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Cuvânt înainte  

 

Se vorbește tot mai mult în ultima perioadă despre întreprinderile de economie socială (ES) 

ca fiind mecanisme eficiente în abordarea problemelor sociale de la nivelul comunităților locale. 

Având în vedere caracterul non-profit al acestora, întreprinderile sociale reinvestesc profitul obținut 

din vânzările de bunuri și servicii în beneficiul social, conducând la crearea și consolidarea unor 

locuri de muncă, la dezvoltarea serviciilor sociale de suport pentru grupurile vulnerabile și, implicit, 

la o creștere economică durabilă. 

În România sunt peste 31 mii de entități de ES care generează peste 100,000 de locuri de 

muncă. Eforturile și angajamentul autorităților publice centrale se reflectă în interesul pentru 

dezvoltarea cadrului legal al ES dar și în susținerea proiectelor cofinanțate prin Fondul Social 

European, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.1 

„Dezvoltarea economiei sociale”. Pentru ca ES să devină un sector activ și durabil al economiei 

românești este nevoie de o mai bună coordonare cu reprezentanții entităților de economie socială, 

de asigurarea continuității inițiativelor antreprenoriale dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate prin 

Fondul Social European și de o politică de facilități pentru (re)inserția profesională a persoanelor 

dezavantajate.  

În acest context, lucrarea de față își propune să ofere alternative de ocupare și integrare a 

beneficiarilor de venit minim garantat prin valorizarea potențialului de muncă al acestora și 

evidențierea/prezentarea unor inițiative antreprenoriale ușor de înțeles și de urmat. Volumul oferă 

informații și despre alte studii privind perspectivele ES pentru alte grupuri dezavantajate.  

Informațiile prezentate de echipa de experți a Laboratorului de Economie Socială (LES) se 

adresează în mod special beneficiarilor de venit minim garantat care doresc să înființeze o 

întreprindere de economie socială și angajatorilor lor. Totodată, informațiile sunt utile tuturor celor 

care activează în domeniul economiei sociale sau sunt interesate de acesta: oameni în cautarea 

unui loc de muncă, antreprenori, oameni de afaceri, consultanți independenti, mediul academic și 

universitar, persoane care trăiesc sau lucrează în comunitățile confruntate cu riscul sărăciei și care 

vor să producă o schimbare.  

Lucrarea de față face parte dintr-o serie de patru ghiduri pentru înființarea de întreprinderi 

sociale elaborate pentru următoarele grupuri țintă dezavantajate: persoane de etnie romă, 

beneficiari de venit minim garantat, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de 

protecție a copilului și persoane cu dizabilități. 

Inițierea si dezvoltarea unei afaceri sociale este o provocare în sine, și, cu atât mai mult, 

atunci când este vorba de înființarea unei întreprinderi sociale într-o comunitate săracă sau în care 

să lucreze persoane care confruntă diverse riscuri de excluziune socială inclusiv de la piața muncii. 

Volumul prezintă informații relevante despre potentialul economiei sociale in Romania, contribuind 

astfel la dezvoltarea durabilă a capacitatii strategice a ES.   

 
 

Alina Bocai 
Coordonator echipa PNUD 
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 Rezumat  

 
Volumul este structurat în trei părţi: situaţia şi caracteristicile beneficiarilor de venit minim 

garantat (VMG), experienţa altor ţări şi proiecte referitoare la beneficiarii de VMG şi modele 
specifice concrete de întreprinderi sociale, precum si alte studii privind perspectivele ES pentru alte 
grupuri dezavantajate. 

Prima parte trece în revistă situaţia generală şi caracteristicile beneficiarilor de VMG în lume 
şi la noi în ţară. Este analizat contextul european din perspectiva eforturilor pentru combaterea 
sărăciei şi a măsurilor de acordare a VMG. Prima parte cuprinde analiza cadrului legislativ şi a celui 
instituţional cu impact asupra beneficiarilor de VMG, profilul sărăciei şi al beneficiarilor de VMG de la 
noi din ţară. Capitolul concluzionează cu trecerea în revistă a caracteristicilor beneficiarilor de VMG 
din România.  

A doua parte include experienţa altor ţări şi proiecte referitoare la beneficiarii de VMG. 
Analiza debutează cu cercetarea comparativă a mecanismelor de acordare a venitului minim ca 
formă de susţinere din cadrul sistemelor de asistenţă socială. Mecanismele naţionale sunt descrise 
din perspectiva caracteristicilor generale, a condiţiilor de eligibilitate, a conexiunii cu măsurile de 
activare, a duratei de acordare, a neparticipării la mecansimul de VMG şi a adecvării mecanismelor 
de VMG şi impactului asupra reducerii sărăciei. 

