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Etapa II Colectare şi analiză date cantitative si calitative
Rezumatul etapei
Conform planificării aprobate pentru implementarea proiectului, anul 2013 a fost dedicat
realizării activităților specifice etapei II Colectare şi analiză date cantitative si calitative. Această
etapă a inclus patru activități specifice:
 Activitate II.1 Colectarea de date cantitative
 Activitate II.2 Realizare interviuri individuale
 Activitate II.3 Realizare focus grupuri
 Activitate II.4 Realizare studii cu experţi
Conform diagramei de planificare a activităților și planificării bugetare, în implementarea
fiecărei activități au fost implicați toți partenerii proiectului sub coordonarea echipei Institutului
de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română în calitate de coordonator al proiectului.
Conform criteriilor standard de rapoarte, prezentul raport științific și tehnic include rezumatul
etapei, descrierea științifică și tehnică cu punerea în evidență a rezultatelor etapei și gradul de
realizare a obiectivelor. Raportul științific și tehnic include precizări privind rezultatele și modul
de diseminare a rezultatelor științifice obținute.
Descrierea științifică și tehnică
Cercetarea cantitativă și calitativă au fost elaborate la cele mai înalte standarde științifice
și tehnice.
Metodologia a cuprins următoarele componente:
1.
Cercetare asupra diferitelor tipuri de entităţi de economie socială din România şi
stadiul de dezvoltare a acestora. Această componentă include o anchetă la nivel naţional,
interviuri în profunzime, focus grupuri şi discuţii cu experţii în domeniul economiei sociale.
2.
Componenta experimentală care cuprinde dezvoltarea următoarelor instrumente: un
sistem de evaluare şi monitorizare a entităţilor de economie socială, o bază de date online cu
entităţile de economie socială care oferă locuri de muncă şi un toolkit pentru comunităţile de
romi în vederea creşterii ocupării.
La rândul său, cercetarea implică mai multe componente:
Colectarea date statistice va avea la bază ancheta pe bază de eşantion reprezentativ la
nivel naţional; focus grupuri, interviuri în profunzime. Utilizarea combinată a diferitelor metode
de cercetare permite formarea unei imagini comprehensive a economiei sociale. Datele culese
prin ancheta pe bază de eşantion reprezentativ vor acoperi cererea de economie socială, în timp
ce pentru oferta de economie socială se va apela la un eşantion de disponibilitate. Oferta de
economie socială include organizaţiile care desfăşoară activităţi de economie socială, iar
analizarea acesteia îşi dovedeşte utilitatea în special pentru identificarea acelor forme care s-au
adaptat mai bine la criza economică din ultimii ani şi care au oferit locuri de muncă pentru
persoanele vulnerabile. De cealaltă parte, cercetarea privind cererea de economie socială oferă
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informaţii utile privind nevoile sociale şi economice, abilităţile şi implicarea potenţială a
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în sectorul economiei sociale.
Ancheta la nivel naţional
Am derulat două anchete naţionale, ambele utilizând chestionar standardizat.
a.
Prima anchetă a vizat cererea de economie socială şi s-a bazat pe un eşantion
reprezentativ pentru populaţia adultă la nivel naţional. Aplicarea chestionarelor s-a realizat faţă în
faţă la reşedinţa respondenţilor. Selecţia respondenţilor s-a făcut pe baza de adresă fixă. Pentru
fiecare punct de eşantionare, operatorul a primit o fişă de eşantionare cu o listă principală de 18
adrese deja selectate din listele electorale. Gospodăriile au fost abordate exact în ordinea de pe
foaia de eşantionare, iar în cazurile în care cele 18 adrese s-au dovedit insuficiente pentru
realizarea ţintei de 10 chestionare, s-a apelat la liste de rezervă. În cadrul gospodăriei,
respondentul a fost selectat dintre persoanele de 18 ani şi peste pe baza tabelelor de contingenţă
Kish.
Ancheta pe bază de chestionar a inclus următoarele teme: participarea sau reintegrarea pe
piaţa muncii, cunoştinţe despre sectorul economiei sociale, participare la economia socială,
intenţii de antreprenoriat, participare socială, percepţii asupra inegalităţilor sociale, percepţii
asupra alocării fondurilor europene, informaţii referitoare la migraţia membrilor gospodăriei şi la
nevoile acestora şi resursele disponibile.
Cea de-a doua anchetă s-a centrat pe oferta de economie socială, însemnând organizaţiile
de economie socială. Aplicarea chestionarelor s-a făcut faţă în faţă, la sediul fiecărei organizaţii.
Chestionarul a cuprins itemi grupaţi pe următoarele dimensiuni: profilul organizaţiei, activităţile
economice şi personalul organizaţiei, sprijinul oferit de autorităţile locale sau centrale, formele de
suport oferite de organizaţie pentru persoanele aflate în nevoie, accesarea fondurilor europene,
percepţii asupra economiei sociale şi date de contact ale organizaţiei.
Cele două anchete au reunit 1.507 respondenţi: chestionarul pentru populaţia adultă a fost
aplicat unui număr de 1.227 de respondenţi, iar la chestionarul pentru oferta de economie socială
au răspuns 280 de reprezentanţi ai organizaţiilor de economie socială. În urma culegerii de date,
au fost validate 1.227 de chestionare. La un grad de încredere de 95%, eşantionul obţinut
prezintă o marjă de eroare de +/- 2,8%.
În analiza datelor colectate prin anchetele pe bază de chestionar au fost luate în
considerare şi rezultatele cercetărilor anterioare asupra economiei sociale şi grupurilor
vulnerabile realizate de ICCV şi de Asociaţia Catalactica (2010, 2011).
Pornind de la informaţiile furnizate de cercetarea de birou, analiza bunelor practici în
domeniul economiei sociale, a rezultatelor cercetării cantitative şi a nivelului de dezvoltare am
selectat trei regiuni de dezvoltare pentru studiul calitativ: Nord- Est, Sud- Est, Bucureşti-Ilfov.
Trebuie menţionat şi faptul că în cadrul acestor regiuni de dezvoltare au fost derulate proiecte
anterioare privind economia socială, ceea ce permite realizarea de analize comparative.
Cercetarea calitativă cuprinde două componente:
 reprezentanţii entităţilor de economie socială: 30 de interviuri în profunzime (câte
10 în fiecare dintre cele trei regiuni, cu accent pe reprezentanţi ai organizaţiilor
roma) şi 6 focus grupuri (câte 2 în fiecare regiune) vizând oportunităţile de
dezvoltare a economiei sociale şi mecanisme de acces pe piaţa muncii pentru
grupurile vulnerabile prin intermediul ONG-urilor. Cele două tehnici au fost
combinate în vederea obţinerii de informaţii complementare. Astfel, experienţa
cercetărilor calitative anterioare privind economia socială a demonstrat că în
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interviurile individuale respondenţii tind să vorbească mai mult despre experienţa
proprie, în timp ce în cadrul focus grupurilor tind să vorbească mai mult despre
comunităţile lor şi probleme generale (Arpinte et. al. 2010).
 studiul cu experţii: 20 de interviuri în profunzime cu experţi în economie socială,
proiecte de dezvoltare comunitară, politici sociale, problematica roma, pe baza
unui ghid de interviu semistructurat.
Dintre avantajele interviurilor menţionăm şi faptul că au permis identificarea impactului
mai larg al iniţiativelor de economie socială şi a modurilor în care activităţile acestor organizaţii
contribuie la incluziunea grupurilor vulnerabile. Interviurile obţinute prin interviuri şi focus
grupuri vin în completarea celor obţinute prin cercetarea cantitativă, explicând şi aprofundând o
serie dintre acestea.
Prin combinarea metodelor de cercetare calitative şi cantitative şi abordarea atât a cererii,
cât şi a ofertei de economie socială, cercetarea derulată subliniază diferitele dimensiuni ale
domeniului economiei sociale.

