş
te
serviciile sociale ca fiind instrumente de realizare a unor obiective sociale, de naturăredistributivă,
reprezentând acele servicii publice care au drept scop creş
terea bunăstării sociale. Servicii sociale
definite de unii autori reprezintăactivităţ
ile asistenţ
ilor sociali sau ale altor profesioniş
ti care ajută
oamenii săprevinădependenţ
a, săconsolideze relaţ
iile de familie ş
i sărestabileascăfuncţ
ionarea
5
socialăa indivizilor, familiilor ş
i comunităţ
ilor ..
Acolo unde majoritatea oamenilor vad probleme, antreprenorii sociali vă
d oportunită
ţ
i; în
acţ
iunile lor, aceş
tia nu sunt îndemnaţ
i doar de percepţ
ia asupra unei nevoi sociale sau de
compasiune, ci mai degrabăde viziunea de a îmbună
tăţ
i lucrurile si sunt determinaţ
i sa punăin
practica aceasta viziune. Antreprenoriatul social vine să completeze ş
i să susţ
inăactivitatea
asistenţ
ilor sociali.
Cercetări comparative (Bernier, Estivill & Vaadou, 1997) cuprinzând ş
ase ţ
ă
ri (Austria,
Belgia, Franţ
a, Germania, Italia ş
i Spania) au demonstrat căîn ultimul deceniu, întreprinderile
sociale au creat 300.000 de locuri de muncă
, determinând integrarea persoanelor aflate într-o situaţ
ie
precară
, precum ş
i a celor cu dizabilităţ
i fizice, psihice ş
i sociale. Studiul a mai demonstrat
capacitatea inovatoare a acestora de a identifica noi nevoi, mecanisme de implicare ş
i participare,
forme de integrare intermediarăsau permanentă
, precum ş
i adoptarea unei abordă
ri orizontale
(ocupare, să
nă
tate, instruire, locuire).
Un alt studiu (GES-Fundaţ
ia Macif, 1999), bazat pe monitorizarea a 33 de proiecte
franceze ş
i italiene coordonate de tineri pentru a crea noi locuri de muncăprin economia socială
,a
concluzionat căpe durata a doi ani, aceste proiecte au generat o medie de ş
ase locuri de muncă
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permanente, deş
i au beneficiat de mă
surile de sprijinire a angajă
rii tinerilor, adoptate în Franţ
a în
1997. Din punct de vedere calitativ, s-au putut distinge: (1) proiecte care au fost nevoite să
supravieţ
uiascăde pe urma serviciilor pe care le-au livrat pe piaţ
ă
, pă
strându-ş
i, în acelaş
i timp,
obiectivul lor social; (2) proiecte care combinau furnizarea unor asemenea servicii cu venituri
provenite din exterior ş
i cu efortul de integrare a angajaţ
ilor proprii, pentru care primeau subvenţ
ii
din sectorul public; ş
i (3) proiecte angajate în activită
ţ
i dintr-o anumităzonădin domeniul social, al
6
mediului ş
i din cel cultural ş
i care aveau ş
anse reduse de a-ş
i vinde serviciile.
2.3.Întreprinderea socială– tipologii ş
i caracteristici
2.3.1. Definirea întreprinderii sociale
O definiţ
ie simplificatăa întreprinderii sociale plaseazăaceastăentitate la intersecţ
ia
sectorului de afaceri ş
i sectorului non-profit tradiţ
ional, întreprinderea socialăprezentându-se ca un
hibrid. Schimbarea aş
teptă
rilor organizaţ
iilor non-profit de a atinge un impact social de scarămai
largăş
i în acelaş
i timp săîş
i diversifice sursele de finanţ
are a fost considerat ca factor major în
apariţ
ia hibridului non-profit, parte pentru profit, parte non-profit. La aceastăintersecţ
ie a sectorului
de afaceri ş
i non-profit tradiţ
ional se regă
sesc întreprinderile sociale.
În unele cazuri, în care o afacere are în misiune ş
i implicarea socială, dacăse regă
seş
te
ală
turi de o organizaţ
ie non-guvernamentalăpe care săo susţ
inăfinanciar, poate fi considerată
întreprindere socială
. Totuş
i, nu se calificădrept întreprinderi sociale firmele care derulează
7
activită
ţ
i de responsabilitate socialăcorporatistă
, chiar dacăsusţ
in financiar un ONG .