Subcapitolul referitor la ES ca instrument de reducere a sărăciei la nivel european trece în 
revistă rolul jucat de ES în domeniul ocupării forţei de muncă şi al promovării incluziunii sociale şi 
principalele entităţi de ES. Sunt prezentate exemple de iniţiative specifice de ES relevante pentru 
sprijiirea ieşirii din sărăcie a celor vulnerabili. Ţările analizate sunt: Polonia, Republica Cehă, Serbia 
şi Regatul Unit al Marii Britanii. Ideile antreprenoriale prezintă grad ridicat de replicabilitate la noi în 
ţară. Cea de a treia parte este dedicată modelelor de întreprinderi sociale pentru beneficiari de 
VMG. Sunt prezentate şase întreprinderi sociale din două regiuni de dezvoltare ale ţării: Bucureşti-
Ilfov1şi Nord-Vest2. Acestea au fost identificate şi selecţionate de echipa LES din cadrul proiectului 
ca exemple de bună practică din perspectivele ES pentru beneficiariii de VMG. Prezentările fiecărui 
model includ detalii despre cum a apărut şi s-a dezvoltat ideea de afacere socială, cum funcţionează 
în practică şi care sunt principalele provocări şi oportunităţi. Sunt incluse date de contact și 
testimoniale.Modelele de întreprinderi sociale pot servi drept sursă de inspiraţie având potenţial de 
replicabilitate la nivel naţional. Capitolul este completat cu o serie de anexe cuprinzând datele de 
contact ale principalelor instituţii ale administraţiei publice locale a căror activitate are impact fie 
asupra entităţilor de ES, fie asupra grupurilor vulnerabile:  

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi agenţiile teritoriale, 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) 

 Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi oficiile 
teritoriale, Ministerul Economiei (DIPIMM) 

 Oficiile Registrului Comerţului (ORC), Ministerul Justiţiei  

 Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale (ANPIS), 
MMFPSPV 

 Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) 
 

Anexele cuprind informaţii privind surse de finanţare şi portaluri de informare.  
Partea a treia include informaţii despre paşii înfiinţării unei întreprinderi sociale (motivaţia, 

pregătirea, evaluarea, testarea şi planul de afaceri), reglementări juridice şi surse de finanţare. Un 

                                                           
1
 Asociația ViitorPlus, Bucureşti (RECICLETA,); Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor OMENIA București; magazinul social, SOcial 

MArket ROmania (SOMARO);  
2
 S.C. Valea Barcăului SRL a Fundaţiei Agapis (Sănătate Dulce), comuna Valcău de Jos, județul Sălaj; societatea cooperativă agricolă 

Coșul Țărănesc comuna Baciu, județul Cluj; S.C. Polianske Derevo SRL, Repedea, județul Maramureș  
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subcapitol separat este dedicat altor studii privind perspectivele ES asupra altor grupuri 
dezavantajate. Analiza se bazează pe cele 107 de volume dedicate cercetării ES din România.  

Valoarea adăugată a publicaţiei constă în abordarea ES din perspectiva intereselor de 
cunoaştere a grupului vulnerabil de către potenţialii angajatori dar şi a paşilor de înfiinţare a unei 
întreprinderi sociale de către antreprenori, inclusiv din rândul grupurilor vulnerabile. Publicaţia se 
adresează în egală măsură tuturor celor interesaţi de domeniul ES sau de angajarea grupurilor 
vulnerabile.  
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Metodologia  de abordare a lucrării 

 
Analiza de faţă, rezultat al activităţii LES, a utilizat patru metode de cercetare: analiza 

documentară, analiza secundară de date, analiza diagnostică şi cercetarea calitativă. Scopul a fost 
acela de a realiza o diagnoză generală a situaţiei şi caracteristicilor grupului dezavantajat al 
beneficiarilor de venit minim garantat, de a descrie experienţa altor ţări şi de a identifica modele de 
întreprinderi sociale specifice atât la nivel naţional cât şi european.  

Analiza documentară a avut în vedere prezentarea sintetică a cadrului legislativ şi 
instituţional naţional cât şi a reglementărilor internaţionale cu impact asupra persoanelor confruntate 
cu sărăcie. S-a realizat o trecere în revistă a unor serii de studii care vizează problematica grupului 
ţintă şi aduc informaţii utile în acest sens. 

