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Abstract 
“Evaluation” and „good practices” can be found and analyzed in detail on the 

wide realm of interdisciplinary and social fields, which requires a brief definition in 
order to maintain the rigor and clarity, but also an analysis of those conceptual areas 
which study the relationship between the projects implementation and assessing their 
results. 

Transfer of best practices in the social economy has the objective to interconnect 
the positive results at the level of the national social partnership from the European 
Union countries in this field by organizing seminars, round tables and symposia, 
exchange of best practices, study visits and publishing of working principles, manuals, 
and guides. This analysis presents several methods and indicators that constitute the 
basic elements of the researchers involved in mapping the positive practices of social 
economy. To achieve this goal, a desk-research was conducted based on the evaluation 
projects in this field and especially on the methodological approaches used. 
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Rezumat 
 
„Evaluarea” �i „bunele practici” se reg�sesc �i pot fi analizate în detaliu pe 

t�râmul interdisciplinar �i foarte larg al domeniului social, ceea ce necesit�, pentru 
rigoare �i claritate, o succint� definire a acestora, dar �i o analiz� a acelor arii 
conceptuale privind studierea rela�iei dintre implementarea unor proiecte �i evaluarea 
rezultatelor acestora.  

Transferul de bune practici în domeniul economiei sociale are ca obiectiv 
interconectarea la nivelul parteneriatelor sociale na�ionale a rezultatelor pozitive din ��ri 
membre ale Uniunii Europene în acest domeniu, prin organizarea de seminarii, mese 
rotunde �i simpozioane, schimb de bune practici, vizite de documentare �i publicarea de 
principii de lucru, manuale, ghiduri. În aceast� analiz� se prezint� diferite metode �i 
indicatori ce constituie elemente de baz� pentru cercet�torii implica�i în cartografierea 
practicilor pozitive ale economiei sociale. Pentru atingerea acestui scop, a fost 
desf��urat� o activitate de cercetare de birou, fiind c�utate proiectele de evaluare în acest 
domeniu �i, mai ales, abord�rile metodologice care au fost folosite. 

 
Cuvinte cheie:  
bune practici, economie social�, metode, indicatori 
 
1. Introducere 
 
Economia sociala, prin amploarea proiectelor derulate în prezent 

în România constituie un domeniu important care con�ine multe 
provoc�ri pentru principalele niveluri ale politicului, economicului, 
socialului, guvern�rii, contabilit��ii, agen�iilor de finan�are, pentru 
societ��ile �i comunit��ile implicate, pentru participan�ii �i membrii 
entit��ilor economiei sociale �i pentru beneficiarii bunurilor �i serviciilor 
furnizate de aceste entit��i. Din perspectiva evalu�rii stadiului dezvolt�rii 
economiei sociale, se apreciaz� c� exist� dou� provoc�ri principale: prima 
se refer� la invizibilitatea institu�ional� a sectorului economiei sociale, care 
se datoreaz� lipsei unei defini�ii clare �i riguroase a economiei sociale (la 
nivel na�ional �i interna�ional) �i structurii conturilor na�ionale care 
împiedic� identificarea �i contabilizarea companiilor �i organiza�iilor din 
economia social�; în al doilea rând, se mai constat� �i lipsa unor 
metodologii de evaluare acceptate la nivel interna�ional pentru m�surarea 
cuprinz�toare �i integrant� a impactului societal �i a viabilit��ii economiei 
sociale. 
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Cele dou� provoc�ri expuse mai sus necesit� r�spunsuri inter-
corelate, precise �i validate de practica existent� în ��ri ale Uniunii 
Europene, în concordan�� cu finan��rile existente în acest moment în sfera 
socio-economic� din �ara noastr�. 

 
2. Economia social� – aspecte definitorii 
 
Termenul de economie social� a ap�rut în literatura economic�, 

probabil pentru prima dat�, în 1830. În acel an, economistul liberal 
francez Charles Dunoyer a publicat un Tratat despre economia social�, care 
pleda pentru o abordare moral� a economicului (CIRIEC, 2007: 14).  

Dup� o lung� perioad� de stagnare, economia social� revine în 
aten�ia deciden�ilor în ultimii 25 ani, conceptul de economie social� este în 
evident� expansiune în Uniunea European�, dar termenul are conota�ii 
�tiin�ifice diferite în toate statele membre, existând cazuri în care într-o 
�ar� chiar s� coexiste interpret�ri diferite ale acestuia. Gradul de 
recunoa�tere a conceptului de c�tre autorit��ile publice, de c�tre 
companiile economiei sociale �i de c�tre lumea academic�/�tiin�ific� indic� 
o varietate de abord�ri în cadrul ��rilor UE-25 (CIRIEC, 2007: 36-37). 

Defini�ia conceptual� curent� a economiei sociale de c�tre 
propriile sale organiza�ii este cea a Cartei principiilor economiei sociale 
promovat� de Social Economy Europe, institu�ia reprezentativ� la nivelul 
Uniunii Europene pentru organiza�iile economiei sociale (cedag-eu.org), 
lucrarea în care se prezint� principiile economiei sociale: 

− Primatul obiectivului individual �i social asupra capitalului 
− Afiliere voluntar� �i deschis� 
− Control democratic prin statutul de membru (nu se aplic� 

funda�iilor întrucât acestea nu au membrii) 
− Combina�iile de interese ale membrilor/utilizatorilor �i/sau 

interesul general 
− Ap�rarea �i aplicarea principiului solidarit��ii �i responsabilit��ii 
− Administrare autonom� �i independen�� fa�� de autorit��ile 

publice 
− Cea mai mare parte a surplusului este folosit� pentru 

asigurarea obiectivelor de dezvoltare durabil�, a serviciilor de 
interes pentru membri sau pentru interesul general. 
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O defini�ie de lucru a economiei sociale care este important� 
pentru a în�elege modul în care economia social� �i diferitele ei 
componente sunt structurate �i în�elese în general în mod institu�ional în 
UE este furnizat� de CIRIEC (2007: 20). 