Rezultatele etapei
În activitatea II. 1 Colectarea de date cantitative au fost elaborate instrumentele de
cercetare (chestionarul de culegere de date). A fost elaborată metodologia de culegere a datelor.
1500 de persoane au fost intervievate. Toate informațiile colectate au fost introduse ăn baza de
date. A fost elaborat documentul Working paper privind metodologia și design-ul cercetării.
În cadrul activității II. 2 Realizare interviuri individuale a fost elaborat ghidul de interviu
în profunzime. A fost organizată cercetarea calitativă cu alocarea responsabilităților pentru
fiecare partener. Au fost realizate 30 de interviuri în profunzime. Transcrierile celor 30 de
interviuri în profunzime au fost realizate. Informațiile colectate au fost utilizate în elaborarea unui
raport tehnic specific.
În cadrul activității II.3 Realizare focus grupuri a fost elaborat un ghid de focus grup. Au
fost organizate și realizate 6 focus grupuri. Discuțiile purtate au fost transcrise și analizate.
Informațiile colectate au fost utilizate în elaborarea unui raport tehnic specific.
În cadrul activității II. 4 Realizare studii cu experţi a fost elaborat un ghid de discuţie
pentru experţi. Au fost realizate 20 interviuri cu experţi. Interviurile au fost transcrise şi analizate.
Raport tehnic specific s-a bazat pe informațiile culese cu acest prilej.

