
 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Ce este întreprinderea socială și cum funcționează în context rural? 

 

Ce este întreprinderea socială? 

Întreprinderea socială este pur și simplu o afacere cu un obiectiv social puternic, în care 

profiturile sunt reinvestite înapoi în comunitatea locală. Întreprinderile sociale sunt conduse de 

dorința de a crea schimbări sociale sau de mediu, mai degrabă decât de nevoia de a maximiza 

profitul pentru acționari și proprietari. 

 

 

 

Întreprinderile sociale există din diferite motive și pot lua forme organizatorice diferite, de la un 

magazin sau cooperativă la sat, până la un grup de dezvoltare comunitară sau o asociație de 

locuințe. Ele apar adesea din necesitate mai degrabă decât din popularitate, ca răspuns la 

nevoile, oportunitățile și factorii locali.  

  

Cum funcționează întreprinderea socială în context rural? 

Comunitățile rurale din Europa se confruntă cu provocări similare: eșecul pieței, retragerea 

serviciilor publice și problemele demografice (creșterea populației vârstnice și migrația 

tinerilor). Întreprinderea socială are un potențial imens de a contribui la o serie de provocări 

economice, sociale și de mediu. 

 

Întreprinderea socială funcționează bine în context rural, deoarece permite oamenilor să 

valorifice abilitățile și cunoștințele locale pentru a crea soluții unice, care sunt cu adevărat 

eficiente pentru comunitatea lor. 

 

Această resursă explică elementele de bază ale întreprinderii sociale, inclusiv modul în care 

aceasta poate funcționa în contextul rural și caracteristicile comunităților rurale care ajută 

întreprinderea socială să prospere. 

 

Materialul oferă, de asemenea, studii de caz ale întreprinderilor sociale din comunitățile 

rurale din Europa. Materialul vă ajută: 

• Să identificați numeroasele motive pentru care sunt create întreprinderi sociale 

• Să evidențiați gama de activități ale întreprinderii sociale 

• Să dați o varietate de exemple pentru a suscita idei și a genera interes  



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

 

Tabelul de mai jos oferă câteva exemple de întreprinderi sociale rurale, care vă arată unde sunt 

situate, care este scopul lor social / de mediu și activitățile comerciale pe care le întreprind 

pentru a-și atinge scopul social sau de mediu. 

 

Exemple de întreprinderi sociale rurale 
 

Name Location Social/Environmental 

Purpose 

Business Activity 

Shetland Soap 

Company 

Shetland 

Isles, Scoția 

Oferă locuri de muncă 

persoanelor cu 

dizabilități de învățare 

sau autism. 

Produce o gamă de produse de 

îngrijire a pielii și săpun 

realizate exclusiv manual. 

Callander Youth 

Project Trust 

Callander, 

Scoția 

Oferă instruire și 

ocupare pentru tinerii 

din industria hotelieră. 

Administrează hostelul local 

pentru tineret și o cafenea din 

oraș. 

Jura Community 

Shop 

Island of 

Jura, Scoția 

Să gestioneze și să 

conducă un magazin 

deținut de comunitate 

pentru insulă.  

Furnizarea unei game de produse 

alimentare, ziare și articole de 

bază pentru gospodărie, precum 

și servicii de poștă locală. 

Mobile Info Café 

(Ökokratt OÜ) 

Lahemaa, 

Estonia 

Oferă locuri de muncă 

pentru localnici și 

destinații de practică 

pentru studenții din 

turism având ca scop să 

se întâlnească cu turiștii 

și să prezinte zona 

Lahemaa.  

Centrul de informare turistică și 

cafeneaua pe roți care pot fi 

mutate în orice locație. 

South-Estonian 

Food Network 

(Lõuna-Eesti 

Toiduvõrgustik) 

South Estonia Oferă produse 

agroalimentare 

proaspete și de înaltă 

calitate produse la nivel 

local; reunește 

producători la scară 

mică pentru o 

comercializare colectivă 

mai eficientă.  

Colectarea produselor de la 

producătorii locali și livrarea în 

orașe mai mari din Estonia. 

Clienții sunt în principal 

restaurante și cafenele. Au un 

magazin electronic foarte bine 

dezvoltat, găsit aici: www.let.ee 

 

Made in Rosia 

Montana 

Roșia 

Montană, 

Romania 

Oferă locuri de muncă și 

o sursă suplimentară de 

venit pentru femeile din 

Roșia Montană, 

permițându-le acestora 

și familiilor lor să aibă 

Femeile produc și vând articole 

de îmbrăcăminte din lână merino 

fabricate manual, inclusiv 

șosete, mănuși, pălărie, eșarfă, 

mănuși, pulovere, vestă, pătură, 

eșarfe și șosete yoga, pentru 

femei, bărbați și copii. 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

 

un nivel de trai mai 

ridicat.  

Comana Crafts 

Village (Satul 

meșteșugurilor – 

Asociația Moara 

de hârtie) 

Comana, 

Romania 

Oferă locuri de muncă 

oamenilor din mediul 

rural și susține proiecte 

cu impact pozitiv asupra 

mediului.  

Magazin de artizanat comunitar, 

inclusiv ateliere de tâmplărie, 

olărit, țesut și broderie, frezare 

tradițională, atelier de fierar, 

prelucrare tradițională a 

fructelor și legumelor. 