Raportul CIRIEC propune urm�toarea defini�ie de lucru pentru 
economia social�: Setul de întreprinderi particulare organizate pe baze 
oficiale, cu autonomie de decizie �i libertate de apartenen��, create pentru 
a satisface cerin�ele membrilor lor pe pia�� prin producerea de bunuri �i 
furnizarea de servicii, asigurare �i suport financiar, în care luarea deciziilor 
�i orice distribuire a profitului sau surplusului între membri nu este legat� 
în mod direct de capital sau de sumele cu care a contribuit fiecare 
membru, fiecare dintre ace�tia având un vot. Economia social� mai 
include �i organiza�iile particulare înfiin�ate pe baze oficiale, cu autonomie 
de decizie �i libertate de apartenen�� care produc servicii non-pia�� pentru 
gospod�rii �i ale c�ror surplusuri, dac� acestea exist�, nu pot fi însu�ite de 
agen�ii economici care le creeaz�, controleaz� sau finan�eaz� (CIRIEC, 
2007: 20-21).  

Datorit� conceptului de pluralitate de resurse, structurile 
economiei sociale trebuie s� se bazeze pe diferite surse de venit provenite 
din pia��, nonpia�� �i economia nonmonetar�, constatânduse c� se bazeaz� 
în general pe o combina�ie între munc� voluntar� �i pl�tit� �i pe o 
combina�ie între resurse financiare generate din vânzarea de bunuri �i 
servicii, finan�are public� (sub form� de contracte, avantaje fiscale �i 
subsidii directe) �i dona�ii private. Prin respectarea acestor principii, 
structurile economiei sociale au demonstrat c� pot contribui la inovarea 
prest�rilor de servicii, la coeziunea social�, la promovarea a noi forme de 
participare democratic� local� �i a autoafirm�rii �i influen�ei, precum �i la 
solu�ionarea problemelor sociale care afecteaz� un num�r mare de 
categorii sociale vulnerabile (Cace, et al., 2010a: 21). 

Economia social� este v�zut� în majoritatea cazurilor ca fiind o 
parte a politicii care urm�re�te cre�terea nivelului de ocupare sau, în cel 
mai bun caz, ca un „punct de plecare”, dar aceast� pozi�ionare nu este o 
strategie cuprinz�toare pentru lupta împotriva excluziunii sociale �i a 
s�r�ciei. Din punctul de vedere al abord�rii holistice a fenomenului 
excluziunii sociale, economia social� poate fi privit� ca parte a unei 
încerc�ri mai ample de a organiza mecanismele care trebuie s� previn� 
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segregarea social� �i marginalizarea persoanelor sau grupurilor vulnerabile 
(Cace, Nicol�escu, Scoican, 2010b: 79). 

 
3. Stadiul economiei sociale (cartografierea domeniului) 
 
Dinamica actual� �i importan�a acestei forme de economie 

reliefeaz� importan�a discut�rii �i raport�rii abord�rilor metodologice 
referitoare la cartografierea economiei sociale la nivel regional �i local. 
Totu�i, aceast� analiz� reprezint� o secven�� referitoare la proiectarea 
metodelor �i elaborarea evalu�rii sociale �i economice, a cre�rii de locuri 
de munc� �i a ini�iativelor antreprenoriale din economia social�.  

Din analizele efectuate, au reie�it urm�toarele aspecte importante 
cu privire la modul în care se realizeaz� o cartografiere a practicilor 
economiei sociale (Cace, Nicol�escu, Scoican, 2010b: 91-97): 

1. Literatura �tiin�ific� arat� c� nu exist� un singur mod de a 
efectua cercet�ri asupra sectorului economiei sociale. Toate 
cercet�rile �i rapoartele au adoptat o strategie de cartografiere care se 
potrive�te cel mai bine realit��ii locului �i nu exist� niciun model comun pe 
care s� îl folosim. Principalul factor care a dus la acest rezultat este absen�a 
unei defini�ii unice a economiei sociale, ceea ce influen�eaz� strategiile 
cercet�rilor. Din acest motiv, toate cercet�rile analizate au adoptat mai 
întâi o defini�ie de lucru a economiei sociale �i au clarificat explicit 
criteriile ce vor fi folosite pentru identificarea organiza�iilor din sector. 
Astfel, una dintre provoc�rile majore ale oric�rui studiu al economiei 
sociale este identificarea unei defini�ii de lucru a economiei sociale �i 
identificarea organiza�iilor amplasate în zona de interven�ie care satisfac 
criteriile de calificare pentru organiza�iile din economia social�. 

2. Majoritatea proiectelor de cartografiere existente au clasificat �i 
au pus pe categorii organiza�iile din economia social� mai degrab� 
dup� scopul lor, decât dup� tipul lor. Acest lucru se întâmpl� mai ales din 
cauza complexit��ii cadrului juridic �i institu�ional al acestora (de exemplu, 
o întreprindere social� poate s� fie din punct de vedere juridic �i o 
organiza�ie nonprofit). Astfel, folosirea formei juridice a organiza�iilor, �i 
nu a func�iei sau a scopului lor, poate duce la anumite reprezent�ri gre�ite. 

3. Proiectele relevante au folosit atât abord�ri de cercetare 
primar�, cât �i abord�ri de cercetare secundar�. Aceasta, întrucât 
aceste proiecte se refer� la societ��ile vestice, Marea Britanie �i Canada, 
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unde exist� o mul�ime de date statistice oficiale disponibile pentru 
cercet�tori. În România, economia social� este un sector în formare �i de 
aceea nu exist� date statistice oficiale pentru efectuarea unei analize 
secundare. Exist� foarte pu�ine date primare disponibile, astfel c� toate 
informa�iile trebuie colectate de pe teren.  

4. Strategia de cercetare se va baza deci pe metodele de cercetare 
primar�. A�a cum am ar�tat mai sus, s-a stabilit folosirea unei combina�ii 
de metode de cercetare cantitative �i calitative.  

