
• București Ilfov – câteva date 

• Economia socială – concept, istoric în 
București 

• Economia socială în București-Ilfov - 
date, tendințe 2000 - 2012 

• Provocări? 

 

Economia socială în București - Ilfov 



• PIB-ul regiunii s-a dublat în perioada 2005-
2008, și reprezintă 24% din PIBul României.  

• PIBul pe cap de locuitor era de 10.000 Euro, 
peste PIBul mediu european, la egalitate cu 
regiuni italiene cum ar fi Piemonte sau Liguria, 
Freibourg din Germania sau East Scotland 

• Relativ usor de găsit un loc de muncă – rata de 
activitate foarte mare în București, 81% și 71% 
în Ilfov – media națională este de 62,8% 

 

Bucureștiul și regiunea din jurul său, 
Ilfov, nu au fost niciodată atât de 
bogate ca astăzi. 



Polarizare socială - inegalitatea veniturilor – 
excluziune socială 

Fuga spre periferie în căutarea atmosferei „de 
ţară” si izolare de sudul sărac 

• Nordul bogat concentrează indivizi cu studii 
superioare, puţini analfabeţí, şomeri, muncitori 
necalificaţi ori rromi.  
•Locuinţe - aproape exclusiv case boiereşti şi vile. 
•Controlează în mare parte economia urbană 
 
 

În același timp Bucureștiul este 
un oraș al segregării  
- NORDUL BOGAT - 

http://www.rob.ox.ac.uk/radiatingoncology/all-about-cancer/what-does-it-take-to-make-cancer-a-killer/ignoring-messages-to-stop-dividing


• Comunităţi sărace constrânse de nivelul 
veniturilor să se rezume la anumite bunuri şi 
servicii, mai mult afectate de prezenţa 
deşeurilor, a zgomotului şi degradării imobiliare, 
în care iau naştere ghetouri   

• Concentrarea spaţiala a rromilor (prima 
minoritate ca număr de indivizi , cele mai sărace 
cartiere). Concentrarea lor are la bază un 
complex de factori de natură economică. 
 

Sudul sărac (Rahova, Ferentari 
Berceni, Militari, Giuleşti, 
Pantelimon şi Colentina) 



Sudul...  gropilor de gunoi  
și... 

Comunitățile de legumicultori 

Legumicultorii  
Suprafața agricolă a regiunii 
Bucureşti – Ilfov importantă - 
117.965 ha. 
Legumicultura s-a dezvoltat pentru 
a putea satisface nevoile crescânde 
de aprovizionare ale Capitalei.  
Comunele în care legumicultura se 
află pe primul plan sunt: în Nord -  
Nuci, Ciolpani, Gruiu și în Sud -  
Berceni, 1 Decembrie, Vidra. 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jbALTuRtOLVbJM&tbnid=ZrPNXrBfmMWCdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fepochtimes-romania.com%2Fnews%2Fpe-cand-bucurestenii-erau-tarani---179598&ei=3sqUUYCvM8ObtAaYkICgDg&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNFXDyTFgnXHa3_-bKZSZDQC9uawIQ&ust=1368792154537587
http://content.ad20.net/Storage/322606_3FA8C608911E40E7827EE96397892B5F/index.html?id=322606&dir=http://content.ad20.net/Storage/322606_3FA8C608911E40E7827EE96397892B5F/&trk=1&trkimg=http://core1.ad20.net/x0.gif&click=http://core1.ad20.net/click&site=gandul&zone=Special&params=&snocache=1368294746212_35324408014838936&spgid=49394052182253304&sck=y&sfver=11&f1pgad=0&__x1ts=d98a6289&sww=1262&swh=879&sifr=0&pub=62&site=3224&section=436&zone=78&size=0x0&xcrid=322606&xgeo=RO|10|0|Bucharest||0|&x1guid=0&dtime=15&url=http://www.gandul.info/stiri/se-aprind-gropile-de-gunoi-855870/galerie?p=1


În acest context, ce rol 
poate juca economia 

socială? 



Ce este economia socială? 