Clasificarea întreprinderilor sociale se pot realiza dupădouăcriterii principale: după
orientarea misiunii ş
i dupănivelul integră
rii programului social în activitatea comercială.
8
Din punct de vedere al orientă
rii misiunii existătrei categorii de întreprinderi sociale :
1. Centrate pe misiune
Întreprinderea socială este creată pentru unicul motivul de a promova misiunea
acesteia, utilizând un model de auto-finanţ
are. Un exemplu de acest tip de organizaţ
ie îl reprezintă
organizaţ
iile care angajeazăpersoane cu dizabilită
ţ
i sau instituţ
ii de microfinanţ
are.
Din punct de vedere al nivelului integră
rii programului social în activitatea comercială
,
programele sociale ş
i activită
ţ
ile de business sunt acelaş
i lucru. Organizaţ
iile non-guvernamentale
creeazăîntreprinderi sociale integrate în mod expres pentru scopuri legate de programe. Programele
sociale sunt auto-finanţ
ate prin activită
ţ
ile întreprinderii ş
i astfel, întreprinderea socialăîncadrată
funcţ
ioneazăca un program de sustenabilitate. Datoritămisiunii lor, majoritatea întreprinderilor
sociale sunt structurate ca ş
i non-profituri pentru a se proteja împotriva modifică
rii misiunii, dar pot
apare ca ş
i organizaţ
ii pentru profit. Exemplu unei astfel de entită
ţ
i este prezentat în cadrul secţ
iunii
următoare.(Asociaţ
ia Integra România)
2. Asociatămisiunii
Întreprinderea este asociatămisiunii organizaţ
iei sau serviciului social de bază
. Acest tip
de organizaţ
ie se bazeazăpe calită
ţ
i sinergie, creând valoarea socialăpentru programe ş
i generând
valoare economicăpentru a susţ
ine financiar programele sociale ş
i/sau cheltuielile operaţ
ionale.
În ceea ce priveş
te nivelul integră
rii programului social în activitatea comercială
, în
acest model programele sociale se suprapun cu activită
ţ
ile generatoare de profit, de cele mai multe
ori împă
rţ
ind costuri ş
i resurse (modelul integrat). Organizaţ
iile creeazăîntreprinderi sociale ca
mecanism pentru finanţ
are pentru a susţ
ine operaţ
iunile non-profitului ş
i activită
ţ
ile legate misiunii.
6
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În multe cazuri, întreprinderea socialăintegratăextinde sau întă
reş
te misiunea organizaţ
iei, dându-i
posibilitatea săatingăun impact social mai mare. Un exemplu ar fi organizaţ
ia Pentru Voi, din
Timiş
oara, exemplu prezentat în secţ
iunea urmă
toare.
3. Fă
rătangenţ
ăcu misiunea
Întreprinderea socialănu este legatăde misiunea organizaţ
iei sau este menităsă
încurajeze altămisiune decât aceea de a genera venituri pentru programele lor sociale ş
i costuri de
operare. Întreprinderea socialăpoate funcţ
iona într-o industrie care nu este legatăde sectorul în care
activeazăorganizaţ
ia non-profit mamă
, profitul potenţ
ial ră
mâne motivaţ
ia creării sale în vederea
asigură
rii derulă
rii activită
ţ
ii asociaţ
iei non-profit.
Modelul întreprinderii sociale fă
rătangenţ
ăcu misiunea organizaţ
iei corespunde unui
model extern de întreprindere socială
, din punct de vedere al nivelului integră
rii programelor sociale
în activitate generatoarea de profit. Acest model presupune căorganizaţ
iile non-profit creează
întreprinderi sociale pentru a le finanţ
a serviciile sociale ş
i/sau costurile operaţ
ionale. Relaţ
ia între
activită
ţ
ile generatoare de venit ş
i programele sociale este de susţ
inere, cea dintâi oferind finanţ
are
nelimitatăorganizaţ
iei non-profit pă
rinte. Întreprinderile sociale externe de regulănu au legă
turăcu
misiunea organizaţ
iei, activită
ţ
ile generatoare de profit nu sunt obligate săpromoveze misiunea
organizaţ
iei mai mult decât săgenereze venituri pentru programele sociale sau costuri de operare. O
întreprindere socialăexternăvaloarea economicăpentru a susţ
ine crearea de valoare.