Analiza secundară a utilizat date provenind predominant de la MMFPSPV dar şi din alte 
surse (cercetări anterioare, statistici oferite de instituţii publice cu atribuţii în domeniu) cu scopul de a 
pune în evidenţă principalele caracteristici socio-demografice ale grupului ţintă.  

Analiza diagnostic a stat la baza procesului de selectare a modelelor de ES relevante pentru 
fiecare grup ţintă. Informaţiile care au stat la baza analizei diagnostic au fost: informaţiile puse la 
dispoziţie de reprezentanţii la nivel central ai entităţilor de ES  şi rezultatele unor cercetări anterioare 
realizate în România asupra domeniului ES şi asupra entităţilor de ES în special din perspectiva 
inserţiei grupurilor vulnerabile. În acest sens au fost consultate lucrări atât din literatura de 
specialitate din România cât şi din străinătate vizând reducerea decalajelor de ordin economic şi 
social cu care se confruntă cotidian persoanele sărace.  

Selectarea întreprinderilor sociale prezentate ca modele în domeniul ES s-a realizat pe un 
eşantion de disponibilitate construit în urma răspunsurilor primite de la inţiative de ES. Criteriile de 
selecţie ale modelelor de întreprinderi sociale s-au grupat pe două dimensiuni: economică şi socială. 
Criteriile economice au fost: desfăşurarea activităţii în domenii relevante pentru grupul ţintă, oferirea 
de produse şi servicii persoanelor/familiilor din grupul ţintă, capacitatea modelului de a fi replicat la 
nivel naţional în întreprinderi sociale relevante pentru grupul ţintă, varietatea surselor de finanţare şi 
măsura în care promovează dezvoltarea socio-economică a comunităţilor sărace. Criteriile sociale 
au fost: capacitatea de inserţie a persoanelor din grupul ţintă vizat, dezvoltarea de parteneriate 
public-privat şi impactul social la nivelul comunităţii.  

Cartea include prioritar prezentări ale unor întreprinderi sociale din domenii de activitate 
relevante pentru inserţia pe piaţa muncii fie în calitate de angajator fie de angajat. O importanţă 
egală a fost acordată selectării unor iniţiative care pot servi drept surse de inspiraţie.  

Cercetarea calitativă a permis culegerea de informaţii detaliate complementare privind 
iniţiativele de ES identificate în urma analizei diagnostic, precum şi informaţii privind situaţia şi 
caracteristicile beneficiarilor de VMG. În acest sens, s-au utilizat interviuri semi-structurate faţă în 
faţă şi/sau telefonice cu reprezentanţii entităţilor de ES selectate. În unele cazuri au fost realizate 
vizite în teren la întreprinderile sociale. Au fost realizate focus-grup-uri şi interviuri semi-structurate 
cu actori instituţionali cu activitate relevantă în domeniul protecţiei copilului (DGASPC, primării), 
pentru a explora atitudinile şi percepţiile asupra problematicii grupului ţintă. Nu în ultimul rând, au 
fost vizaţi şi beneficiarii de venit minim garantat cu scopul de a explora proiectele de viaţă ale 
acestora, de a identifica nevoile care nu sunt satisfăcute de serviciile existente în domeniul ocupării, 
pentru a analiza atitudinile faţă de muncă. Culegerea datelor privind întreprinderile sociale s-a 
realizat în perioada iunie – iulie 2012. Culegerea datelor privind beneficiarii de venit minim garantat 
s-a realizat în perioada aprilie – noiembrie 2012. Au fost organizate sesiuni individuale şi de grup cu 
beneficiari de VMG şi interviuri semi-structurate cu reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii 
relevante.  Echipa LES a realizate deplasări în şase regiuni de dezvoltare ale ţării: Nord-Est, Sud-
Est, Sud Muntenia, Bucureşti Ilfov, Centru şi Nord Vest.  
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Principala limită a cercetării constă în caracteristicile eşantionului de disponibilitate. În funcţie 
de răspunsurile (ne)primite de la entităţile de ES, nu a fost posibilă acoperirea tururor regiunilor de 
dezvoltare din ţară. O altă limită a cercetării este dată de faptul că am urmărit prioritar relevanţa 
pentru grupurile ţintă a activităţilor întreprinderilor sociale selectate. Din acest motiv, nu sunt 
prezentate în fiecare model de întreprinderi sociale forme corespunzătoare tuturor entităţilor de ES. 