5. Întrucât proiectul de cercetare se bazeaz� în primul rând pe 
cercetarea primar�, trebuie alc�tuit un calendar al activit��ilor cuprinz�tor, 
care s� fie respectat cu meticulozitate. Mai jos este o propunere de mod în 
care acest calendar al activit��ilor poate fi proiectat în conformitate cu 
principalele stadii ale cercet�rii (stabilirea bazelor teoretice, identificarea 
abord�rilor metodologice, proiectarea metodelor de colectare a datelor, 
stabilirea e�antionului, colectarea de date �i redactarea rapoartelor, 
evaluarea �i monitorizarea).  

6. Referitor la metodologie, o surs� foarte folositoare este The 
guidance on mapping social enterprises, publicat� de ECOTEC Research and 
Consulting Limited în Marea Britanie (ECOTEC, 2003). Acest raport se 
bazeaz� pe experien�a a 33 de studii de cartografiere, care toate au încercat 
s� cartografieze într-un anumit grad întreprinderi sociale �i care au f�cut 
recomand�ri referitoare la tipul de date care trebuie incluse în proiectele 
de cartografiere a sectorului economiei sociale. Pe scurt, acest ghid a 
separat proiectele de cartografiere în func�ie de scopul lor. Sunt 
identificate patru scopuri-cheie: dezvoltarea de strategii, livrarea 
programului, evaluarea contribu�iei economice �i întocmirea unui catalog:  

Dezvoltarea strategiei adesea include un e�antion de informa�ii 
calitative care s� suplimenteze sursele de date publicate. 

Livrarea programului folose�te informa�ii detaliate, adesea 
codificate, care trebuie colectate referitor la aspecte specifice ale sprijinului 
acordat organiza�iilor. 

Evaluarea contribu�iei economice necesit� informa�ii detaliate 
despre venituri �i ocupare, în unele studii încercându-se generarea unor 
estim�ri. 

Întocmirea unui catalog necesit� detalii de contact precise �i 
actualizate �i o sistematizare a categoriilor. 
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În plus, ghidul identific� patru moduri largi de abordare a 
cartografierii întreprinderilor sociale: abordarea regional�, abordarea local� 
de jos în sus, abordarea pe baz� de calitate de membru �i abordare pe baz� 
de proces.  

Metodele regionale au folosit surse publice de date �i e�antioane 
din cercetare pentru aspecte calitative. 

Metodele locale de jos în sus folosesc cuno�tin�ele existente �i 
re�elele din cadrul sectorului. 

Metodele bazate pe calitatea de membru folosesc listele existente 
cu membri; la combinarea datelor trebuie acordat� aten�ie la num�r�toarea 
dubl�. 

Metodele bazate pe proces sunt atr�g�toare atât datorit� 
caracterului dinamic al sectorului, cât �i datorit� poten�ialului de a 
determina mecanismele deja în func�iune. 

În sfâr�it, sunt sugerate cinci câmpuri de date care trebuie s� 
formeze inima oric�rei opera�ii de cartografiere a economiei sociale: 
num�rul de întreprinderi sociale; num�rul de angaja�i (program 
par�ial/program complet); amplasarea geografic� a întreprinderii sociale; 
activitatea comercial� de baz� a întreprinderii sociale; cifra de afaceri 
(inclusiv propor�ia din activit��i comerciale/necomerciale). 

 
4. Evaluarea economiei sociale 
 
Consultarea mai multor surse la nivel interna�ional a reliefat faptul 

c�, în general, nu exist� o bibliografie extins� la nivel interna�ional despre 
evaluarea economiei sociale în termeni de modele standard interna�ionale, 
în mare parte din cauza dificult��ilor conceptuale de definire �i clasificare 
pe categorii a economiei sociale la nivel na�ional. În acela�i timp, 
consider�m c� aceast� situa�ie ofer� o foarte bun� ocazie pentru a construi 
mai multe instrumente conceptuale, metodologii �i practici, plecând fie de 
la „zero”, fie cl�dind pe orice este deja disponibil, cu contribu�ia valoroas� 
a principalilor actori din fiecare sector relevant al economiei sociale. 
Contribu�ia principalilor actori la orice evaluare este vital� pentru a ne 
asigura c� parametrii critici care trebuie acoperi�i sunt inclu�i �i pentru a 
legitimiza procesul �i rezultatele acestuia. 

Evaluarea progreselor înregistrate în domeniul economiei sociale 
trebuie abordate la cel pu�in dou� niveluri separate, dar complementare: 
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Primul, prin metodele interna�ionale de culegere a datelor 
contabile existente în momentul de fa��, bazate pe sistemele na�ionale de 
conturi, �i mai ales prin implementarea Manualului pentru întocmirea conturilor 
satelit ale companiilor din economia social�: cooperative �i societ��i mutuale (CIRIEC, 
2006) (pentru statele membre UE) �i a Manualului ONU pentru institu�iile 
nonprofit din sistemul na�ional de conturi (Manualul INP) (CIRIEC, 2007: 29); 
acest mod de tratare abordeaz� în foarte mare m�sur� �i în mod 
cuprinz�tor �i uniform subiectul monitoriz�rii diferitelor activit��i 
economice �i a rezultatelor sectorului economiei sociale la nivel na�ional, 
regional �i subregional, alc�tuind principalul set de date statistice. 

În al doilea rând, prin dezvoltarea de metodologii, instrumente �i 
indicatori de monitorizare �i evaluare care sunt în conformitate cu datele 
disponibile din conturile satelit, dar care abordeaz� mai ales în mod calitativ 
aspectele societale ale sectorului economiei sociale, care nu sunt surprinse de 
sistemul de colectare a datelor din conturile satelit.  