Gradul de realizare al obiectivelor
Obiectivele propuse pentru etapa II Colectare şi analiză date cantitative si calitative au
fost îndeplinite în proporție de 100%.
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Diseminarea rezulatelor științifice
În strânsă legătură cu activitățile prevăzute a fi finanțate pentru implementare în cadrul
proiectului au fost realizate o serie de activități specifice de diseminare a rezultatelor obținute.
Informațiile colectate în cadrul proiectului au contribuit la îndeplinirea obiectivelor asumate și
planificate a se desfășura în această perioadă. Rezultatele parțiale și finale au fost diseminate prin
postarea pe site-ul poriectului http://www.inclusivactiv.ro/ O altă modalitate de diseminare a
rezultatelor obținute o reprezintă prezentarea în cadrul diferitelor conferințe științitifice de
specialitate organizate atât în țară cât și în străinătate. Informațiile colectate prin metode de
cercetare calitative și cantitative au contribuit la elaborarea unor articole științifice publicate în
diferite reviste naționale de specialitate (fie indexate ISI fie în baze de date internaționale).
Detaliem în continuare cele 29 de prezentări susținute de membrii echipei în cadrul unor
maniferstări științifice naționale și internaționale. Sunt prezentate și cele 11 publicații elaborate
de membrii echipei de cercetare din cele patru instituții partenere în implementarea proiectului.
Prezentări la conferințe
1.
Sorin Cace Social economy and employment in Romania, prezentată în cadrul conferinței
internaționale Sociologia europeană: noi provocări și oportunități, secțiunea 4 Economie socială,
provocări și oportunități pe piața muncii Oradea, 26-29.09.2012
2.
Victor Nicolaescu Best practices in social economy – transfer of success through social
innovation, prezentată în cadrul conferinței internaționale Sociologia europeană: noi provocări și
oportunități, secțiunea 4 Economie socială, provocări și oportunități pe piața muncii Oradea, 2629.09.2012
3.
Lucian Sfetcu Development perspectives of social economy in Romania prezentată în
cadrul conferinței internaționale Sociologia europeană: noi provocări și oportunități, secțiunea 4
Economie socială, provocări și oportunități pe piața muncii Oradea, 26-29.09.2012
4.
Simona Maria Stănescu Perceptions of legal framework – social economy organisations
from development regions South East and Bucharest Ilfov, prezentată în cadrul conferinței
internaționale Sociologia europeană: noi provocări și oportunități, secțiunea 4 Economie socială,
provocări și oportunități pe piața muncii Oradea, 26-29.09.2012
5.
Simona Maria Stănescu, Sorin Cace, Victor Nicolaescu, Antreprenoriat social și calitatea
vieții grupurilor vulnerabile, prezentată în cadrul conferinței internaționale The European culture
for Human rights The right to happiness, workshop 5 Relation between quality of life and
hapiness, București, 14.12.2012
6.
Victor Nicolaescu Training in social enterprises in Romania. Paradigms prezentată în
cadrul conferinței internaționale interregionale Antreprenoriat social: provocarea unei mari idei
pentru a deveni de succes. Importanța formarii în întreprinderile sociale, București, 20.03.2013
7.
Simona Maria Stănescu, Paths towards a sustainable development of social economy in
Romania, prezentată în cadrul conferinței internaționale interregionale Antreprenoriat social:
provocarea unei mari idei pentru a deveni de succes. Importanța formarii în întreprinderile
sociale, București, 20.03.2013
8.
Simona Maria Stănescu, Valentina Vasile, Why do we need a strategy for Romanian
social economy sector development? A socio-economic approach, prezentată în cadrul conferinței
internaționale Social economy Place and role in contemporany economy, Alba Iulia, 2829.03.2013
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9.
Corina Cace, Daniela Nicolaescu, Promotion of the Good Practices in the Social
Economy, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality,
Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social
Development, Iași, 10-13.04.2013
10.
Sorin Cace, Simona Maria Stănescu, Role of the Social Economy to Increase Social
Inclusion, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality,
Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social
Development, Iași, 10-13.04.2013
11.
Ștefan Cojocaru, Andreia Anton, Alternative sources of financing for the social economy,
prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty,
Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social Development, Iași, 1013.04.2013
12.