Descrierea şi prezentarea iniţiativelor antreprenoriale s-a realizat pe baza unui dialog 
nemijlocit cu promotorii entităţilor de ES. Acest demers a contribuit la atingerea unui dublu obiectiv: 
pe de o parte, prezentarea experienţei în sine, a itinerariului de urmat de la formularea intenţiei până 
la punerea în funcţiune a întreprinderii sociale, şi pe de altă parte, scoaterea în evidenţă a valorii 
simbol pe care această reuşită o demonstrează: dovada clară că „SE POATE!” 
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Partea I: Situaţia şi caracteristicile beneficiarilor de venit minim garantat 

 

 
 

Prima parte a publicaţiei trece în revistă reglementările şi mecanismele de distribuire a VMG 
de la nivelul Uniunii Europene (UE) şi în România. Prima secţiune oferă o imagine de ansamblu 
asupra situaţiei sărăciei la nivelul UE şi prezintă o serie de caracteristici ale sistemelor VMG. A doua 
secţiune prezintă cadrul legislativ şi instituţional de acordare a VMG în ţara noastră. Secţiunea a 
treia descrie situaţia naţională a beneficiarilor de VMG. A patra secţiune este dedicată concluziilor 
cu privire la mecansimul de distribuire a VMG, luând în considerare caracteristicile identificate ale 
beneficiarilor în România.  

 

 
I.1. Contextul european: combaterea sărăciei şi măsurile de acordare a venitului minim 
garantat în Uniunea Europeană 

 
Reducerea sărăciei severe este unul dintre cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, 

agreate de către toate cele 191 de state membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) semnatare 
ale Declaraţiei Mileniului în cadrul Summit-ul Mileniului din septembrie 2000 (ONU, 2000; ONU, 
2010; ONU, 2012). 

Combaterea sărăciei ocupă unul dintre primele locuri şi pe agenda politică a statelor 
membre. La nivelul UE, „înainte de criză, 80 milioane de persoane erau ameninţate de sărăcie. 19 
milioane dintre acestea sunt copii. 8% dintre persoanele care au un loc de muncă nu câştigă 
suficient pentru a ieşi din sărăcie” (Comisia Europeană, 2010a:21). Reducerea sărăciei face parte 
din obiectivele Strategiei Europa 2020: „numărul cetăţenilor europeni cu un nivel de trai inferior 
pragului naţional de sărăcie ar trebui redus cu 25%, ceea ce ar însemna scoaterea a peste 20 de 
milioane de persoane din sărăcie” (Comisia Europeană, 2010a:13). „Creştere favorabilă incluziunii – 
o economie cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă” este una dintre cele trei priorităţi ale 
Strategiei şi prevede acţiuni în vederea ocupării forţei de muncă, a dezvoltării competenţelor şi a 
combaterii sărăciei.  

Conform datelor furnizate de Biroul Statistic al Comunităţilor Europene (Eurostat)  procentul 
populaţiei UE aflate în risc de sărăcie, după transferuri sociale, era în anul 2011 de 16,5% (faţă de 
16,4% în 2010). Distribuţia pe sexe indica o rată de 17,2% în cazul femeilor şi de 15,8% în cazul 
bărbaţi. Cele mai mari rate au fost înregistrate în Bulgaria (22,4%), România (22,2%), Spania 
(21,8%) şi Grecia (21,4%), urmate de Lituania, Letonia şi Protugalia (cu rate peste 18%). Graficul de 
mai jos redă rata sărăciei relative3 după transferurile sociale4 (calculate la pragul de 60% din venitul 
median) la nivelul statelor membre ale UE, în anii 2010 şi 2011. Comparativ, România este una 

                                                           
3
 În analizele statistice realizate la nivelul statelor membre sunt luate în considerare două nivele ale sărăciei: sărăcia relativă şi sărăcia 

extremă/absolută. Procesul de incluziune socială derulat la nivelul UE utilizează definiţia sărăciei relative, agreată pentru prima dată de 
Consiliul European în 1975: „oamenii trăiesc în sărăcie relativă dacă venitul şi resursele lor sunt atât de inadecvate încât îi împiedică să 
aibă un standard de viaţă considerat acceptabil în societatea în care trăiesc. Din cauza sărăciei, aceştia se confruntă cu dezavantaje 
multiple prin şomaj, venituri prea mici, condiţii improprii de locuire, asistenţă medicală precară, lipsă de acces la sistemul de educaţie 
permanentă, la serviciile culturale, sport şi recreere. Aceştia sunt frecvent excluşi ori marginalizaţi de la participarea în activităţi 
economice, sociale şi culturale care constituie o normă pentru largi categorii de cetăţeni, iar exercitarea drepturilor lor fundamentale este 
restricţionată din cauza lipsei de mijloace economice” (Eurostat, 2010a:6; Stanciu, Mihăilescu, 2011:6). Rata sărăciei relative măsurate la 
nivelul UE foloseşte cel mai frecvent pragul medianei de 60%. La summit-ul mondial pe problemele dezvoltării sociale de la Copenhaga 
din 1995, sărăcia absolută sau extremă a fost definită ca „o condiţie umană caracterizată printr-o lipsăseveră privind trebuinţele de bază, 
incluzând alimentaţia, accesul la apă potabilă, facilităţi sanitare, sănătate, adăpost, educaţie şi informare” (Eurostat, 2010a:6).  
4
Transferurile sociale reprezintă sumele acordate populaţiei pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor de şomaj şi beneficiile de asistenţă 