Deoarece termenul de întreprindere socialănu este definit de lege în România, nu existănici
un fel de statisticăcare săofere informaţ
ii cu referinţ
ăla cele trei tipuri de întreprinderi. La acest
moment, singurele categorii de entită
ţ
i care deruleazăactivită
ţ
i de ordin social sunt furnizori publici
aparţ
inând Ministerului Muncii ş
i Solidarită
ţ
ii Sociale din România ş
i organizaţ
ii nonguvernamentale. Datele existente pe site-ul MMSSF indica la finalul anului 2006 un numă
r de 1164
de furnizori acreditaţ
i de servicii sociale la nivelul întregii ţ
ă
ri. Dintre aceş
tia 742 sunt furnizori
9
privaţ
iş
i 422 publici ..
2.3.2. Sectoare de activitate ş
i tipologia programelor
Organizaţ
iile non-guvernamentale ş
i întreprinderile sociale îş
i derulează activitatea în
diverse sectoare ale societă
ţ
ii, lucrând spre dezvoltarea acestora. Aceste instituţ
ii menţ
ionate anterior
se adreseazăcel mai adesea urmă
toarelor sectoare:
o Dezvoltare economică
o Conservarea mediului
o Bună
stare socialăş
i dezvoltare a resurselor umane
o Conservarea valorilor artistice ş
i culturale
o Sănă
tate
o Agricultură
o Educaţ
ie
o Copii ş
i tineri
o Servicii pentru vârstnici
o Democratizare ş
i guvernare
Pentru a atinge problemele cuprinse în sectoarele mai sus enumerate, este nevoie de
programe care săîncerce săgă
seascăformulele cele mai bune de rezolvare a problemelor sociale.
Câteva tipologii de programe mai des întâlnite ar fi:
o Programe focalizate pe crearea de oportunităţ
i economice, de slujbe remunerate
corect, în diferite comunită
ţ
iţ
intă
9
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o Programe de dezvoltare ale unei comunităţ
i precum ş
i dezvoltare rurală, prin
identificarea de metode de sporire a bogă
ţ
iei comunităţ
ii ş
i reducere a ş
omajului
o Programe de dezvoltare a unei pieţ
e, de facilitare de anumite bunuri ş
i produse unor
comunită
ţ
i marginalizate
o Programe de reducere a ş
omajului în rândul categoriilor sociale care sunt mai greu
angajate datorităstatutului de categorie defavorizată
o Programe de creş
tere a numă
rului de microîntreprinderi prin microfinanţ
are
o Programe pentru dezvoltare instituţ
ionalăş
i organizaţ
ională
.
O descriere a sectoarelor de activitate ş
i a tipurilor de programe derulate nu ar fi completă
fărăo exemplificare a unor indicatori care pot mă
sura impactul întreprinderilor sociale:
Impact
Nivel salarial la un nivel de trai decent
câş
tigat de muncitori cu venituri mici
Abilită
ţ
i transferabile tehnice ş
i funcţ
ionale
învă
ţ
ate
Abilită
ţ
i „soft” dobândite
Acumulare de bogă
ţ
ie

Indicatori
Numărul acestui tip de salariu (inflaţ
ia salarială
minimă
/costul vieţ
ii)
X, Y, Y abilită
ţ
i dobândite la locul de muncă
,
aplicabile la slujbele P,Q,R,
Creş
terea funcţ
ionalită
ţ
ii la locul de muncă
Valoarea bunurilor acumulate (depozite bancare
etc.)
