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Etapa I Colectare şi analiză date statistice
În aceasta etapă au fost colectate şi analizate datele privind economia socială la nivel
naţional şi internaţional. În baza acestei analize au fost elaborare două analize preliminare
privind economia socială în Europa şi economia socială în România.
Rezultat - Colectarea si analiza uniformă a datelor privind economia socială la nivel
naţional şi internaţional
Produsul final al etapei este: Working paper privind provocările şi oportunităţile de
dezvoltare a economiei sociale în România
a) Descrierea ştiinţifică si tehnică
Au fost identificate lucrările relevante în domeniu (vezi anexa) pe baza cărora au fost
colectate şi analizate datele privind economia socială la nivel internaţional şi naţional.
Au fost realizate clarificări conceptuale şi descrise modelele de economie socială al nivel
european. Conceptul şi termenul de economie socială este foarte larg, dar este acceptat în
general a se referi la toate tipurile de activităţi economice şi sociale care au loc în multe
forme legale în cadrul sectorului privat şi al celui public. Economia socială este un
termen folosit în mod obişnuit în Europa continentală şi în instituţiile Uniunii Europene,
în timp ce în SUA şi în alte ţări termenii dominanţi tind să fie cei de organizaţie nonprofit (ONP) şi de al treilea sector, care este de asemenea folosit la nivel internaţional.
Mai există şi alte terminologii care descriu economia socială, cum este economia de
solidaritate. Aici vom folosi termenul de economie socială ca fiind cel mai potrivit din
motivele analizate mai jos şi vom face numai referiri pe scurt la diferenţele şi asemănările
dintre conceptul de economie socială şi cel de ONP.
În descriere şi analiză am urmărit:
 abordările teoretice şi conceptuale ale economiei sociale, evoluţia sa, definiţii şi de
abordarea organizaţiilor non profit;
 principalele componente actuale ale economiei sociale în Uniunea Europeană şi
modul de structurare în termeni de definire, cadru legal, domeniu de activităţi şi
reprezentare instituţională;
 principalele modele de economie socială din Europa;
 legăturile dintre economia socială şi instituţiile, legislaţiile şi politicile UE.

b) Rezultatelor etapei si gradul de realizare a obiectivelor
Rezultat-Colectarea si analiza uniformă a datelor privind economia socială la nivel
naţional şi internaţional
Rezultatul final al etapei este: Working paper privind provocările şi oportunităţile de
dezvoltare a economiei sociale în România
Obiectivele au fost realizate integral.
c) Rezultatele şi modul de diseminare a rezultatelor
În plus faţă de Working paper privind provocările şi oportunităţile de dezvoltare a
economiei sociale în România membrii echipei de cercetare au participat la o serie de
conferinţe ştiinţifice unde au prezentat rezultatele activităţilor de cercetare.
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Etapa II Colectare şi analiză date cantitative si calitative
Conform planificării aprobate pentru implementarea proiectului, anul 2013 a fost
dedicat realizării activităţilor specifice etapei II Colectare şi analiză date cantitative si
calitative. Această etapă a inclus patru activităţi 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 activităţilor şi planificării bugetare, în implementarea
fiecărei activităţi au fost implicaţi toţi partenerii proiectului sub coordonarea echipei
Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română în calitate de coordonator al
proiectului. Conform criteriilor standard de rapoarte, prezentul raport ştiinţific şi tehnic
include rezumatul etapei, descrierea ştiinţifică şi tehnică cu punerea în evidenţă a
rezultatelor etapei şi gradul de realizare a obiectivelor. Raportul ştiinţific şi tehnic include
precizări privind rezultatele şi modul de diseminare a rezultatelor ştiinţifice obţinute.
Descrierea ştiinţifică şi tehnică
Cercetarea cantitativă şi calitativă au fost elaborate la cele mai înalte standarde
ştiinţifice şi 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 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
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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, SudEst, 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 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.
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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 informaţiile colectate au fost
introduse în baza de date. A fost elaborat documentul Working paper privind
metodologia şi design-ul cercetării.
În cadrul activităţii II. 2 Realizare interviuri individuale a fost elaborat ghidul de
interviu în profunzime. A fost organizată cercetarea calitativă cu alocarea
responsabilităţilor pentru fiecare partener. Au fost realizate 30 de interviuri în
profunzime. Transcrierile celor 30 de interviuri în profunzime au fost realizate.
Informaţiile colectate au fost utilizate în elaborarea unui raport tehnic specific.
În cadrul activităţii II.3 Realizare focus grupuri a fost elaborat un ghid de focus
grup. Au fost organizate şi realizate 6 focus grupuri. Discuţiile purtate au fost transcrise şi
analizate. Informaţiile colectate au fost utilizate în elaborarea unui raport tehnic specific.
În cadrul activităţii 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 informaţiile 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 proporţie de 100%.
Diseminarea rezulatelor ştiinţifice
În strânsă legătură cu activităţile prevăzute a fi finanţate pentru implementare în cadrul
proiectului au fost realizate o serie de activităţi specifice de diseminare a rezultatelor
obţinute. Informaţiile colectate în cadrul proiectului au contribuit la îndeplinirea
obiectivelor asumate şi planificate a se desfăşura în această perioadă. Rezultatele parţiale
şi
finale
au
fost
diseminate
prin
postarea
pe
site-ul
proiectului
http://www.inclusivactiv.ro/ O altă modalitate de diseminare a rezultatelor obţinute o
reprezintă prezentarea în cadrul diferitelor conferinţe ştiinţifice de specialitate organizate
atât în ţară cât şi în străinătate. Informaţiile colectate prin metode de cercetare calitative şi
cantitative au contribuit la elaborarea unor articole ştiinţifice publicate în diferite reviste
naţionale de specialitate (fie indexate ISI fie în baze de date internaţionale).