socială. Acestea se constituie în venituri suplimentare ale persoanelor şi familiilor din care fac parte şi contribuie la creşterea nivelului de 
trai, reflectată prin mărirea consumului populaţiei (MMFPS, 2009). 
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dintre cele mai sărace ţări din UE: 22,2% din populaţie realiza, în anul 2011, venituri sub 60% din 
venitul median din spaţiul UE, faţă de 21,1% în anul 2010. 

 
 
Grafic 1. Rata sărăciei relative după transferurile sociale la nivelul UE, 2010, 2011 (% din totalul populaţiei) 

 
Sursa datelor: Eurostat, 2012 

 
Sărăcia relativă descrie situaţia în care venitul şi resursele unei persoane sunt sub nivelul 

majorităţii populaţiei şi nu îi permit să trăiască la un nivel considerat acceptabil. Persoana respectivă 
se poate confrunta cu acces limitat la condiţii de locuire decentă, la educaţie adecvată sau la servicii 
de sănătate, ceea ce poate duce la marginalizarea sau chiar excluderea sa socială (Misir, 2011:5). 
Sărăcia nu reprezintă simpla lipsă a unui venit adecvat, ci este un fenomen multidimensional care 
depăşeşte sfera economică şi cuprinde factori care ţin de participarea la viaţa socială sau politică 
(ONU, 2009:8-9). 
 Conform datelor statistice, tinerii sub 18 ani şi copiii sunt mai vulnerabili faţă de restul 
populaţiei. Rata sărăciei relative la nivelul UE pentru această categorie de vârstă era în anul 2011 
de 20,6%, în creştere faţă de nivelul de 20,5% înregistrat în anul 2010. România era statul cu cea 
mai ridicată rată a sărăciei relative pentru persoane sub 18 ani (32,9% în anul 2011). Rata cea mai 
scăzută era înregistrată în Norvegia (9,4%), situată sub nivelul ratei sărăciei pentru populaţia totală 
(Eurostat, 2012).  

Din punct de vedere al statutului ocupaţional, şomerii se confruntă cu un risc de sărăcie de 
circa cinci ori mai mare decât persoanele salariate (Misir, 2011: 9). Cu toate acestea, angajarea nu 
elimină neapărat riscul sărăciei. Conform datelor Eurostat, rata sărăciei relative pentru lucrătorii din 
UE era de 8,7% în anul 2011, în creştere faţă de rata de 8,4% în anul 2010. Comparativ cu statele 
membre, România se confruntă cu cel mai ridicat risc de sărăcie a acestui segment de populaţiei, 
atingând un procent de 17% în anul 2010 şi de 18,9% în anul 2011 (Eurostat, EU-SILC). Menţinerea 
valorii riscului de sărăcie se datorează remuneraţiei scăzute pentru munca necalificată, adeseori  
temporară şi care nu atrage beneficii de asigurări sociale (Misir, 2011:9).  

Preocuparea pentru elaborarea şi eficientizarea sistemelor de protecţie socială se regăseşte 
în mai multe iniţiative la nivelul UE. Printre cele mai recente menţionăm: Recomandarea Consiliului 
92/441/EEC din 24 iunie 1992 privind criteriile comune referitoare la resursele suficiente şi asistenţa 
socială în sistemele de protecţie socială, Recomandarea Comisiei din 3 octombrie 2008 privind 
incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii, Carta drepturilor fundamentale a 
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Uniunii Europene din 2010, Rezoluţia Parlamentului European (PE) din 6 mai 2009 referitoare la 
Agenda socială reînnoită, Comunicarea Comisiei „Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a 
excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială şi teritorială” din 16 decembrie 
2010, Rezoluţia PE din 20 octombrie 2010 referitoare la rolul venitului minim în lupta împotriva 
sărăciei şi în promovarea unei societăţi incluzive în Europa (Comisia Europeană, 2010a; Misir, 
2011:20-25; Parlamentul European, 2011b:37-39). 