Creş
terea contribuţ
iilor la taxe datorate Totalul contribuabililor ş
i valoarea taxelor colectate
angajă
rii
Creş
terea prosperită
ţ
ii într-o comunitate Puterea de cumpă
rare a populaţ
iei respective
datoritădezvoltă
rii economice
Creş
terea
siguranţ
ei
economice
prin Numărul imobilelor cumpă
rate sau construite
proprietate imobiliară
Creş
terea venitului per client
Venit net per client
Figura 1. - Exemple de indicatori ai impactului activităţ
ii întreprinderilor sociale
2.4.Antreprenoriatul social ş
i întreprinderile sociale în românia
Antreprenoriatul social ş
i economia socialăîncearcăsa prindăcontur ş
i in România. Astfel,
pentru ca ONG-urile au cel mai important rol în furnizarea de servicii sociale (72% din furnizorii de
servicii sociale acreditaţ
i din România sunt organizaţ
ii non-guvernamentale), reprezentanţ
ii
organizaţ
iilor autohtone fac lobby ca organismele in cauzăsădevinăindependente financiar. Astfel,
spun membrii Fundaţ
iei pentru Dezvoltarea Societă
ţ
ii Civile, majoritatea organizaţ
iilor nonguvernamentale presteazăservicii sociale si ar putea deveni întreprinderi sociale care sa scoată
profit, mai ales ca cererea pe piaţ
a pentru acest tip de activită
ţ
i este foarte mare. Potrivit directorului
executiv al FDSC, IonuţSibian, în România sunt aproximativ 45.000 de organizaţ
ii nonguvernamentale, dar nici jumătate dintre acestea nu sunt active10.
Domeniile de activitate ale organizaţ
iilor non-guvernamentale din România, conform
Catalogului asociaţ
iilor ş
i fundaţ
iilor, editat de Fundaţ
ia pentru Dezvoltarea Societă
ţ
ii Civile, sunt:
serviciile sociale, să
nă
tatea, cultura, sport, mediu, afaceri, drepturile omului, educaţ
ie, filantropie,
cooperare internaţ
ionala ş
i religie. In mare parte organizaţ
iile non-profit din România care asigură
servicii sociale au fost sprijinite financiar de către organizaţ
ii din stră
ină
tate.
Existătotuş
i structuri asemă
nă
toare întreprinderilor sociale, numite „unită
ţ
i protejate”, un
tip de SRL-uri la care cel puţ
in 30% dintre angajaţ
i sunt persoane cu handicap. Numărul acestora
10

Gabriel Botezatu, ONG-urile vor sa devina intreprinderi sociale, www.curierulnational.ro
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este însăinfim, numai 101 unită
ţ
i protejate, comparativ cu statele din Uniunea Europeană, unde
întreprinderile sociale produc venituri anuale de sute de milioane de euro, iar numărul angajaţ
ilor cu
normăîntreagăeste de ordinul sutelor de mii. Ţă
rile cele mai dezvoltate la acest capitol sunt:
Germania, cu 1.860.861 angajaţ
i cu normăîntreagă
, Marea Britanie (1.622.962), Franţ
a (1.214.827),
11
Italia (1.146.968), Spania (878.408) ş
i Olanda (769.000) .
În mă
sura în care odatăcu aderarea la Uniunea Europeanăfinanţ
atorii tradiţ
ionali au început
săplece din România, organizaţ
iile non-guvernamentale sunt forţ
ate săse orienteze spre domenii
generatoare de venituri, devine din ce în ce mai evidentănevoia de reglementare legislativăal unor
astfel de instituţ
ii. Potrivit legislaţ
iei in vigoare, ONG-urile cu activitate economicăsunt scutite de
plata impozitului pe profit pentru veniturile de pana la 15.000 de euro, iar pentru veniturile care
depă
ş
esc aceasta suma sunt plă
tite impozite de 16 la sută
. Astfel de sectoare de activitate, care pot
contribui la incluziunea socială, s-au dezvoltat in mai multe ţ
ă
ri europene, precum Italia, Franţ
a sau
Spania, guvernele acestor ţ
ă
ri utilizându-le ca parte a programelor de mă
suri active pe piaţ
a muncii
ş
i ca instrumente ale politicii sociale, având ca ţ
intăpopulaţ
ia dezavantajată
.
Deci, cu o definire clarăa acestui concept de economie socialăce se realizeazăprin
întreprinderi sociale ş
i o serie de mă
suri de susţ
inere din partea guvernului României,
antreprenoriatul social ş
i-ar putea aduce contribuţ
ia atât la avuţ
ia naţ
ională
, cât ş
i la dezvoltarea
componentei sociale.
Deş
i existăîncăincertitudini legate de legislaţ
ie ş
i terminologie, iar noi le numim generic
organizaţ
ii non-guvernamentale sau non-profit, în România activează întreprinderi sociale.