Economia sociala 

• Forme de organizare 
sau juridice specifice 
• Un model de 

întreprindere care se 
poate caracteriza prin 

respectarea unor valori 
• Alte denumiri: 

„economie solidară”și 
„al treilea sector;  

[1] Rezoluția Parlamentului 
European din 19 februarie 

2009 referitoare la 
economia socială 
(2008/2250(INI)) 



Întreprindere de 
economie socială 

Întreprindere clasică 

Scop Satisfacerea unei 
nevoi colective 

Profitul individual 

Proprietate Colectivă  
Profitul este 
reinvestit pentru 
satisfacerea 
scopului 

Individuală 
Profitul este 
distribuit 
proporțional cu 
participarea la 
capital 

Conducere Un om = un vot O acțiune = un vot 



Cooperative – au aparut în secolul XIX  

Contrabalansarea monopolurilor -  

autonomie și auto-determinare economică pentru membri, de 
obicei cei mai puțin bogați  

• de consum – bunuri de consum la prețuri accesibile, mai nou 
anumite bunuri de consum - food coops;  

• de producatori – lucrători – a găsi o piață în comun 

Cooperativele în UE  

– 1 din fiecare 3 cetățeni UE sunt membri ai unei cooperative,  

– Angajează 5.4 mil. persoane 

– Cote de piață: agricultura - 83% în Olanda, sector bancar (50% în 
Franța, 31% în Austria), comerț retail - cooperative de consum - 
36% în Finlanda. În Italia cooperativele reprezintă 15% din 
ansamblul economiei  



•  Asociațiile și fundațiile – „scop ideal” - vechea 
Lege Marzescu  

- Asociații - și interesul colectiv sau ne-patrimonial 
al membrilor.  

- Fundatiile redistribuie resurse – fundații 
finanțatoare sau care strâng fonduri 

• Uniunile de credit - CARurile – nevoia de credit a 
persoanelor non-bancabile 

 



Economia socială în regiunea noastră          
- București-Ilfov - 

Invenție – inovație socială,  
import occidental – formă fără fond,  

tradiție întreruptă? 
Ca să înțelegem, vă invit la o plimbare 
prin Bucureștiul economiei sociale... 



Acum 150 de ani, aici Iosif N. Auerbach, ”doftor de medițin” 
care ocupa în catul al doilea, la stânga, odaia cu nr. 22 anunța:  

” ...mă recomandez tuturor pătimașilor oameni în toată 
ramura științei de medițin, ca să le dau deplinul ajutor 

doftoricesc; ba primesc încă și pe toți cei scăzuți de avere, 
săraci, de la 1, ½ până la 3 ceasuri evropienești după prânz a 
le da ajutor doftoricesc, aici în locuința mea fără nici o plată.” 



Ateneul Român – 
crowd funding 

• Crowdfunding - o tehnică de 
finanțare a proiectelor  
folosind resurse online 
(forumuri, platforme de 
socializare etc.).  

• Apelează la o comunitate ca 
pe un potențial finanțator 
pentru a dezvolta un produs.   

Ateneul Român nu ar bucura astăzi ochiul 
trecătorului dacă nu ar fi existat: 
1. Societatea Ateneul Român,  
2. Un testament – al cărturarului și 
boierului Scarlat Rosetti,  
3. O loterie/subscripție publică, autorizate 
de Guvern, sub sloganul „Dați un leu 
pentru Ateneu!”  
 
•Ingeniozitate 
•Rapiditate 
•Responsabilitate socială - salariul unui 
muncitor constructor era de 200-250 de lei 
de aur, al unui inginer tânăr de 450 de lei 
de aur, iar al unui inginer cunoscut, ca 

Anghel Saligny, 2.000 de lei de aur.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Bundesarchiv_B_145_Bild-F016198-05,_Bukarest,_Ateneul_Roman.jpg


Primul spital din București construit în 1704, din inițiativa 
spătarului Mihail Cantucuzino, ca spital pentru săraci, organizat 
după modelul unui spital din Veneția.  
Dupa 40 ani epitropii mănăstirii Colțea au considerat că este 
necesar să crescă veniturile așezămintelor Colțea ridicând un han 
care se afla aproximativ pe actuala stradă a Doamnei.  
O vreme se număra printre hanurile de frunte ale Bucureștilor.  

Spitalul Colțea 
Hanul Colțea 

= Activitate economică cu scop social  



Întreprinderi sociale pentru  
cerșetori și vagabonzi 

Colonia agricolă de la Băneasa 

•Dr. Nicolae Minovici i-a adunat de pe drumuri și le-a 
dat un rost, aducându-i la casa sa din Băneasa, pe lângă 
care organizase o mică fermă agricolă.  
"Ici un cerșetor bătrân plivește buruienile unei culturi de zarzavaturi… – lucruri 
ușoare, potrivite vârstei «delincvenților». Prima zi, cerșetorii lucrează gratis…, 
dar zilele următoare sunt plătiți potrivit muncii lor… Micii vagabonzi sunt și ei 
întrebuințați la diverse lucrări potrivite vârstei lor. Unii se ocupă cu stupăria, alții 
uda diversele culturi. Cei mai inteligenți, în care dl dr. Minovici recunoaște 
oarecare iscusinți, sunt reținuți spre a fi îndreptați mai târziu spre o muncă mai 
spornică.”  