PE recunoaşte rolul sistemelor de protecţie socială în asigurarea unui nivel de coeziune 
necesar pentru dezvoltarea economică şi socială. În acest context, acordarea unui VMG pentru 
persoanele care nu pot dobândi această sumă financiară fără ajutor este considerat un instrument 
în promovarea incluziunii sociale. „Diversele experimente ale statelor membre de implementare a 
unor mecanisme de asigurare a unui VM, acompaniate de măsuri de integrare socială, arată că 
acesta este încă o modalitate esenţială de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale” 
(Parlamentul European, 2011a:10).  

Prin Rezoluţia din 20 octombrie 2010, PE încurajează statele membre să revizuiască 
mecanismele de acordare a VMG prin stabilirea unui nivel adecvat al VM. De asemenea, 
menţionează faptul că sistemele VMG trebuie să fie integrate în strategii de incluziune socială şi 
ieşire din sărăcie. Acestea nu trebuie să se limiteze la asistarea beneficiarilor de VMG, ci să îi 
acompanieze în depăşirea situaţiilor de excluziune socială către o viaţă activă (Parlamentul 
European, 2011b:38). 

Cu excepţia Italiei şi a Greciei, statele membre au adoptat măsuri de acordare a VMG, 
esenţial pentru subzistenţă, complementar cu dezvoltarea mecanismelor de încurajare a 
beneficiarilor pentru a depăşi situaţia de vulnerabilitate şi a deveni independenţi de acest sprijin. 
Măsura este destinată persoanelor fără drepturi la beneficii sociale contributorii5. În statele unde 
există, acordarea VMG reprezintă un beneficiu social non-contributoriu şi este acordat indiferent de 
contribuţia persoanei la sistemul de taxe şi impozite sau la anumite fonduri sociale (Parlamentul 
European, 2011b:21). 

În funcţie de complexitatea şi gradul de acoperire a sistemelor de VMG, statele membre au 
fost clasificate în patru categorii: sisteme relativ simple şi comprehensive, sisteme simple şi cu 
acoperire restrânsă, sisteme complexe şi cu acoperire largă şi sisteme limitate. România face parte 
din categoria ţărilor care au sisteme relativ simple şi comprehensive, alături de Austria, Belgia, 
Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda, Portugalia, Slovenia şi Suedia. O a doua 
categorie include acele ţări care, în ciuda existenţei unor sisteme simple, oferă o acoperire restrânsă 
şi eligibilitate redusă celor care au nevoie de asistenţă financiară. În această categorie intră Estonia 
Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Ungaria. A treia categorie vizează ţările care au dezvoltat o 
reţea complexă de sisteme şi politici construite de-a lungul timpului şi care acoperă majoritatea 
persoanelor cu o nevoie urgentă de a primi sprijin. Din această categorie fac parte Franţa, Irlanda, 
Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Spania. Ce-a de-a patra categorie este aceea a ţărilor care 
oferă măsuri foarte limitate sau parţiale, unei categorii reduse de persoane şi la care nu au acces 
mulţi dintre cei cu nevoi urgente de sprijin financiar. Din această categorie fac parte Bulgaria, Grecia 
şi Italia (Frazer, Marlier, 2009:8; MISSOC, 2011:6; Parlamentul European; 2011b:21). 

În funcţie de caracteristicile mecanismelor de VM, statele membre au fost clasificate în două 
categorii. Pe de o parte, în unele state, VMG reprezintă singura sau cea mai importantă măsură de 
garantare a unui venit şi este deschisă tuturor acelora care nu au resurse suficiente, fără a fi ţintită 
către anumite tipuri de populaţie. În această categorie sunt incluse Austria, Luxemburg, Malta, 
Polonia, Republica Slovacă şi România, urmate de Belgia, Olanda, Suedia şi Republica Cehă. Pe 
de altă parte, în alte state, VMG este considerat un beneficiu de ultimă instanţă şi este destinat 
persoanelor care au epuizat toate celelalte solicitări pentru măsuri de protecție socială orientate spre 
reducerea sărăciei. În acest caz, orientarea se face către diverse categorii ale populaţiei 

                                                           
5
 Beneficiile contributorii sunt caracteristice sistemelor de asigurări, elegibilitatea, şi în unele cazuri şi nivelul beneficiului, fiind condiţionate 

de contribuţia individului la respectivul sistem de asigurari (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 1999). 
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(persoanele vârstnice, cu dizabilităţi, şomerii) sau în baza unor condiţii de eligibilitate. În această 
categorie sunt incluse Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Portugalia şi 
Slovenia, urmate de Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii 
(Parlamentul European, 2011b:22-23).   

