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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐ 2013. “Investeşte în oameni!”

Rolul cultelor și al organizațiilor cu profilRolul cultelor și al organizațiilor cu profil
religios în dezvoltarea economiei sociale

- Raport preliminar* -

Iuliana Conovici, IES
Seminar IES

19 martie 2013, București

*Aceasta versiune a prezentarii nu contine date statistice si financiare
Aceste informatii vor fi introduse in raportul final privind cultele si organizatiile religioase

Obiectivele raportului

• Urmărirea evoluţiei rolului social şi economic al 
organizaţiilor cu caracter religios (culte şi alteorganizaţiilor cu caracter religios (culte şi alte 
organizaţii cu profil social).

• Formularea unei prime evaluări a ponderii şi 
impactului acestora în dezvoltarea economiei 
sociale din România. 

• Colectarea, sistematizarea şi organizarea 
i f iil iinformaţiilor necesare pentru integrarea tuturor 
acestor date în peisajul de ansamblu al economiei 
sociale din România.
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Etapele cercetării

• Documentare 

• Raport preliminar• Raport preliminar

• Anchetă de teren

• 8 interviuri calitative

• 2 Focus‐grupuri

• 3 Studii de caz3 Studii de caz

• Prelucrarea datelor 

• Raport final

Economia socială - o definiţie minimală

Economia socială cuprinde organizaţiile
i t tprivate autonome care 

• 1. produc bunuri şi/sau furnizează servicii ce 
răspund unor nevoi comunitare sau interese comune
ale membrilor; 

• 2. în care finalitatea socială a activităţii are 
prioritate asupra dimensiunii economice şiprioritate asupra dimensiunii economice şi 

• 3. care se administrează pe criterii democratice.
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Organizaţii cu profil religios

Faith-based organisations
• entităţi întemeiate pe credinţe religioase comune ale ţ p ţ g

căror activităţi în domeniul social, educaţional, 
economic etc. sunt articulate în mod direct sau indirect 
ca forme de manifestare a respectivelor credinţe. 

În cadrul acestui studiu, distingem:
• 1. culte religioase şi unităţi de cult (mai aprofundat 

BOR BRC+BRU Biserica Reformată Biserica luiBOR, BRC+BRU, Biserica Reformată, Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică – Cultul Penticostal) şi

• 2. organizaţii autonome cu profil religios care 
funcţionează potrivit regimului legal general al 
asociaţiilor şi fundaţiilor (ONG-uri). 

Probleme metodologice

• Identificare şi codare – codarea CAEN, codarea pe 
cuvinte cheie insuficientă; terminologie neunitarăcuvinte cheie insuficientă; terminologie neunitară 
(mai ales pe unităţi de cult); dificultatea distincţiei 
unitate de cult/ONG şi a afilierii/afinităţii 
confesionale (unde există).

• Reprezentativitatea datelor – nr. mic de unităţi de 
cult/raportat la total; separarea culte/ONG

• Funcţiile multiple acoperă aproape toate• Funcţiile multiple – acoperă aproape toate 
domeniile ec. sociale

• Democraţia internă – în ce măsură e respectat 
criteriul (mai ales pt culte).
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Tipuri de date

• REGIS , prelucrare INS, prelucrare IES(date de 
bilanţ)bilanţ)

• Registrul furnizorilor de servicii sociale 
acreditate (M. Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale)

• Date oferite/publicate de organizatiile studiate

Al ă i• Alte cercetări

Rolul credinţei şi valorilor religioase în apariţia şi dezvoltarea
economiei sociale.  Argument istoric

Bisericile creştine – rol important în dezvoltarea mai multor  
modele şi comportamente sociale şi economice definitorii 
pentru ceeea ce astăzi se cheamă economia socială, prin:

• Crearea de forme/modele instituţionalizate de cooperare şi sprijin mutual
– mănăstirile – modele economice şi sociale aparte: bunuri administrate în cooperare; deschidere spre 

comunităţile locale; catalizator de dezvoltare locală
– Frăţiile (fraternităţile) – forme de întrajutorare reciprocă
– parohia (comunitatea locală) – „communitate de caritate” („community of charity”)

• Redistribuirea bogăţiei în cadrul unei societăţi: 
– organizarea de colecte, primirea de donaţii, în vederea ajutorării nevoiaşilor 
– alocarea cărtre Biserică (cult) a unei cote parte a averii credincioşilor (de ex. zeciuiala) ‐ formă de sprijin 

mutual şi cooperare 

• Crearea şi perpetuarea unor instituţii caritabile/sociale:• Crearea şi perpetuarea unor instituţii caritabile/sociale:
– crearea de spitale, azile, case pentru copii, bătrâni, străini (episcopii, mănăstiri) etc.
– promovare a şi implicare în administrarea de fundaţii private 

• Crearea/administrarea unor instituţii de educaţie:
– crearea de instituţii de educaţie (grădiniţe, şcoli, licee, universităţi), inclusiv instituţii de educaţie pentru femei, 

pentru copiii săraci şi pentru orfani.

• Consiliere şi socializare etc.
– De ex. parohiile/comunităţile locale – instanţe de socializare, consiliere, educaţie etc.
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Rolul credinţei şi valorilor religioase în apariţia şi dezvoltarea economiei
sociale. Context românesc

Statul român modern :
• se instalează progresiv în toate sferele sociale, pe care caută să le controleze: preia 

controlul (cel puţin parţial) asupra majorităţii instituţiilor filantropice, medicale, şi de 
educaţie şi le reformulează regulile

• se construieşte patrimonial pe confiscări progresive şi succesive (între care averile 
bisericeşti)

• sistemul recunoaşterii plurale a cultelor este o consecinţă a construcţiei României 
Mari, care schimbă radical structura demografică a ţării.