Ștefan Cojocaru, Lucian Sfetcu, Partnership in social economy, prezentată în cadrul
conferinței internționale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Current Paradigms
in Social Sciences, sesiunea Education and Social Development, Iași, 10-13.04.2013
13.
Gelu Duminica, Sorin Cace, Importance of the Social Economy for the Employment of
Roma People prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality,
Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social
Development, Iași, 10-13.04.2013
14.
Victor Nicolaescu, Daneial Cojocaru, Monitoring and evaluation of the Social Inclusion
of the Vulnerable Groups prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality,
Mentality, Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and
Social Development, Iași, 10-13.04.2013
15.
Sorin Cace, Gelu Duminică, Lucian Sfetcu, Roma on the labor market: social inclusion,
prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive
treatment of offenders, Social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, secțiunea Law,
order and vulnerable groups, Timișoara, 24-25.04.2013
16.
Ștefan Cojocaru, Construction perspective of social vulnerability. Approached and
intervention in vulnerable groups, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial
perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, Social control and vulnerable groups
(SPECTO) 2013, Timișoara, 24-25.04.2013
17.
Ștefan Cojocaru, Simona Stanescu, Lucian Sfetcu, Social economy – means of social
inclusion of Roma, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the
quasi-coercive treatment of offenders, Social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013,
Timișoara, 24-25.04.2013
18.
Victor Nicolaescu, Corina Cace, Balance between supply and demand in the provision of
social economy in Romania, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial
perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, Social control and vulnerable groups
(SPECTO) 2013, Timișoara, 24-25.04.2013
19.
Iulian Stănescu, Andreia Anton, Daniela Cojocaru, Entrepreneurship in rural areas,
prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive
treatment of offenders, Social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Timișoara, 2425.04.2013
20.
Simona Maria Stănescu Inventar al principalelor tipuri de cercetări și studii care s-au
realizat în România privind economia socială, prezentată în cadrul conferinţei internaționale
Practici de economie socială și solidară cu potențial de dezvoltare în România, Atelierul 5
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Resurse locale, naționale și internaționale care pot susține dezvoltarea economiei sociale,
Timișoara, 17.05.2013
21.
Adriana Neguț, Economia socială – capital social și dezvoltare locală, prezentată în
cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții în România, București, 28.06.2013
22.
Simona Maria Stănescu Cercetările privind economia socială din România – o analiză
critică, prezentată în cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții în România, București,
28.06.2013
23.
Simona Maria Stănescu, Sorin Cace, Iulian Stănescu, Scenarii pentru dezvoltarea
durabilă a economiei sociale, prezentată în cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții
în România, București, 28.06.2013
24.
Adriana Neguţ. Researches on Social Economy in Romania. Prezentată la European
Summer School on Social Economy, ediţia a 3a, „Social Entrepreneurhip in a Global Context”,
Bertinoro, Italia, 8-13 iulie 2013.
25.
Iulian Stanescu, Mihai Dumitru, Politicile sociale: perspectiva opiniei publice, in cadrul
conferintei internationale Towards the Good Society-European Perspectives, București, 24-26
octombrie 2013
26.
Adriana Neguţ. Recent Approaches to Social Economy. în cadrul Conferinţei
Internaţionale Towards the Good Society-European Perspectives, Bucureşti, 24-26 octombrie
2013.
27.
Filip Alexandrescu, Simona Maria Stănescu, Ionuț Anghel (2013), Cooperatives as
networked associations: the strength and decline of cooperatives in Romania în cadrul
Conferinţei Internaţionale Towards the Good Society-European Perspectives, Bucureşti, 24-26
octombrie 2013.
28.
Simona Maria Stanescu, Tatiana Șoitu (2013), Paths for social economy development in
Romania în cadrul Conferinţei Internaţionale Towards the Good Society-European Perspectives,
Bucureşti, 24-26 octombrie 2013.
29.
Simona Maria Stanescu, Valentina Vasile, Mihaela Tomiță, Petre Radu (2013),
Employability of vulnerable groups through social economy în cadrul Conferinţei Internaţionale
Towards the Good Society-European Perspectives, Bucureşti, 24-26 octombrie 2013.