 

De ce prosperă întreprinderea socială în comunitățile rurale? 

Întreprinderea socială este o modalitate prin care comunitățile sau grupurile de oameni se 

reunesc și acționează, pentru a crea soluții adaptate la nivel local și care răspund local la 

probleme sau oportunități.  

 

Întreprinderea socială prosperă în mediul rural datorită capacității sale de a beneficia de 

caracteristicile încorporate ale comunităților rurale și de a valorifica cunoștințele locale, 

rețelele de încredere și responsabilitatea socială. 

 

• Niveluri ridicate de încredere, dependență reciprocă și rețele sociale puternice sunt 

caracteristici ale comunităților rurale care creează un mediu fertil pentru 

întreprinderi sociale. 

• Cercetările arată că persoanele care trăiesc în comunități izolate geografic sunt în 

mod natural mai antreprenoriale și mai rezistente, deoarece există conștientizarea 

faptului că ajutorul extern este departe și poate fi dificil de accesat. 

• Acest antreprenoriat încorporat este uneori menționat ca o „mentalitate de insulă”, 

care este caracterizată ca dorința de a rezolva probleme și de a-și asuma 

responsabilitatea pentru problemele locale. 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

 

 

Acest lucru nu înseamnă că este ușor. Întreprinderea socială nu ar trebui privită ca o modalitate 

de a genera profituri mari sau de a contracara lipsa finanțării. Deși în timp pot fi generate 

profituri, este important să recunoaștem că acest lucru va necesita resurse în termeni de timp și 

angajament pentru a produce impact și profit. La fel ca majoritatea întreprinderilor, 

întreprinderile sociale pot dura ani înainte să înceapă să genereze profituri.   
 

 

Întreprinderea socială ca răspuns la eșecul pieței, nevoi și oportunități  

Întreprinderea socială este adesea un răspuns la provocări, inclusiv retragerea serviciilor 

publice, eșecul pieței sau identificarea unei nevoi sau a unei oportunități locale. 

 

Abordarea tradițională a pieței poate fi mai puțin relevantă în comunitățile rurale și 

îndepărtate, unde există costuri suplimentare asociate cu logistica, călătoriile și aria geografică 

izolată, ceea ce face ca administarrea unei afaceri să fie mai dificilă.  

 

 

 

 

Aceste costuri suplimentare acționează ca bariere în calea furnizării de servicii și a creșterii 

pieței, deoarece creează un stimulent mai mic pentru antreprenorii privați să opereze servicii în 

zone în care marjele de profit sunt mici, iar piețele sunt mici.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Întreprinderea socială poate fi o modalitate pentru comunități de a se uni și de a se asigura 

că serviciile esențiale sunt susținute. Acest lucru reduce vulnerabilitatea și îmbunătățește 

sustenabilitatea comunităților. 

 

Întreprinderile sociale trebuie în continuare să genereze profit, la fel ca o afacere 

tradițională, dar se concentrează mai degrabă pe creșterea impactului local, decât pe 

creșterea și modelul la scară al afacerilor tradiționale. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

 

Întreprinderile sociale care furnizează un serviciu (cum ar fi o stație de alimentare cu benzină) 

sau gestionează un activ (cum ar fi o pădure locală) de multe ori nu obțin un profit mare, dar 

există în beneficiul comunității. Acest lucru poate atrage un răspuns social și emoțional 

semnificativ din partea localnicilor, care recunosc rentabilitatea redusă și valoarea socială 

ridicată a acestor funcții. 

 

Acest lucru creează niveluri ridicate de prosperitate comunitară și 

responsabilitate colectivă pentru a sprijini întreprinderile care furnizează 

servicii esențiale pentru durabilitatea și viabilitatea locurilor rurale, cum ar fi 

un magazin din sat. Oferim un exemplu în studiul de caz Appin Community Co-

operative Case Study.  
 

 

Studii de caz 

Cooperativa comunitară Appin (în engleză) 

• Magazinul din sat joacă un rol vital în susținerea comunității și acționează ca inima 

socială a multor comunități rurale îndepărtate. Appin este o comunitate mică din nord-

vestul Scoției. 

• Acest scurt studiu de caz oferă o scurtă istorie a magazinului și a activității lor în zilele 

noastre. Puteți citi mai multe despre ele aici, pe pagina web. 

 

Ghid pentru comunitățile din Finlanda (în engleză) 

• Un scurt ghid de bune practici pentru a ajuta comunitățile rurale și asociațiile sătești să 

continue activitatea întreprinderii sociale. Acest ghid vă ajută să înțelegeți contextul 

rural, explicând cum să începeți și să vă identificați motivația și misiunea. 

• Acesta explică modul de identificare a nevoilor și speranțelor localnicilor, face o analiză 

a pieței și prezintă procesul de planificare a afacerii pentru întreprinderi sociale bazate 

pe comunitate. 

• Oferă, de asemenea, o perspectivă utilă asupra conducerii colective și a modului de 

distribuire a responsabilităților în mod egal între membrii grupului dvs. 

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2020/09/Appin-Community-Co-op-Case-Study.pdf
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2020/09/Appin-Community-Co-op-Case-Study.pdf
https://www.appin.scot/community-coop/intro