Bisericile şi activităţile sociale/de economie socială

• Prima jumătate a sec. XX – expansiunea şi diversificarea iniţiativelor sociale 
bisericeşti, inclusiv experimente contemporane (cooperaţie, bănci populare, şcoli 
model etc)

• Regimul comunist – distrugerea sau preluarea de stat a instituţiilor caritabile şi de 
educaţie private ale cultelor şi organizaţiilor afiliate acestora, inclusiv a celor 
economice. Excepţii: atelierele mănăstireşti (cooperative); producţia şi 
comercializarea de bunuri şi obiecte de cult; organizarea de colecte periodice sau 
ocazionale; formele de ajutorare informală a săracilor.

Tipuri de actori implicaţi

• a.Parohii/comunităţi bisericeşti locale sau de nivel superior 
care dezvoltă direct proiecte/activităţi cu caracter social/de 
economie socială 

• b Ordine şi congregaţii călugăreşti (catolice) care îşi asumă ca• b. Ordine şi congregaţii călugăreşti (catolice) care îşi asumă ca 
misiune socială statutară dezvoltarea unuia sau mai multor
tipuri de servicii

• c.Comunităţi bisericeşti care dezvoltă proiecte sociale 
indirect, prin intermediul unor asociaţii sau fundaţii, respectiv 
asociaţii şi fundaţii care funcţionează sub egida unei autorităţi 
bisericeşti, cu un grad variabil de autonomie.

• d. Asociaţii şi fundaţii cu profil religios care nu sunt în relaţie ţ ş ţ p g ţ
de subordonare formală sau  implicită faţă de o 
parohie/comunitate locală sau autoritate bisericească anume.
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Tipuri de servicii/bunuri oferite

Tipuri de activităţi de producţie:
• Activităţi agricole: moară, fermă, producţia/comercializarea 

d l l f i d d ide cereale, legume, fructe şi produse derivate etc.
• Producţia de bunuri şi obiecte de cult.
• Editare de carte etc.

Tipuri de servicii
• Servicii medicale şi sociale
• Servicii de inserţie şi formare profesională
• Servicii de educaţie formală şi informală
• Servicii de turism (social): transport, găzduire, etc. la preţ 

redus etc.

Servicii şi activităţi formale vs. informale

• Informale – servicii de educaţie informală (meditaţii, 
asistenţă la lecţii etc), de socializare, petrecerea ţ ţ ) p
timpului liber, forme de ajutorare directă în natură sau 
bani, forme de consiliere informală etc., organizare de 
excursii/pelerinaje respectiv oferirea de găzduire (de 
ex. în mănăstiri), întâlniri, concerte etc. – oferite în 
cadru informal

• Formale (de ex. servicii sociale acreditate, proiecte de 
inserţie profesională incluziune socială crearea deinserţie profesională, incluziune socială, crearea de 
unităţi protejate activităţi economice înregistrate ca 
atare) şi proiecte realizate în cadrul unor structuri 
instituţionale/bisericeşti specifice(ex. comitet parohial, 
sector/serviciu filantropic, de diaconie)
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Particularităţi ale organizaţiilor cu profil religios

• motivaţia angajării în proiecte > asumată ca 
formă de slujire sau misiune implicită > deci caformă de slujire sau misiune implicită > deci ca 
formă de asumare a identităţii religioase proprii.

• articularea între dimensiunea religioasă şi cea 
socială a proiectelor > terapeutică spirituală 
şi/sau formă de misiune implicită.

• reţea de suport potenţială vastă 
• nivel mare de activitate informală
• credibilitatea instituţională dată de 

afilierea/afinitatea religioasă 

Principalele dificultăţi în dezvoltarea proiectelor

(interviuri)

• cadru legislativ neunitar şi nesigur

• impredictibilitatea deciziei administrative (schimbarea 
regulilor jocului pe parcurs): programele POSDRU 

• politizarea deciziei de finanţare (la nivel local): 
stabilirea priorităţilor de finanţare pe criterii 
electorale

> afecteaza sustenabilitatea proiectelor
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Concluzii parţiale şi întrebări deschise

• La o primă analiză: un număr considerabil de entităţi de cult şi ONG cu 
profil religios sunt prezente atât în sfera activităţilor economice, cât şi în 
cea a serviciilor sociale de ocupare inserţie profesională etccea a serviciilor sociale, de ocupare, inserţie profesională etc.

• Teren insuficient cercetat şi cunoscut  > nevoia dezvoltării de instrumente 
de cartografiere şi evaluare a ponderii acestora în ansamblul sectorului 
economiei sociale.

• Cultele sunt dezvoltatori indubitabili de proiecte sociale şi economice, cu 
capacitate mare de experimentare. Dar în ce măsură cultele, care sunt 
actori în sectorul economiei sociale ca atare pot fi considerate parte a 
acestuia (criteriul organizării democratice: un om – un vot)? Ar 
putea/trebui ele incluse ca actori distincţi în viitoarea lege a economiei 
sociale sau nu? Şi care ar fi implicaţiile?sociale sau nu? Şi care ar fi implicaţiile? 

• În ce măsură ar fi util/dezirabil ca organizaţiile cu profil religios (alte decât 
entităţile de cult propriu‐zise) să se constituie într‐o categorie distinctă de 
actori ai economiei sociale?