Publicații
1.
Sorin Cace, Gelu Duminică, Lucian Sfetcu, 2013, Roma on the labor market social
inclusion în Mihaela Tomiță (coordonator), Social control and vulnerable groups The Fourth
International Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of
Offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 177-180
2.
Ștefan Cojocaru, Simona Stanescu, Lucian Sfetcu, 2013, Social economy – means of
social inclusion of Roma, în Mihaela Tomiță (coordonator), Social control and vulnerable groups
The Fourth International Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive
Treatment of Offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 197-200
3.
Victor Nicolaescu, Sorin Cace, Daniel Arpinte, 2013, Balance between supply and
demand in the provision of social economy in Romania în Mihaela Tomiță (coordonator), Social
control and vulnerable groups The Fourth International Conference Psycho-Social Perspectives
in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp.
421-426
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4.
Iulian Stănescu, Andreia Anton, Daniela Cojocaru, 2013, Entreprenuership in rural area,
în Mihaela Tomiță (coordonator), Social control and vulnerable groups The Fourth International
Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, SPECTO
2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 533-537
5.
Adriana Neguț. Economie socială, capital social și dezvoltare locală. în Revista Calitatea
Vieții, XXIV, nr. 2, 2013, p. 195-212
6.
Adriana Neguţ, 2013, Capital social, economie socială şi dezvoltare locală. În Claudia
Petrescu (2013) (coord.). Economia socială în contextul dezvoltării locale. Iaşi: Polirom, pp. 3146.
7.
Simona Maria Stănescu (2013). Innovatory employment in social economy: busting social
entrepreneurship versus regulating social insertion enterprises în Revista de Cercetare și
Intervenție Socială, vol 43, pp. 142- 154 http://www.rcis.ro/
8.
Sorin Cace, Simona Maria Stănescu, 2013, Role of the social economy to increase social
inclusion, în Procedia – Social and Behavioral Sciences în Logos Universality Mentality
Education Novelty, Volume 92, LUMEN 2013, Iasi, Romania, 10–13 April 2013, pp. 117-121
9.
Ștefan Cojocaru, Lucian Sfetcu, 2013, Partnership in social economy în Procedia –
Social and Behavioral Sciences, Logos Universality Mentality Education Novelty, Volume
92, LUMEN 2013, Iasi, Romania, 10–13 April 2013, pp. 197-201,
10.
Corina Cace, Sorin Cace, Ștefan Cojocaru, Lucian Sfetcu, 2013, Social Economy in
Romania – Challenges and Perspectives în Transylvanian Review of Administrative Sciences,
No. 40 E, pp. 5-21.
11.
Simona Maria Stănescu, Sorin Cace, Filip Alexandrescu, Victor Nicolaescu, 2013,
The Failed Promise of Solidarity: Vulnerable Individuals and Social Economy Enterprises in
Romania in Elena Zamfir, Filomena Mangio (coordonatori), The European Culture for Human
Rights the Right to Hapiness (în curs de publicare)