Exemplele prezentate mai jos fac parte din categoria întreprinderilor sociale centrate pe misiune ş
i
sunt la acest moment modele de succes.
2.4.1.Asociaţ
ia Integra România
Asociaţ
ia Integra România este o organizaţ
ie implicatăîn dezvoltare socio-economică
,
înfiinţ
atăca organizaţ
ie non-profit în anul 2000, având sediul în Oradea ş
i o filialăîn Braş
ov.
Integra România este membrăa Integra Network, o reţ
ea de organizaţ
ii de dezvoltare socioeconomică
. Aceasta este activăîn Centrul ş
i Răsă
ritul Europei, având birouri în Slovacia, Bulgaria,
Rusia ş
i Serbia ş
i un birou
Activită
ţ
ile Integra România cautăsăvinăîn sprijinul dezvoltă
rii societă
ţ
ii civile, a
democraţ
iei ş
i a economiei de piaţ
ăîn România ş
i în Estul Europei, prin urmă
toarele iniţ
iative
 Sprijinirea micilor întreprinză
tori care doresc săînceapăsau săextindăo micăafacere,
prin cursuri, credite, consultanţ
ăş
i facilitarea accesului la piaţ
ă
 Sprijinirea grupurilor marginalizate ş
i defavorizate, prin oferirea de educaţ
ie
antreprenorialăsi credite pentru demararea sau extinderea unei afaceri, contribuind astfel la
reducerea să
răciei
 Promovarea principiilor etice în afaceri ş
i a conceptului de responsabilitate socialăa
companiilor.
Activitatea Integra România se bazeazăîn principal pe microcreditare. Începând cu anul
2000, Integra i-a sprijinit pe cei care nu au acces la credite pentru căprezintăun grad ridicat de risc
sau nu au experienţ
ă
, oferindu-le sprijinul financiar necesar. Creditele se acordăprin intermediul
societă
ţ
ii de microfinanţ
are Integra SA, instituţ
ie financiarănebancară
. Oferta de credite cuprinde
următoarele categorii
o
Credite pentru femei în stare de dificultate,
o
Credite Micro, pentru mici întreprinză
tori din zona urbanăcare doresc săînceapăsau
săextindăo afacere ş
i Credite Micro Plus, credite pentru afaceri mici se acordănumai persoanelor
11
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juridice din zona urbană
. Acestea se pot încadra în una din douăcategorii: afacere existentăsau +
început
o
Creditul Rural acordat persoanelor din zone rurale care vor săînceapăsau săextindă
o afacere în agriculturăsau în alte domenii (comerţ
, servicii, micăproducţ
ie), precum ş
i persoane
din zona urbanăcare au o afacere în agricultură
, ş
i Creditul Rural Plus având ca beneficiari
persoane din zone rurale care vor săextindăo afacere în agriculturăsau în alte domenii (comerţ
,
servicii, micăproducţ
ie), precum ş
i persoane din zona urbanăcare au o afacere în agricultură
.
Activitatea de creditare poate fi completatăde serviciul de consultanţ
ăal organizaţ
iei. Prin
cursuri cu subiecte precum: întocmirea unui plan de afacere, marketing, publicitate, analiză
financiară
, analiza riscurilor.
Acces este cel mai nou program al Asociaţ
iei ş
i a fost iniţ
iat tot pentru a reduce excluziunea
socialăş
i economicăş
i a completa gama de servicii pe care le-o oferăclienţ
ilor să
i. Prin acest
program, se oferăclienţ
ilor noi pieţ
e de desfacere ş
i canale de distribuţ
ie pentru produsele lor,
posibilită
ţ
i de network ş
i cooperare cu alţ
i întreprinză
tori, acces la informaţ
ii ş
i cunoş
tinţ
e
folositoare în domeniile în care activează
, totul pentru a le creş
te eficienţ
a ş
i productivitatea.
Magazinul Ten Senses, deschis în centrul Braş
ovului pe str. Diaconu Coresi nr.5, reprezintăunul
dintre paş
ii concreţ
i fă
cuţ
i în atingerea obiectivelor amintite.