Domeniul evalu�rii este foarte extins �i este pur �i simplu dincolo 
de limitele acestei lucr�ri s� facem o discu�ie ampl� asupra diferitelor 
abord�ri, cum sunt teoria evalu�rii schimb�rii, evaluarea de dezvoltare ex-
post, ex-ante etc. (ec.europa.eu).  Este îns� important s� men�ion�m, ca punct 
de plecare, îndrum�rile CE asupra evalu�rii programelor pentru ajutor extern 
�i pentru Fondul Social European (FSE). De�i proiectul Comisiei 
Europene Cycle Management Guidelines (Îndrum�ri pentru managementul 
ciclului) (PMC) (2004) (ec.europa.eu) se refer� în special la evaluarea pro-
gramelor CE de ajutor extern (în afara UE), aceasta este o publica�ie 
extrem de semnificativ�, recomandat� pentru consultat, întrucât asigur� un 
important cadru teoretic pentru evaluare, precum �i pentru eviden�ierea 
instrumentelor aferente acestui proces. De asemenea, Ghidul orientativ 
asupra standardelor de calitate a evalu�rii FSE este un document ne-normativ 
adresat statelor membre UE (ec.europa.eu).  

În conformitate cu cadrul conceptual promovat de Banca 
Mondial�, este important de realizat o prim� diferen�iere între 
monitorizare �i evaluare. Astfel, monitorizarea este definit� ca fiind: „O 
func�ie continu� care folose�te culegerea sistematic� de date despre indicatori specifici care 
s� furnizeze managementului �i principalelor p�r�i interesate ale unei interven�ii de 
dezvoltare în desf��urare indica�ii despre nivelul progresului înregistrat, gradul de 
realizare a obiectivelor �i stadiul utiliz�rii fondurilor alocate”. Astfel, monitorizarea 
întruchipeaz� urm�rirea cu regularitate a aportului, activit��ilor, produc�iei, 
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rezultatelor �i impactului activit��ilor de dezvoltare la nivel de proiect, 
program, sector �i na�ional. De asemenea, se men�ioneaz� distinct  �i o 
definire folositoare a evalu�rii: „Efectuarea unei aprecieri, pe cât de sistematic� �i 
obiectiv� posibil, a unui proiect, program sau politic� în derulare sau încheiat�, 
proiectarea, implementarea �i rezultatele atinse. Scopul este de a determina relevan�a �i 
îndeplinirea obiectivelor, eficien�a de dezvoltare, impactul �i viabilitatea. Evaluarea 
trebuie s� dea informa�ii credibile �i folositoare care s� permit� încorporarea lec�iilor 
înv��ate în procesul de luare a deciziilor atât de beneficiarii finan��rilor, cât �i de 
donatori” (worldbank.org).  

Principiile aflate la baza efectu�rii unei evalu�ri sunt: 
− impar�ialitatea �i independen�a procesului de evaluare de 

func�iile de programare �i implementare; 
− credibilitatea evalu�rii, prin folosirea unor exper�i 

independen�i �i cu preg�tire corespunz�toare �i prin 
transparen�a procesului de evaluare, inclusiv diseminarea larg� 
a rezultatelor; 

− participarea actorilor la procesul de evaluare, pentru a se 
asigura existen�a unui num�r suficient de perspective �i p�reri 
care s� fie luate în considerare; 

− utilitatea observa�iilor evalu�rii �i a recomand�rilor rezultate, 
prin prezentarea la momentul adecvat a unor informa�ii 
relevante, clare �i concise c�tre factorii de decizie.  

Astfel, o evaluare are dou� scopuri precise: s� determine ce a mers �i 
ce nu a mers, dac� este eficient� sau ineficient� prin raportare la rezultatele 
inten�ionate �i ce s-a înv��at de la un anumit efort (Care pare s� fie o 
interven�ie de succes? Ce factori au contribuit la succesul acesteia? De ce 
anumite interven�ii nu au fost eficiente? Ce s-ar fi putut face diferit pentru 
a se asigura un rezultat mai pozitiv?). Abordat� în acest fel, evaluarea 
contribuie la îmbun�t��irea responsabilit��ii �i la înt�rirea practicii în 
domeniu. 

Datorit� naturii dinamice �i complexe a economiei sociale, atât 
monitorizarea, cât �i evaluarea trebuie aplicate în mod continuu, pentru a 
putea urm�ri astfel progresul, responsabilitatea, impactul �i viabilitatea pe 
cât de mult posibil‚ atât în timp real, cât �i ex-post (evaluarea activit��ilor 
încheiate). 

A�a cum este men�ionat în Manualul pentru întocmirea conturilor satelit 
ale companiilor din economia social�: cooperative �i societ��i mutuale, crearea unui 
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registru statistic este punctul de plecare de cea mai mare importan�� 
pentru crearea unui catalog exhaustiv al diferitelor clase de companii care 
fac parte din economia social�, pe baza delimit�rii conceptuale �i a 
criteriilor stabilite în manual. F�r� un registru sau m�car un catalog bazat 
pe criteriile de mai sus, monitorizarea �i evaluarea economiei sociale ar 
deveni problematic� �i ar putea conduce la rezultate invalidate de realitatea 
social�.  

În expunerea Cadrului de evaluare pentru investi�iile federale în economia 
social� (Leviten-Reid, Torjman, 2006: 12) se ofer� a list� folositoare cu 
provoc�ri care apar la evaluarea activit��ilor în economia social�, formând 
un ghid pe care se poate lucra, îndep�rtând elementele ce nu sunt 
aplicabile sau ad�ugând unit��i noi. Aceste provoc�ri includ: 

Ini�iativele sunt diverse �i în evolu�ie: fiecare ini�iativ� de economie 
social� este diferit�, modelat� de circumstan�e locale unice. 

Diferite tipuri de rezultate sunt urm�rite simultan: ini�iativele de 
economie social� urm�resc frecvent rezultate simultane la diferite niveluri 
de activitate – beneficii pentru persoane �i gospod�rii, capacitatea 
organiza�ional� a întreprinderii �i schimb�ri sistemice mai mari la nivelul 
comunit��ii. 

