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REZUMAT 



Demersul științific pe care l-am întreprins referitor la perfecționarea managementului întreprinderilor 
de economie socială, ca factor esențial al dezvoltării durabile a comunităților locale are, ca scop, să propună un 
nou model de întreprindere de economie socială, adaptat comunităților locale românești.  

Pornind de la întrebarea „oamenii sunt singurele ființe capabile să își organizeze în mod eficient viața 
socio-economică, sau natura ne oferă și alternative la modelul uman de organizare?”, mi-am conturat răspunsul 
în etape succesive, pe parcursul celor șase capitole ale tezei de doctorat, fiecare având un scop bine definit. 

Strategia abordată în etapa cercetării documentare, a urmărit identificarea definițiilor economiei sociale 
în bazele de date Social Science Citation Index-SSCI (oferită de Thomson-Reuters) și Scopus (oferit de Elsevier). 
Dintre cele peste 2.000 de lucrări științifice rezultate ca urmare a regulilor de filtrare impuse, am reținut pentru 
analiză 232 de lucrări evaluate, în cea mai mare parte articole publicate în perioada 1998-2017, dintre care 172 
de lucrări au fost publicate în perioada 2012-2017.  

Invitația de participare la studiul pe care l-am elaborat a fost acceptată de 966 persoane, dintre care circa 
30% au oferit răspunsuri la toate întrebările de chestionar. Faptul că un număr mic de respondenți au finalizat 
chestionarul constituie o provocare pentru viitoarele cercetări ce vor confirma sau nu rezultatele studiului meu. 
O limitare a cercetării este dată de faptul că modelul pe care îl propun este realizat la nivel teoretic, neavând 
deocamdată echivalent în practică, scopul fiind acela de a crea cadrul general de abordare a managementului 
rețelelor, cu aplicabilitate în întreprinderile de economie socială. 

Cercetarea exploratorie a fost derulată în perioada iulie 2015 - martie 2017, conform unui plan de lucru, 
conceput în 7 etape, redate în conţinutul tezei.  

Ipoteza principală a demersului meu ştiinţific, ipoteză validată pe parcursul cercetării aplicative, a vizat o 
serie de aspecte referitoare la cunoaşterea insuficientă a economiei sociale și a organizațiilor sale reprezentative, 
precum şi a „golurilor” majore existente în abordarea organizării întreprinderilor de economie socială la nivelul 
comunităților locale, a colaborativităţii la nivelul comunităților locale românești, a capitalului comunităților locale 
din perspectivă managerială, a problematicii relațiilor stabilite între individ și comunitate şi a celei aferente 
așteptărilor pe care le au indivizii de la comunitatea în care trăiesc. Am constatat că există sisteme vii, naturale, 
care au o înaltă capacitate de auto-organizare şi care au reguli de eficiență „tehnico-economică” bine stabilite, 
sisteme ce ne pot servi drept model pentru eficientizarea activităților umane și pentru crearea unui nou concept de 
întreprindere de economie socială în comunitățile locale: întreprinderea tip „rețea de indivizi și de relații”. 

Metodologia de lucru s-a bazat pe interpretarea econometrică (SPSS, ANOVA, aplicaţiile Ucinet6 şi 
VisuaLyrer2.2) a răspunsurilor obţinute în urma aplicării unui chestionar care a inclus 25 de întrebări şi a fost 
postat pe platforma special constituită <http://goo.gl/forms/eUWK17XLLQ>. 

Concluziile formulate au o largă aplicabilitate în domeniul economiei sociale şi constau, în esenţă, în 
următoarele: literatura de specialitate se confruntă cu un „gol” semnificativ în ceea ce privește definirea conceptului 
de economie socială și delimitarea ariei sale de studiu; abordările conceptual-metodologice plasează economia 
socială în aria studiilor aflate în fază incipientă, caracterizate prin absența unui nucleu comun ideologic, teoretic 
și conceptual; tentativele actuale de a defini economia socială și întreprinderile de economie socială eșuează în 
definiții conjuncturale; în general, atenția cercetătorilor este dispersată asupra unei game vaste de probleme de 
management, de la creativitate financiară, cultură organizațională și antreprenoriat social, până la comportament 
inovativ, telework şi inovare socială; abordarea problematicii economiei colaborative constituie o activitate de 
pionierat; modelul conceptual de întreprindere de economie socială este inovativ, original şi urmează modelul 
organizării fractale a naturii la toate nivelele; structura organizatorică a întreprinderii de economie socială de 
tip fagure este compusă din unități autonome interconectate, cu putere proprie de decizie, deschise și colaborative.  

Propunerile formulate au vizat continuarea cercetărilor pe direcția deschisă de modelul conceptual de 
întreprindere fractală, tip rețea fagure, respectiv: implementarea structurilor economice inovative de tip fractal, 
bazate pe colaborarea și solidaritatea indivizilor care le alcătuiesc, capabile să genereze și să cristalizeze, în timp, 
un nou mod de viață; dezvoltarea pe orizontală a modelului propus, astfel încât acesta să faciliteze cristalizarea 
societății bazate pe cunoaștere și dezvoltarea unei noi forme de inteligență: inteligenţa bazată pe colaborare; 
schimbarea actualei paradigme din management, construită pe modele rigide, cu una nouă, bazată pe abordarea 
managementului întreprinderii prin prisma geometriei fractale, capabilă să completeze şi/sau să corecteze actualele 
modele bazate pe predictibilitate absolută și pe control ierarhic; implementarea unui nou model de organizare, de 
tip reţea-fagure, a întreprinderii de economie socială; pregătirea specialiștilor în domeniul managementului rețelelor, 
prin introducerea economiei sociale ca obiect de studiu în cadrul facultăților de management.  
În final, subliniez că studiul realizat referitor la perfecționarea managementului întreprinderilor de economie socială, ca 

factor esențial al dezvoltării durabile și responsabile a comunităților locale este primul de acest gen în 

România. 

Cuvinte cheie: analiză exploratorie, atitudine, capital social, comunitate colaborativă, economie 

colaborativă, economie socială, întreprindere de economie socială tip rețea fagure, voluntariat. 
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