O scurtăprivire asupra cifrelor legate de activitatea Integra România în cei ş
ase ani de
activitate vine ca un motiv de bucurie, care sădovedeascăfaptul căîntreprinderile sociale ar putea
activa cu succes în România.
Date statistice (Iunie 2000 - Decembrie 2006)
Cursuri
Numă
r de persoane instruite
1,667
Numă
r de ore de consultanta
12,333
Impact
Numă
r de afaceri nou create
182
Numă
r de afaceri existente sprijinite
356
Numă
r de locuri de munca create si susţ
inute
2,934
Numă
r de persoane (membri ai familiilor) beneficiare ale programelor
8,565
Clienţ
i care prezintăun anumit grad de risc
69%
Creditare
Numă
r de împrumuturi acordate
881
Suma acordata in total
$1.812.410
Numă
r de împrumuturi prescrise
27
Suma totala prescrisa
$12.336,83
Figura 2 Date statistice (Iunie 2000 - Decembrie 2006) Asociaţ
ia Integra, www.integra.ro
2.4.2.Fundaţ
ia „Pentru Voi"
Este o organizaţ
ie non-guvernamentală
, care oferăservicii pe baze comunitare persoanelor
cu dizabilită
ţ
i intelectuale în parteneriat cu Primă
ria Timiş
oara. Misiunea organizaţ
iei este de
promovarea unei politici sociale bazate pe respectarea drepturilor omului, a Regulilor Standard ale
ONU privind egalizarea ş
anselor pentru persoanele cu dizabilităţ
i. Misiunea este împă
rtăş
ităde
membrii fundaţ
iei, este regă
sităîn diversele componente ale sistemului organizaţ
iei, fiind un caz de
organizaţ
ie socialămisionară. Scopul activită
ţ
ilor derulate de Pentru Voi îl reprezintăcreş
terea
calită
ţ
ii vieţ
ii pentru persoanele cu dizabilită
ţ
i intelectuale. De serviciile organizaţ
iei beneficiază140
de persoane adulte cu dizabilită
ţ
i intelectuale si familiile lor
8

În cadrul organizaţ
iei „Pentru voi” persoanele cu dizabilită
ţ
i au ş
anse de reconversie
profesională
, dar ş
i de includere socialăpentru activităţ
ile ş
i serviciile prezentate în continuare
Ateliere
o Atelier de tehnoredactare si multiplicare. Se desfă
ş
oarăactivită
ţ
i in special in domeniul
tipăriturilor se produc broş
uri si reviste.
o Croitorie-artizanat. A rezultat din comasarea a doua ateliere cu profil similar .
o Atelier de ambalaje. Activitatea sa se bazeazăpe cele doua contracte pe termen lung
încheiate de Pentru Voi, unul cu o firma de ambalaje si unul cu o tipografie.
o Atelierul administrativ. Este un atelier nou care grupeazăbeneficiarii cu abilitaţ
i fizice
mai bune. Activitatea se compune din mici lucră
ri de întreţ
inere ş
i reparaţ
ii necesare in
centru, activită
ţ
ii de transport, precum si activită
ţ
i preluate de la atelierul de ambalaje.
o Grădinărit. Cei 12 beneficiari care lucreazăaici continuăfertilizarea ecologica cu gunoi de
grajd; se are in vedere instruirea permanenta a beneficiarilor, astfel încât săfie familiarizaţ
i
cu cat mai multe aspecte ale muncii in gradină
.
o Brutărie
Atelierele funcţ
ioneazăpe baze economice , având încasări din vânzarea produselor
manufacturate sau a serviciilor prestate, in ideea creş
terii capacită
ţ
ii de autofinanţ
are. Cheltuielile
constau din materialele si echipamentele necesare activită
ţ
ilor. Recompensele pentru cei ce lucrează
in ateliere constau in ieş
iri la cofetă
rie, Mc Donalds, cinema, muzee etc.
Angajare in muncă
În anul 2005, 21 de beneficiari ai serviciului de angajare in munca sprijinita au avut locuri
de munca obiş
nuite sau protejate. Modalitatea de încadrare este diferita. Astfel unii dintre beneficiari
au fost încadraţ
i pe o perioada nedeterminată
, cu carte de munca sau pe baza de contract, alţ
ii pe o
perioada de probă
DINA (Dezinstituţ
ionalizare, Integrare, Normalizare, Acum) si DINU
(Dezinstituţ
ionalizare, Integrare, Normalizare, Urgent) DINA si DINU sunt servicii pe baze
comunitare, de tip „locuinţ
ăprotejată
”, care oferăcondiţ
ii de viaţ
ănormale pentru persoane cu
dizabilită
ţ
i intelectuale, dar si cu posibilită
ţ
i de dezvoltare si integrare sociala.