Aten�ia la rezultate trebuie echilibrat� cu aten�ia la proces: ini�iativele de 
economie social� permit cet��enilor s� participe mai mult la modelarea 
propriilor afaceri. 

Scopurile sunt adesea pe termen lung, dar este nevoie de semne de progres pe 
termen apropiat: poate exista o nepotrivire între cadrul de timp alocat pentru 
finan�area ini�iativelor de economie social� �i scopurile urm�rite, care, prin 
natura lor, sunt pe termen lung.  

Trebuie s� ne a�tept�m la tipuri sau niveluri diferite de rezultate, în 
func�ie de faptul dac� ini�iativele sunt noi �i în dezvoltare sau sunt mature 
�i în extindere, precum �i dac� sprijinul politic �i alte infrastructuri sunt 
adecvat consolidate. Rezultatele anticipate trebuie ajustate pentru diferitele 
puncte de plecare pentru proiectele pe care variatele comunit��i �i 
organiza�ii se hot�r�sc s� le urm�reasc�. 

Este nevoie atât de date cantitative, cât �i de date calitative pentru 
a surprinde multiplele aspecte ale acestor ini�iative �i pentru a satisface 
nevoile informa�ionale ale diferi�ilor actori: este nevoie de diferite tipuri de 
date pentru a reflecta munca efectuat� în economia social�. 
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Necesarul de timp, energie �i resurse poate fi cople�itor: resursele necesare 
pentru ini�iativele comunitare complexe sunt totdeauna întinse la limit�. 

Rezultatele-cheie, cum sunt construirea capacit��ii în comunitate, 
lipsa de m�suri acceptate de to�i �i altele, nu se pot cuantifica cu u�urin��: 
de�i este nevoie de munc� în continuare, s-a progresat semnificativ. În 
domeniul rezisten�ei comunitare, de exemplu, s-a f�cut o munc� valoroas� 
în Canada, fiind aplicat� atât pe plan local, cât �i pe plan interna�ional. 

Datorit� naturii holistice a ini�iativelor de economie social�, o 
gam� larg� de rezultate pot fi potrivite pentru diferite ini�iative: proiectarea 
programului �i a evalu�rii trebuie s� fie clar� în ceea ce prive�te tipul �i 
gama de rezultate dorite. Poate fi necesar� specificarea faptului c� 
prioritatea se acord� unui set limitat, concentrat de rezultate sau, 
alternativ, pentru a ilustra meniul de rezultate acceptabile la care se poate 
ajunge prin eforturi diferite. 

Unele ini�iative vor avea nevoie probabil de asisten�� tehnic� pentru 
proiectarea �i efectuarea eficient� a evalu�rii: multe organiza�ii comunitare au 
doar o în�elegere �i o capacitate limitate de evaluare, fiind nevoie de sprijin 
extern pentru efectuarea acestei munci. 

Practicienii se pot sim�i înstr�ina�i de procesele de evaluare care 
dau prioritate nevoilor finan�atorilor pentru r�spundere, fa�� de dorin�a 
practicienilor de a înv��a �i a se perfec�iona, sau care judec� succesul unei 
ini�iative numai la încheierea acesteia: procesul de evaluare trebuie s� 
sprijine atât responsabilitatea, cât �i înv��area.  

Prezent�m în continuare o sugestie de alc�tuire a unui cadru cu 
obiectivele societale, rezultatele a�teptate �i indicatorii economiei sociale. 
Exist� mai multe motive pentru a face acest lucru: obiectivele societale au 
nevoie de colectarea �i analiza mai ales a unor date calitative pentru a 
putea în�elege operarea �i impactul acestui tip de obiective, care nu pot fi 
reduse la cifre contabile sau deduse din astfel de cifre. Prin stabilirea mai 
multor obiective societale, ne îndep�rt�m de practica adesea obi�nuit�, dar 
limitat�, de a reduce m�surarea impactului economiei sociale la indicatori 
de tipul rezultatele ocup�rii, datorit� accentului pus în cadrul Strategiei de 
ocupare de la Lisabona pe dimensiunea de ocupare a economiei sociale. 
Prin defini�ie, entit��ile din economia social� se ocup� de anumite 
rezultate sociale de care nu se mai ocup� nici sectorul particular, nici cel 
public �i care trebuie de aceea identificate. 
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Lucrarea a doi cercet�tori canadieni propune un foarte interesant 
�i util cadru de lucru pentru identificarea (�i m�surarea) obiectivelor 
societale, a rezultatelor �i indicatorilor activit��ilor din economia social� 
(Leviten-Reid, Torjman, 2006: 11-23), cu men�iunea faptului c� se 
utilizeaz� patru mari categorii de obiective societale preluate din publica�ia 
OECD Society at a Glance: OECD Social Indicators (eurofound.europa.eu): 
înt�rirea coeziunii sociale; înt�rirea independen�ei personale; promovarea 
echit��ii prin dep��irea dezavantajelor sociale sau a celor de pe pia�a 
muncii; îmbun�t��irea st�rii de s�n�tate a popula�iei. 

De asemenea, pentru a introduce �i contribu�ia distinctiv� a 
economiei sociale, a fost ad�ugat un nou obiectiv societal, respectiv 
generarea de bog��ie prin proprietate social�. 

Num�rul acestor obiective societale poate fi m�rit �i/sau 
modificat, dac�, de exemplu, nu includ niciun obiectiv societal-cheie al UE 
sau chiar na�ional sau alte obiective legate de economia social�.4 În orice 
caz, folosirea obiectivelor societale ale OECD este în mod sigur un lucru 
bun, întrucât sunt conforme cu standardele interna�ionale acceptate �i 
asigur� un cadru de obiective �i rezultate a�teptate comparativ �i de mai 
mare încredere.  