Deşi considerate relativ ineficiente în scoaterea din sărăcie a beneficiarilor,  mecansimele de 
acordare a VMG contribuie la scăderea intensităţii şi impactului imediat al sărăciei. Contrângerile în 
acordarea VMG includ costul prohibitiv al scoaterii din sărăcie a unui număr mare de persoane şi 
necesitatea menţinerii ajutorului financiar la un nivel care să motiveze angajarea şi ieşirea din 
sistemul de asistenţă socială. Acordarea unui sprijin financiar minim este doar unul din cele trei 
elemente ale strategiei de incluziune activă, celelalte două fiind promovarea programelor de inserţie 
în muncă, cu accent pe creşterea nivelului de instruire, şi accesul la servicii (îngrijirea copilului, 
sănătate, locuire) (Comisia Europeană, 2010b:7, Figari et al., 2009:22-23, MISSOC, 2011:7). Dintre 
aceste două elemente, s-a observat o conexiune mai puternică a reglementărilor VMG cu măsurile 
active de inserţie în muncă (MISSOC, 2011:7).  

În ultimii ani, în majoritatea statelor membre s-a constatat o tendinţă constantă de promovare 
a incluziunii active şi de reducere a numărului de persoane care beneficiază de VMG. A fost întărită 
legătura dintre măsurile de acordare a VMG şi cele de integrare pe piaţa muncii. Condiţionalitatatea 
a fost întărită iar disponibilitatea pentru muncă a devenit o cerinţă mai stringentă în special pentru 
cei apţi de muncă. Măsurile de activare includ atât sancţiuni cât şi activităţi de sprijin (instruire, 
consiliere, şi, într-o măsură mult mai mică, promovarea serviciilor de îngriijire a copilului). Reformele 
din unele state membre au urmărit creşterea motivaţiei pentru muncă prin măsuri menite să facă 
munca mai atractivă sau să scadă rata sărăciei la nivelul persoanelor ocupate (Parlamentul 
European, 2011b:27). 

 
I.2. Cadrul legislativ şi instituţional cu impact asupra beneficiarilor de venit minim garantat în 
România 

 
Prezentăm în continuare cadrul legislativ de acordare a VMG în România, menţionând actorii 

instituţionali relevanţi în implementarea acestui mecanism. 
„Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni 

prin care statul şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor 
temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.” (Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 2) 
Acesta se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. 

„Beneficiile de asistenţă socială sunt o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor 
individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o 
formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de 
persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege” (Legea 292/2011, Art. 7). 
Acestea „se acordă în bani sau în natură şi cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi” 
(Legea 292/2011, Art. 9).  

VMG reprezintă principalul instrument de asistenţă socială cu impact asupra reducerii 
sărăciei şi a marginalizării sociale în România (MMFPS, 2010b: 82, MMFPS, 2011b:16). 

„Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a 
răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 
depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii” (Legea 292/2011, Art. 27). 

Mecanismul VMG sprijină grupurile vulnerabile lipsite de mecanismele necesare ieşirii din 
sărăcie. Acordarea VMG este reglementată de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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Conform Art. 1 şi 7 din Legea 416/ 2001, VMG implică acordarea unui ajutor social lunar, a 
cărui valoare se calculează ca diferenţă între nivelul VMG prevăzut de lege şi venitul net lunar al 
familiei sau al persoanei singure.  

Ajutorul social pentru asigurarea VMG poate fi obţinut „pe bază de cerere şi declaraţie pe 
propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile 
membrilor acesteia.” (Legea 416/2001, Art. 9). Acestea se înregistrează la primarul localităţii sau, 
după caz, al sectorului municipiului Bucureşti (Legea 416/2001, Art. 10). Plata ajutorului social 
pentru asigurarea VMG se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
(ANPIS) prin agenţiile teritoriale şi a Municipiului Bucureşti (Legea 416/2001, Art. 131). Pentru mai 
multe detalii privind Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) şi a Municipiului 
Bucureşti, vă rugăm consultaţi Anexa 4.  

„Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau 
în considerare [...] numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori 
participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite 
de aceste agenţii” (Legea 416/2001, Art. 7). Agenţiile teritoriale transmit lunar primarilor „tabelul 
nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă sau au participat la serviciile pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii” (Legea 
416/2001, Art. 7). 