Etapa III Elaborare raport de cercetare
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Conform planificării aprobate pentru implementarea activităţilor specifice prevăzute a se
desfăşura în cadrul proiectului, anul 2014 a fost dedicat realizării etapei III Elaborarea
raportului de cercetare. Această etapă a inclus patru activităţi specifice:

Activitate III.1 Elaborare raport de cercetare preliminar

Activitate III.2 Elaborare raport de cercetare final

Activitate III.3 Prezentare raport de cercetare final
Rezultatele etapei
În cadrul activităţii III.1 Elaborare raport de cercetare preliminar a fost elaborat
un raport naţional preliminar. Acesta a permis valorificarea rezultatelor de cercetare
cantitativă şi calitativă obţinute pe parcursul anului 2013. O parte dintre rezultatele de
cercetare parţiale diseminate în cadrul conferinţelor internaţionale la care au participat
membrii echipei pe parcursul anilor 2012 şi 2013.
În cadrul activităţii III.2 Elaborare raport de cercetare final a fost elaborat raportul
naţional final şi au fost elaborate recomandări de politici în domeniul economiei sociale.
În cadrul activităţii III.3 Prezentare raport de cercetare final a fost organizată o reuniune
de lucru la care au fost invitaţi să participe membrii ai mediului academic şi universitar
preocupaţi de abordarea ştiinţifică a domeniului economiei sociale.
Gradul de realizare al obiectivelor
Obiectivele propuse pentru etapa III Elaborarea raportului de cercetare au fost
îndeplinite în proporţie de 100%. Fiecare dintre cele trei rezultate prevăzute a fi elaborate
în cadrul celor trei sub-activităţi ale etapei III au fost finalizate cu succes.
Echipa de cercetare compusă din reprezentanţi ai coordonatorului şi ai celor trei parteneri
naţionali a continuat activitatea de valorificare a rezultatelor de cercetare obţinute prin
participarea la manifestări ştiinţifice de profil din ţară şi din străinătate.
Rezultatele şi modul de diseminarea a rezultatelor
În strânsă legătură cu activităţile prevăzute a fi finanţate pentru implementare în cadrul
proiectului au fost realizate o serie de activităţi specifice de diseminare a rezultatelor
obţinute. Informaţiile colectate în cadrul proiectului au contribuit la îndeplinirea
obiectivelor asumate şi planificate a se desfăşura pe parcursul anului 2014.
Până la data de 28 noiembrie 2014 au fost diseminate rezultatele obţinute de echipa de
cercetare după cum urmează:

45 de prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale (pentru mai multe detalii
a se vedea secţiunea prezentări la conferinţe din cadrul rubricii rezultate
http://www.inclusivactiv.ro/ )

22 articole publicate (pentru mai multe detalii a se vedea secţiunea rapoarte, studii
din cadrul rubricii rezultate http://www.inclusivactiv.ro/ )

două working paper elaborate şi lansate pe site-ul proiectului (pentru mai multe
detalii a se vedea secţiunea working paper din cadrul rubricii rezultate
http://www.inclusivactiv.ro/
Rezultatele parţiale şi finale de cercetare au fost diseminate prin postarea permanentă pe
site-ul proiectului http://www.inclusivactiv.ro/

Etapa IV Dezvoltare produse experimentale
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Conform planificării aprobate pentru implementarea activităţilor specifice prevăzute a se
desfăşura în cadrul proiectului, anul 2015 a fost dedicat realizării etapei IV Dezvoltare
produse experimentale. Această etapă a inclus 3 activităţi specifice:

Activitate IV.1 Elaborare sistem de monitorizare şi evaluare a instituţiilor
de economie socială

Activitate IV.2 Elaborare baza de date privind instituţiile de economie
socială care furnizează locuri de muncă

Activitate IV.3 Elaborare toolkit pentru comunităţile de romi care
încurajează ocuparea
II. Descrierea ştiinţifică şi tehnică
II.1. Rezultatele etapei
1.
Sistem de monitorizare şi evaluare a instituţiilor de economie socială pregătit
pentru testare
2.
Baza de date online privind instituţiile de economie socială care furnizează locuri
de muncă pregătită pentru testare
3.
Toolkit pentru comunităţile de romi care încurajează ocuparea pregătit pentru
testare
Gradul de realizare al obiectivelor
Obiectivele propuse pentru etapa IV Dezvoltare produse experimentale au fost
îndeplinite în proporţie de 100%. Fiecare dintre cele trei rezultate prevăzute a fi elaborate
în cadrul celor trei sub-activităţi ale etapei IV au fost finalizate cu succes.
Echipa de cercetare compusă din reprezentanţi ai coordonatorului şi ai celor trei parteneri
naţionali a continuat activitatea de valorificare a rezultatelor de cercetare obţinute prin
participarea la manifestări ştiinţifice de profil din ţară şi din străinătate.
Rezultatele şi modul de diseminarea a rezultatelor
În strânsă legătură cu activităţile prevăzute a fi finanţate pentru implementare în cadrul
proiectului au fost realizate o serie de activităţi specifice de diseminare a rezultatelor
obţinute. Informaţiile colectate în cadrul proiectului au contribuit la îndeplinirea
obiectivelor asumate şi planificate a se desfăşura pe parcursul anului 2015.
Până la data de 30 noiembrie 2015 au fost diseminate rezultatele obţinute de echipa de
cercetare după cum urmează:

55 de prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale (pentru mai multe detalii
a se vedea secţiunea prezentări la conferinţe din cadrul rubricii rezultate
http://www.inclusivactiv.ro/ )

22 articole publicate (pentru mai multe detalii a se vedea secţiunea rapoarte, studii
din cadrul rubricii rezultate http://www.inclusivactiv.ro/ )