Riscuri în implementarea proiectului
În perioada care face obiectul raportării din prezentul raport de cercetare au fost
înregistrate reduceri substanțiale ale bugetului aprobat pentru implementarea activităților
specifice proiectului. Totodată, anul 2013 a fost dedicat culegerii de date cantiative și calitative,
etapă esențială în dinamica proiectului și care a implicat costuri specifice de realizare care nu au
putut fi micșorate. Subliniem faptul că astfel de modificări bugetare pun în pericol îndeplinirea
responsabilităților asumate în special atunci când este vorba despre cercetări cantiative naționale
desfășurate pe eșantioane reprezentative la nivel național din punct de vedere statistic.
Precizăm faptul că în aceste condiții, activitățile prevăzute a se desfășura nu au suferit
modificări. Echipa de cercetare reprezentată de membrii desemnați din partea coordonatorului și
celor trei parteneri și-a concentrat efortul pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate și
realizarea cu succes a tuturor activităților implicate.
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Anexe
Anexa 1 Organizațiile partenere în proiect
Denumirea organizaţiei
Acronim
participante in proiect
organizaţie
Institutul de Cercetare a ICCV
Calităţii Vieţii
Holt RomaniaFCSSCF, Filiala Iaşi
Asociaţia
CATALACTICA
Agenţia de Dezvoltare
Comunitară Împreună

Holt
CATALACTIC
A
ÎMPREUNĂ

Tip organizaţie
Organizaţie de
cercetare-institut
de cercetare
Organizaţie de
cercetare - ONG
Organizaţie de
cercetare - ONG
Organizaţie de
cercetare - ONG

Rolul organizaţiei in proiect
(Coordonator/partener)
Coordonator

Partener 1
Partener 2
Partener 3

Anexa 2 Componența echipei de cercetare
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nume şi prenume

Poziţia ocupată

Instituţia

Sorin Cace
Daniel Arpinte
Adriana Neguţ
Iulian Stănescu
Simona Stănescu
Ştefan Cojocaru
Lucian Sfetcu*
Victor Nicolăescu
Andreia Anton
Gelu Duminică

director
cercetător
cercetător
cercetător
cercetător
cercetător
asistent cercetător
cercetător
cercetător
cercetător

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
Holt Romania-FCSSCF, Filiala Iaşi
Holt Romania-FCSSCF, Filiala Iaşi
Asociaţia CATALACTICA
Asociaţia CATALACTICA
Agenţia de Dezvoltare Comunitară
Împreună

* Selectat în urma anunţurilor publice pe site-urile www.ancs.ro/jobs şi www.euraxess.ro
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