Pasul urm�tor în cadrul procesului este identificarea rezultatelor 
a�teptate din domenii specifice, care trebuie m�surate în rela�ie cu fiecare 
obiectiv �i/sau între obiective. Lucrarea identific� rezultatele a�teptate în 
patru domenii, precum �i mai multe subgrupe pentru fiecare rezultat. 
Rezultatele pot fi folosite, modificate sau înt�rite pentru a reflecta cerin�ele 
speciale ale unei ��ri sau regiuni. De exemplu, rezultatele sociale pot 
include anumite grupuri sociale vulnerabile �i minorit��i �i/sau referirea la 
aceste grupuri se poate face în toate tipurile de rezultate. În sfâr�it, 
indicatorii economiei sociale pot fi dezvolta�i corespunz�tor prin corelarea 
obiectivelor �i rezultatelor acesteia (Evaluation Framework for Federal 
Investment in the Social Economy: A Discussion Paper¸ p. 28).  

Exemple ale câtorva indicatori pentru monitorizarea �i evaluarea 
activit��ilor economice �i sociale, precum �i a rezultatelor economiei 
sociale sunt prezentate în studiul unor autori greci, intitulat Planificarea 
func�iilor �i cerin�ele tehnice ale observatorului activ pentru economia social� în Grecia 

                                                 
4 De exemplu, European Observatory of the Social Situation monitorizeaz� patru arii tematice – 
demografie, incluziune social� �i distribu�ia venitului, capitalul social �i starea de s�n�tate, 
condi�iile de via��. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750.   

42
 
CACE, C., CACE, S., NICOLAESCU, V., (2012) Good Practices in Social Economy – Methods 
and Indicators of Evaluation, Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Section Social 
Sciences, Year 1, Issue 1, pp: 31-51



Good Practices in Social Economy – Methods and Indicators….Ass. Prof. Ph.D. Corina 
CACE, Senior Resear. Ph.D. Sorin CACE, Ass. Lect. Ph.D. Victor NICOL�ESCU 

 

 
 
 

(Ministerul grec al Ocup�rii �i Protec�iei Sociale, Programul EQUAL 2006, 
p. 49-51). Câ�iva dintre ace�tia sunt prezenta�i pe scurt mai jos: 

 
Tabelul nr. 1 Indicatori pentru monitorizarea �i evaluarea activit��ilor economiei 

sociale 
Tipuri de 
indicatori M�soar� 

Idicatori generali Procentul diferitelor tipuri de companii din 
economia social� în compara�ie cu num�rul total 
de companii din economia social�  
Procentul de companii din economia social� dup� 
tipul de activitate (na�ional/regional/local etc.) 
Altele 

Indicatori 
economici 

Procentul mediu al venitului  
Procentul mediu al cheltuielilor pe companie din 
economia social� /tip de companie/localizare 
geografic�  
Procentul de finan�are al cifrei de afaceri pe 
companie din economia social� /tip de 
companie/localizare geografic�  

Indicatori de 
ocupare 

Procentul mediu al persoanelor angajate pe 
companie din economia social� /tip de 
companie/localizare geografic�  
Procentul mediu al cre�rii de noi locuri de munc� 
pe companie din economia social� /tip de 
companie/localizare geografic�  
Altele 

Indicator de 
vizibilitate 
promovare  

Procentul modului de vizibilitate-promovare a 
produselor/serviciilor companiilor din economia 
social� de pe pia�� 

Indicator de 
inovare 

Procentul de companii din economia social� care 
au introdus în ultimii 3 ani activitate inovativ� 
pentru produsele/serviciile lor, pe tip de 
companie 

Indicator de 
organiza�ii / 
autorit��i care 
colaboreaz� 

Procentul de companii care au stabilit rela�ii de 
cooperare cu UE/autorit��i publice/alte companii 
din economia social� pe tip de 
companie/localizare geografic� 
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Pentru monitorizare pot fi folosite unele dintre urm�toarele 
instrumente: programe de activitate/munc� �i programe de resurse/buget, 
ocupare/practici pentru resurse umane, presupuneri pentru managementul 
riscului, vizite, efectuarea de interviuri, întâlniri, rapoarte (anuale, ale 
mersului activit��ii etc.), standarde �i criterii de calitate, munc� 
opera�ional�/planuri de afaceri �i altele. 

Pe scurt, pentru monitorizarea �i evaluarea eficient�, uniform�, cu 
precizie �i de încredere a aporturilor, proceselor �i mai ales a rezultatelor 
economiei sociale, este nevoie de cel pu�in dou� lucruri: un 
catalog/registru al companiilor din economia social� clasificate conform 
criteriilor din Manualul UE �i (unde este nevoie) din Manualul ONU 
pentru conturile satelit, precum �i un cadru de lucru care s� con�in� 
obiectivele societale, rezultatele a�teptate �i indicatorii din activitatea 
sectorului economiei sociale din România. 

 
5. Evaluarea bunelor practici în domeniul economiei sociale 
 
Astfel, dup� cum am precizat anterior, singurul demers care 

m�soar� �i indic� în mod riguros progresul este evaluarea fie c� ne referim 
la analiza practicilor �i interven�iilor la nivel microsocial, fie c� situ�m 
analiza la nivel macrosocial. Perrin (2003) apreciaz� c� poate fi considerat� 
bun� practic� orice interven�ie social� care func�ioneaz� (în totalitate sau par�ial) �i 
care se dovede�te a avea relevan�� practic� la orice nivel �i în alt� parte decât în 
contextul s�u de aplicare (transferabilitate). Orice tip de activitate, proces, 
strategie, tehnic�, la orice nivel al unui proiect sau program care se 
dovede�te a avea impact planificat sau nea�teptat, poate fi considerat o 
poten�ial� bun� practic�. Ceea ce determin� clasificarea unei interven�ii ca 
fiind bun� practic� este valorizarea ei în raport cu anumite criterii. Deci, 
pentru a denumi o interven�ie social� în raport cu alte interven�ii din 
acela�i domeniu ca fiind bun� practic�, este necesar ca interven�ia s� fie 
analizat� �i clasificat� astfel în func�ie de un set de criterii. De exemplu, 
Organiza�ia Interna�ional� a Muncii, în cadrul Programului interna�ional 
pentru eliminarea muncii copilului, a definit în cadrul programului un set 
de criterii pentru stabilirea bunelor practici. 