Figura 3- Domenii de activitatea beneficiarilor
Pentru Voi

Figura 4- Repartiţ
ia beneficiarilor Pentru Voi
pe servicii

Fundaţ
ia Pentru Voi devine un al doilea exemplu de întreprindere socialăde succes, dat fiind
numă
rul mare de activităţ
i pe care le deruleazăş
i a unui numă
r destul de beneficiari în comunitate
din Timiş
oara
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3. Concluzii
Antreprenoriatul social aduce societă
ţ
ii o serie de beneficii. Aceste beneficii pot fi
extinse ş
i la nivelul României, deş
i întreprinderile sociale sunt încăla început de drum. În continuare
voi prezenta principalele avantaje pe care antreprenoriatul social ş
i întreprinderile sociale le-ar
aduce societă
ţ
ii româneş
ti
În primul rând, încurajează activitatea de antreprenoriat în rândul categoriilor
defavorizate prin microcreditare , inclusiv la nivel rural. Potrivit unui studiu al Bă
ncii Mondiale,
peste 46% din români tră
iau, în 2005, în zone rurale, în creş
tere faţ
ăde nivelul din 1990, de 45,7%.
Proporţ
ia este mult mai ridicatădecât media înregistratăîn statele cu venituri medii spre ridicate (în
care se încadreazăş
i România) ş
i similarăcu cea din ţ
ă
ri precum Gambia, Camerun, Angola sau
Jamaica. Ponderea populaţ
iei din zone rurale din România este una dintre cele mai ridicate din
regiune est-europeană
, peste cea din Bulgaria (30%), Ungaria (33,7%) sau Polonia (37,9%), dar sub
media din Slovenia (49%) ş
i Moldova (53,3%) 12.
Dezvoltarea microcredită
rii ş
i a formă
rii de microîntreprinderi, cu precă
dere la nivel
rural ar contribui la reducerea migră
rii forţ
ei de muncăîn ţ
ă
ri stră
ine la nivel rural ş
i ar reduce
impactul social negativ pe care această migrare o are asupra societă
ţ
ii româneş
ti. În plus,
întreprinderile sociale angajeazăspecialiş
ti, din domenii diverse de activitate. Aceasta ar contribui la
reducerea numă
rul de absolvenţ
i care ajung săîş
i desfă
ş
oare activitatea într-un alt domeniu decât cel
de specialitate ş
i ar crea oportunită
ţ
i de angajare pentru cei care au trecut de o vârstăla care îş
i pot
gă
si mai uş
or un loc de muncă, expertiza lor fiind utilăunor astfel de organizaţ
ii.
În al doilea rând, întreprinderile sociale activeazăpe lângăsau în interiorul unei
organizaţ
ii non-guvernamentale, în care voluntarii se aflăla baza activită
ţ
ii. Pentru mulţ
i studenţ
i
voluntariatul reprezintăun proces de învă
ţ
are complementar activită
ţ
ii academice, organizaţ
iile nonguvernamentale sunt încăconsiderare un loc de învăţ
are ş
i de deprindere a unor abilită
ţ
ilor soft.
Deoarece doar 6% din populaţ
ia României aparţ
ine unei organizaţ
ii non-guvernamentale ş
i doar 8%
dintre romani au fă
cut vreodatăvoluntariat 13, componenta financiarăa derulă
rii de activitate într-o
întreprindere socialăva putea motiva într-o anumitămă
surăactivitatea de voluntariat. Apariţ
ia
componentei antreprenoriale în cadrul organizaţ
iilor non-guvernamentale va oferi mai multe
posibilită
ţ
i de învă
ţ
are, îi va introduce pe studenţ
ii „învă
ţ
ăcei” în lumea antreprenoriatului încăde pe
parcursul vieţ
ii academice.