Sursa: un ziar al vremii, citat de Jurnalul Național 



Cooperativele și uniunile de credit 
și ajutor mutual -  istoric în 
București 

Asociaţii de economie, credit şi ajutor mutual au luat fiinţă 
în Bucureşti din 1870. 
•Societatea de Economie, Împrumut şi Ajutor Reciproc 
„Regele Carol I” 
•Societatea „Floreasca” pentru Economie, Împrumut şi 
Ajutor la Căsătorie şi Înmormântare, în cartierul Floreasca  
•Societatea de Economie, Împrumut, Cooperaţiune şi 
Ajutor Reciproc „Sfânta-Treime - Ghencea” 
 “…. cooperaţia, a început la noi în condiţii atât 

de neprielnice şi a avut de învins greutăţi atât 
de mari, încat Statul a trebuit să ia sub directa 
lui ocrotire toată mişcarea.”.  
Se ştie că niciodată instituţiile create de stat nu 
au dat roade atât de frumoase ca cele ce s-au 
născut fără ajutorul lui...  

I.G. Duca, primul 
preşedinte al Casei 
centrale a Băncilor 
Populare la Congresul 
Cooperatist din 1904  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Ion_Gh._Duca.jpg


Economia socială în regiunea 
București Ilfov 2010 

•4539 organizații active, cea mai 
mare parte AF 
•Total active deținute  - 2.452.296 
mii lei 
•Total venituri - 1.705.021 mii lei 96% 

2% 2% 

Pondere tipuri de organizatii  2010 
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Economia socială în regiunea 
București - Ilfov - angajator 

Economia socială - un angajator important în 
Regiunea București Ilfov 
 

Peste 18.000 de locuri de muncă în 2010,  
2% din salariații regiunii  

 
Comparație  
- în Flandra erau în 2011, 25.000 angajați  
reprezentând 0.9% din toți salariații regiunii  
- în Burgundia erau 57.000 de lucrători reprezentând 
10% din totalul salariaților regiunii) 
 



• Numărul de angajați din 
asociații și fundații a avut o 
evoluție instabilă – după o 
scădere în perioada 2007-2009, 
și-a reluat creșterea începând 
cu anul 2010 

Economia socială în regiunea 
București - Ilfov  
Evoluția AF ca angajator 2005-2010 
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Economia socială în regiunea 
București - Ilfov – AF ca angajator 

• Ponderea AF ca angajator 
crește ușor în perioada 2005-
2010 de la 1,6% la 2%, în 
condițiile în care numărul 
total de angajați ai regiunii a 
scăzut.  

97% 98% 99% 100%

2005

2007

2009

2010

Numar salariati total Total salariati economie sociala



AF din regiunea București - Ilfov reprezintă 23% din AF din 
România, dețin 39% din imobilizările AF din România, generează 

27% din venituri cu 17% din salariați.  

AF din regiunea București - Ilfov – Ponderea la nivel 
național, 2010 



Economia socială în regiunea 
București-Ilfov – venituri AF 

• Veniturile AF au crescut, 
dar într-un ritm mai lent 
decât în alte sectoare. 

• În perioada 2005-2007 de 
1,4 ori.  
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Economia socială în regiunea București - Ilfov – câteva 
concluzii, provocări și recomandări 

• Economia sociala din regiunea București Ilfov rămâne un 
important angajator, oferind 2% din locurile de muncă din 
regiune 

• Cu venituri într-o ușoară creștere, economia socială crește 
totuși într-un ritm mai lent decât regiunea în ansamblu 

• Se manifestă efectele lipsei unor politici locale și regionale de 
încurajare a acestui sector, care pare că a pierdut din ritmul 
de creștere  

• Este necesară elaborarea unor strategii/politici locale și 
regionale de dezvoltare a economiei sociale, fie separat, fie 
ca elemente integrate în strategiile de dezvoltare de 
ansamblu 

• Nu există un dialog structurat între organizațiile economiei 
sociale și autoritățile locale și regionale, fiind necesar a se 
întreprinde acțiuni în acest sens 