Factorii de decizie ai organismelor interna�ionale au dorit s� 
dobândeasc� accesul mai rapid la informa�ii referitoare la finalitatea unor 
programe de finan�are, dar �i s� asigure, pentru publicul larg, transparen�a 
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pentru deciziile de alocare a fondurilor. Ca urmare, a ap�rut necesitatea 
unor „instrumente” care s� satisfac� aceast� nevoie �i ini�ial au fost 
alc�tuite colec�ii ale rezumatelor de proiecte finan�ate într-un program. 
Ulterior, pentru c� s-a constatat c� aceste colec�ii nu furnizau prea multe 
informa�ii, au fost ad�ugate �i descrieri mai detaliate, chiar studii de caz ale 
unor proiecte, folosindu-se drept criterii de selec�ie datele colectate în 
timpul monitoriz�rii implement�rii proiectelor �i vizibilitatea public� a 
unor proiecte (deseori confundat� în mod eronat cu conceptul de 
„impact”). În ultimii ani, din ce în ce mai mult, practicile valoroase sunt 
considerate „bune” sau „cele mai bune” în baza unor evalu�ri care iau în 
considerare nu doar implementarea, deci finalizarea cu succes a unei 
interven�ii sociale, dar �i impactul acesteia la un anumit interval de timp 
dup� ini�ierea ei. 

A�a cum am men�ionat anterior, extragerea �i culegerea 
experien�elor practice valoroase s-au f�cut �i înc� se mai fac aleator, uneori 
f�r� prea mult efort de analiz� �i reflec�ie, considerându-se c� exist� trei 
cauze principale pentru care se petrece acest fapt:  

−  lipsa clarit��ii cadrului conceptual; 
−  necunoa�terea metodologic�; 
−  absen�a resurselor pentru efectuarea unei analize riguroase. 
Utilizarea termenului de „bun� practic�” se face prin traducerea lui 

din literatura de specialitate anglo-saxon� (engl. „good practice”). 
Apreciem c� nici chiar în original nu reflect� cu fidelitate în�elesul care i se 
acord�. Aceasta pentru c�, de fapt, în definirea acestui concept, rolul 
central îl are ideea de utilitate a unei interven�ii �i faptul de a fi o 
interven�ie folositoare altora. Utilitatea unei bune practici poate s� derive 
�i din insuccesul ei, care, prin feedback negativ, ar putea conduce la 
apari�ia unei interven�ii corectoare, care poate deveni o solu�ie practic� 
pentru rezolvarea unei probleme. Mai mult decât atât, între cele dou� 
direc�ii ideale (de tip plus �i minus infinit) pe care le denumim „succes 
deplin” �i „e�ec total”, care nu se întâlnesc niciodat� în practic�, exist� un 
continuum de interven�ii a c�ror valoare („bun�” sau „rea”) depinde doar 
de locul unde va fi amplasat punctul de referin��. �i aceasta numai dac� 
analiz�m impactul estimat. Dar dac� extindem analiza �i la impactul 
nea�teptat, am putea considera dou� tipuri de bune practici - bune practici 
definite prin evaluare �i bune practici definite instant, care au urm�toarele 
caracteristici:  
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Tabelul nr. 2  Tipuri de bune practici 

 
Ambele tipuri sunt legitime �i pot fi utilizate cu succes, în func�ie 

de situa�ie �i de necesit��i, iar utilizatorii, în func�ie de rolurile lor, pot 
solicita diferite tipuri de informa�ii, cu grad diferit de elaborare �i validare, 
deci cu grad diferit de încredere, de exemplu: 

practicienii, care încearc� zilnic proiecte „pilot”, noi c�i de 
abordare a problemelor cu care se confrunt�, utilizeaz�/elaboreaz� solu�ii 
simple, u�or adaptabile la contextul activit��ii lor, f�r� s� recurg� la test�ri 
�i valid�ri suplimentare practicii lor/a colegilor; 

cei implica�i în analizarea de strategii, în dezvoltarea de politici sau 
cei care au responsabilitatea adopt�rii de noi strategii sau politici, deci care 
trebuie s� ia decizii asupra c�rora doar cu greu se mai poate reveni în caz 
de insucces, au nevoie de informa�ii testate, validate, cu grad înalt de 
încredere în ce prive�te ob�inerea rezultatelor planificate; cei implica�i în 
dezvoltarea de programe sunt interesa�i de ambele abord�ri, c�ci, în 

Bune practici definite prin evaluare Bune practici definite  
instant 

practici testate �i validate 
grad înalt de încredere 
grad înalt de replicabilitate 
standard metodologic înalt 
costuri mari 
interval de validare mare 
timp de elaborare �i de diseminare 
mare 
folose�te �i furnizeaz� cunoa�tere 
explicit� 
relevante pentru programe mari, 
grupuri-�int� mari, interven�ii 
sociale generalizate 
utile pentru deciden�i de nivel înalt 
atractive pentru cercet�tori 
 

practici „brute" 
grad redus de încredere 
replicabilitate relativ� 
nu implic� metodologie 
costuri reduse 
validare rapid� 
elaborare �i diseminare rapid�, 
adesea informal� 
folose�te cunoa�tere �i tacit�, �i 
explicit� �i furnizeaz� cunoa�tere 
explicit� 
relevante pentru proiecte mici, 
grupuri-�int� mici, interven�ii 
individualizate 
utile pentru practicieni 
neinteresante pentru metodologii, 
dar atractive pentru cercet�torii care 
studiaz� interven�iile sociale 
inovative, de tip „pilot” 
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func�ie de resursele disponibile �i de timpul ce poate fi alocat, ambele 
variante sunt relevante. 