Aducerea în discuţ
ie a antreprenoriatului social ş
i a importanţ
ei acestuia pentru
organizaţ
iile non-guvernamentale va deveni un semnal de alarmăpentru acestea. Deoarece o
întreprindere socialăpresupune un plan de afaceri ş
i activitatea prin mecanismele unei afaceri, OGurile vor încerca sădevinăsustenabile ş
i generatoare de autofinanţ
are. Deş
i diversele metode de
auto-finanţ
are sunt practicate in România de că
tre organizaţ
iile non-guvernamentale (cotizaţ
ii, taxe
pentru servicii, vânzare de produse, utilizarea activelor intangibile si tangibile sau alte strategii de
investiţ
ii), ele nu sunt incluse de cele mai multe ori intr-o strategie de dezvoltare sau auto-finanţ
are,
practicându-se un procedeu al finanţ
ă
rii prin proiecte, o finanţ
are sporadică, doar pe baza succesului
unor proiecte. Atingerea sustenabilită
ţ
ii ONG-urilor va duce la creş
terea credibilită
ţ
ii în ochii multor
finanţ
atori, creş
terea co-finanţ
atorilor ş
i redirecţ
ionarea unor fonduri care au fost pânăatunci alocate
de că
tre organismele de administrare locale ş
i centrale ca finanţ
ă
ri spre alte nevoi.
Antreprenoriatul social „salvează ” statul de la tratarea unor probleme sociale.
Activitatea în diferite sectoare sociale presupun cunoş
tinţ
e legate de problemele cu care se confruntă
diversele segmente ale societă
ţ
ii civile ş
i un grad ridicat de responsabilitate. Cei ce activeazăîn
12

http://www.telegrafonline.ro/1176757200/articol/24959/ponderea_populatiei_rurale_din_romania_se_compara_cu_ace
ea_a_statelor_africane.html
13
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domeniul antreprenoriatului social îş
i însuş
esc aceastăresponsabilitate ş
i devin mult mai buni
cunoscă
tori ale acestor sectoare. În acest fel se salveazăbani, timp ş
i resurse, iar problemele sunt
adresate într-un mod profesionist, mai eficient si eficace decât la nivel de administraţ
ie, fie locală
,
fie centrală
.
Vestea îmbucură
toare este căse înregistreazăeforturi în susţ
inerea conceptului de
întreprindere socialăîn România. La nivel guvernamental se fac presiuni pentru reglementă
ri
legislative necesare definirii statutului ş
i independenţ
ei financiare a întreprinderilor sociale. De
asemenea organizaţ
ia NESst, a lansat Competiţ
ia Întreprinderilor Sociale organizatăîmpreunăcu
LEADERS România ş
i ABN AMRO – ediţ
ia 2007, ce are ca scop sprijinirea dezvoltă
rii
întreprinderilor sociale in România. De la fondarea in Budapesta in 1997, NESsT a oferit suport
financiar ş
i de consultanţ
ăîn afaceri la sute de întreprinderi sociale din 40 de tari. NESsT are filiale
în Budapesta (Ungaria), Santiago (Chile), Lima (Peru) ş
i California (USA). Alte instituţ
ii care susţ
in
la acest moment dezvoltarea antreprenoriatului social în România sunt USAID – United States
Agency for International Development; CEEtrust – Central Eastern European Trust ş
i FDSC –
Fundaţ
ia pentru dezvoltarea societă
ţ
ii civile.
Întreprinderile sociale stau la baza activită
ţ
ii antreprenoriatului social, ce se regă
seş
te la
graniţ
a dintre domeniul social ş
i al profitului. Antreprenoriatul social creeazăoportunită
ţ
iş
i relevă
noi metode de a adresa probleme sociale în favoarea dezvoltă
rii societă
ţ
ii ş
i a economiei. În ţ
ă
rile
dezvoltate acestea ş
i-au dovedit utilitatea ş
i succesul. În România, conş
tientizarea conceptului ş
ia
beneficiilor ce le aduce este la început. La acest moment, pentru societatea româneascălucrează
organizaţ
ii non-guvernamentale, agenţ
ii ş
i furnizori publici de servicii ş
i întreprinderi, dar de cele
mai multe ori separat. Crearea unei legă
turi reale între acestea, va da naş
tere economiei sociale ş
i în
ţ
ara noastră.
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