două working paper elaborate şi lansate pe site-ul proiectului (pentru mai multe
detalii a se vedea secţiunea working paper din cadrul rubricii rezultate
http://www.inclusivactiv.ro/
Rezultatele parţiale şi finale de cercetare au fost diseminate prin postarea permanentă pe
site-ul proiectului http://www.inclusivactiv.ro/
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Etapa V Testare produse experimentale
Conform planificării aprobate pentru implementarea activităţilor specifice prevăzute a se
desfăşura în cadrul proiectului, anul 2016 a fost dedicat realizării etapei V Testare
produse experimentale.
Această etapă a inclus 3 activităţi specifice:
Activitate V.1. Testarea sistemului de monitorizare şi evaluare a instituţiilor de economie
socială
Activitate V.2. Testarea bazei de date privind instituţiile de economie socială care
furnizează locuri de muncă
Activitate V.3. Testarea toolkit pentru comunităţile de romi care încurajează ocuparea
Conform diagramei de planificare a activităţilor şi planificării bugetare, în implementarea
fiecărei activităţi au fost implicaţi toţi partenerii proiectului sub coordonarea echipei
Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română în calitate de coordonator al
proiectului. Partenerul nr. 1 în proiect este Holt Romania-FCSSCF, Filiala Iaşi.
Partenerul nr. 2 în proiect este Asociaţia CATALACTICA. Partenerul nr. 3 în proiect este
Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună.
Conform criteriilor standard de rapoarte, prezentul raport ştiinţific şi tehnic include
rezumatul etapei, descrierea ştiinţifică şi tehnică cu punerea în evidenţă a rezultatelor
etapei şi gradul de realizare a obiectivelor. Raportul ştiinţific şi tehnic include precizări
privind rezultatele şi modul de diseminare a rezultatelor ştiinţifice obţinute pe întreaga
perioada de implementare a proiectului cu atenţie deosebită pentru anului 2015.
II. Descrierea ştiinţifică şi tehnică
Rezultatele etapei
Testarea sistemului de monitorizare şi evaluare a instituţiilor de economie socială
Testarea şi sincronizarea indicatorilor, viabilitatea sistemului de indicatori
Sistem de monitorizare şi evaluare a instituţiilor de economie socială
Testarea bazei de date privind instituţiile de economie socială care furnizează locuri
de muncă
Testarea şi sincronizarea indicatorilor, viabilitatea sistemului
Baza de date interactivă privind instituţiile de economie socială care furnizează locuri de
muncă cu acces liber
Testarea toolkit pentru comunităţile de romi care încurajează ocuparea
Testarea şi sincronizarea indicatorilor, viabilitatea sistemului
Workshop cu persoanele interesate
Toolkit pentru comunităţile de romi care încurajează ocuparea pregătit funcţional
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Gradul de realizare al obiectivelor
Obiectivele propuse pentru etapa IV Testare produse experimentale.
au fost îndeplinite în proporţie de 100%. Toate rezultatele prevăzute a fi elaborate în
cadrul celor trei sub-activităţi ale etapei V au fost finalizate cu succes.
Echipa de cercetare compusă din reprezentanţi ai coordonatorului şi ai celor trei parteneri
naţionali a continuat activitatea de valorificare a rezultatelor de cercetare obţinute prin
participarea la manifestări ştiinţifice de profil din ţară şi din străinătate.
III. Rezultatele şi modul de diseminarea a rezultatelor
În strânsă legătură cu activităţile prevăzute a fi finanţate pentru implementare în cadrul
proiectului au fost realizate o serie de activităţi specifice de diseminare a rezultatelor
obţinute. Informaţiile colectate în cadrul proiectului au contribuit la îndeplinirea
obiectivelor asumate şi planificate a se desfăşura pe parcursul anului 2016.
Până la data de 30 noiembrie 2016 au fost diseminate rezultatele obţinute de echipa de
cercetare după cum urmează:

63 de prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale (pentru mai multe detalii
a se vedea secţiunea prezentări la conferinţe din cadrul rubricii rezultate
http://www.inclusivactiv.ro/ )

32 articole publicate, două cărti în curs de publicare (pentru mai multe detalii a se
vedea secţiunea rapoarte, studii din cadrul rubricii rezultate http://www.inclusivactiv.ro/ )

două working paper elaborate şi lansate pe site-ul proiectului (pentru mai multe
detalii a se vedea secţiunea working paper din cadrul rubricii rezultate
http://www.inclusivactiv.ro/
Rezultatele parţiale şi finale de cercetare au fost diseminate prin postarea permanentă pe
site-ul proiectului http://www.inclusivactiv.ro/
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