Grilele de evaluare ale celor mai mul�i finan�atori cuprind un 
criteriu numit „inovativitatea interven�iei propuse” (sau alte sintagme cu 
în�eles similar). Deoarece competi�ia pentru resursele finan�atorilor este 
acerb�, pentru ca un proiect de interven�ie s� ajung� s� fie finan�at, ar 
trebui ca gradul de inovativitate s� fie cel pu�in mediu spre înalt. În 
realitate, num�rul interven�iilor cu adev�rat inovative dup� finan�area 
propunerilor selectate este extrem de redus. Unde se pierd interven�iile 
sociale inovative? 

Exist� dou� direc�ii de analiz� pentru acest fapt: 
− unul, care se refer� la modul în care sunt evaluate interven�iile 

inovative, în sensul c� exist� o serie de limite derivate din 
abord�rile consacrate în evaluare (Perin, 2003); 

− cel�lalt, conform c�reia în via�a social� nimic nu se înf�ptuie�te 
dup� cum a fost planificat; deci consecin�ele unei interven�ii 
sunt determinate de aplicarea ei, �i nu de planul ini�ial 
(Vedung, 2000). 

În ceea ce prive�te utilizarea bunelor practici ale economiei sociale, 
exist� trei direc�ii de analiz� ce pot fi considerate: utilizatorii, scopul final 
�i contextul. Din perspectiva sistemului de bune practici, exist� dou� 
categorii mari de utilizatori: cei care particip� �i la celelalte procese 
cuprinse în sistemul bunelor practici (colectare �i validare) �i utilizatorii 
care doar beneficiaz� de bunele practici, f�r� a participa direct la colectarea 
�i validarea lor. Provocarea cea mai mare o constituie a doua categorie de 
utilizatori, care poate fi, de asemenea, împ�r�it�, în func�ie de rolurile pe 
care le au, în: deciden�i politici, manageri, cercet�tori, practicieni. Scopul 
final poate fi �i el diferit: furnizarea de informa�ii pentru dezvoltarea de 
politici, dezvoltarea interven�iilor practice, cercetare, dezvoltarea de 
programe interna�ionale (Perin, 2003). Utilizarea bunelor practici devine 
relevant� în urm�toarele situa�ii: 1. cu prilejul lans�rii unei noi interven�ii 
(cei care propun aceast� interven�ie trebuie s� demonstreze c� se 
raporteaz� �i la experien�a altora, c� au avut în vedere rezultatele deja 
ob�inute în domeniul respectiv), 2. cu prilejul revizuirii de 
programe/proiecte �i 3. când apar probleme sau când exist� indicii pentru 
a considera abord�ri alternative. 
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6. Concluzii 
 
Organiza�iile din economia social� sunt caracterizate de un grad 

ridicat de pluralitate �i diversitate, iar evaluarea bunelor practici din 
sectorul economiei sociale din Uniunea European� ar trebui s� indice dac� 
acestea sunt caracterizate de ac�iuni inovative bine gândite, care se 
adapteaz� cu succes la noile condi�ii socioeconomice. Astfel, în contextul 
crizei economice devine important s� se poate spune c� sectorul 
economiei sociale este un incubator pentru noi ini�iative economice �i 
sociale promovate de noi juc�tori, care au contribuit la l�rgirea �i 
diversificarea furniz�rii de posibilit��i �i de sprijin pentru grupurile 
dezavantajate. 

Având în vedere faptul c� Strategia de la Lisabona a Uniunii 
Europene recunoa�te explicit economia social� ca un sector de baz� al 
politicii sale ocupa�ionale, este o mare provocare pentru to�i actorii din 
economia social� s� colaboreze pentru dezvoltarea unei economii sociale 
mai vizibile, capabile s� lupte împotriva �omajului, s� creeze un mare 
num�r de locuri de munc� �i s� paveze drumul pentru o revenire durabil�. 
În mod deosebit, economia social� este capabil� s� contribuie la crearea de 
noi locuri de munc�, s� m�reasc� gradul de stabilitate al locurilor de 
munc�, s� scoat� locurile de munc� din economia subteran� �i s� le 
introduc� în economia oficial�, s� men�in� vii ocupa�iile (de ex., 
me�te�ugurile), s� exploreze noi ocupa�ii (de ex., facilitatori urbani) �i s� 
dezvolte drumuri spre munc�, mai ales pentru aceia care sunt exclu�i 
social (Demoustier, 2001).   

Participan�ii din economia social� trebuie s� examineze mai multe 
tipuri de abord�ri eficiente pentru a ajuta la îndrumarea fiec�rei organiza�ii 
prin oferirea de solu�ii validate de practic� în strâns� leg�tur� cu 
performan�ele actuale ale companiei, mai ales în perioada actual� dificil� 
din punct de vedere economic. În alt� ordine de idei, companiile realizeaz� 
dou� componente majore ale conceptului de flexicuritate (strategii 
cuprinz�toare de înv��are pe tot parcursul vie�ii pentru a asigura 
adaptabilitatea continu� a salaria�ilor �i poten�iala lor angajare, precum �i 
politici active eficiente pentru pia�a muncii, care s� ajute oamenii s� se 
adapteze la schimb�rile rapide, care s� reduc� rata �omajului �i s� ajute 
tranzi�ia la noi locuri de munc�), prin posibilit��ile de preg�tire create de 
firme în beneficiul localnicilor. 
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Pe de alt� parte, aceast� pluralitate de ini�iative ale economiei 
sociale implic�, de asemenea, o complexitate care trebuie pus� în valoare, 
întrucât nu este vorba de o singur� entitate uniform� �i nici nu are un 
subiect clar pentru interven�ia politic�. Astfel, este nevoie de adoptarea 
unor tipologii func�ionale potrivite ale diferitelor forme ale organiza�iilor 
economiei sociale existente �i care pot cere diferite tipuri de interven�ii 
politice. În acest context, aten�ie special� trebuie acordat� dezvolt�rii unui 
sistem pentru clasificarea, monitorizarea, evaluarea �i poate 
certificarea organiza�iilor economiei sociale �i a activit��ilor lor specifice. 
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