Începând cu anul 2012, nivelul lunar al VMG este stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă (OUG) 
nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea 
de beneficii de asistenţă socială. Acesta se raportează la indicatorul social de referinţă (ISR) şi este 
stabilit conform tabelului de mai jos:  

 
Tabel 1: Cuantumul lunar al venitului minim garantat, anul 2012 

Nr. crt Determinarea valorii VMG 
Valoare VMG, anul 

2012 (ISR = 500 
lei) 

1.  0,25 ISR pentru persoană singură 125 lei 
2.  0,45 ISR pentru familiile formate din 2 persoane 225 lei 
3.  0,63 ISR pentru familiile formate din 3 persoane 315 lei 
4.  0,78 ISR pentru familiile formate din 4 persoane 390 lei 
5.  0,93 ISR pentru familiile formate din 5 persoane 465 lei 
6.  câte 0,062 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane 31 lei 

Sursa: Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, OUG 124/2011 

 
Conform Legii 416/2001, acordarea VMG se face în baza verificării veniturilor familiei sau a 

persoanei singure. De exemplu, dacă o familie formată din patru persoane realizează un venit lunar 
de 200 de lei, aceasta poate primi ajutor social pentru asigurarea VMG (de 390 de lei) în cuantum 
de 190 de lei. „La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau 
în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii 
cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, 
indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare  cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, 
obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor 
sociale” (Legea 416/2001, Art. 8). 

Beneficiarii de VMG au dreptul la asigurare socială de sănătate, cu plata din alte surse 
(Legea 416, Art. 261), considerată un sprijin semnificativ de mulţi beneficiari (Radu, 2009:3). Odată 
cu introducerea Legii 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 416/2011, plata contribuţiilor 
se face prin intermediul AJPIS şi este asigurată prin bugetul MMFPSPV. De asemenea, începând 
cu anul 2011, prima pentru asigurarea obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor se plăteşte de către MMFPSPV (Legea 416, Art. 262). 
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Ca măsuri de încurajare a inserţiei în muncă, cuantumul ajutorului social pe familie este 
majorat cu 15%, în cazul în care cel puţin un membru al familiei se angajează formal (Legea 416, 
Art. 6). „Una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de VMG are obligaţia 
de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local” (Legea 416/ Art. 6). 
Responsabilitatea de a întocmi un plan de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă, precum şi 
păstrarea evidenţei acestor ore este în sarcina primarului, planul de acţiuni aprobându-se prin 
hotărâre a Consiliului Local (Legea 416/2001, Art. 6). 

Deşi nu vizează în mod specific beneficiarii de VMG, alte acte normative, precum Legea 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi Legea 
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, includ dispoziţii cu impact asupra 
inserţiei profesionale a unor categorii ai acestui grup (şomeri, tineri). Este încurajată încadrarea în 
muncă prin acordarea de subvenţii sau alte facilităţi angajatorilor şi/sau angajaţilor şi sunt prevăzute 
măsuri active de stimulare a ocupării. Persoanele care primesc indemnizaţie de şomaj şi care se 
angajează pentru program normal de lucru beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul 
perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, 
acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de 
şomaj (Legea 76/2002, Art. 72). 

„Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 
45 de ani sau şomeri care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o 
perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj [...] şi primesc 
lunar o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu obligaţia menţinerii 
raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin doi ani” (Legea 76/2002, Art. 85). 

Relevant pentru domeniul ES, Legea 76/2002 prevede beneficii acordate pentru crearea de 
noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi 
cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice 
autorizate, sub forma unor credite şi subvenţii (Art. 86, 861). 

Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale conţine prevederi 
privind încurajarea inserţiei profesionale a tinerilor cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate 
şi confruntaţi cu riscul excluderii. Obiectivul este „garantarea accesului acestora la drepturi 
elementare si fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de munca, la o locuinţă, la asistenţă 
medicală, la educaţie, precum şi instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării 
sociale şi mobilizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu” (Legea 116/2002, Art. 2). 

Programele de ocupare a forţei de muncă şi formare profesională nu sunt orientate în special 
către beneficiarii de VMG, însă aceştia le pot accesa în măsura în care sunt eligibili. Obiectivul 
programelor derulate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) este de a 
creşte şansele de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prin: 

 informarea şi consilierea profesională 

 medierea muncii 

 formarea profesională 

 consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea 
unei afaceri 

 completarea veniturilor salariale ale angajaţilor 

 stimularea mobilităţii forţei de muncă” (Legea 76/2002, Art. 57) 
 
 În vederea încurajării unei atitudini active faţă de angajarea pe piaţa formală a muncii, 
beneficiarii de VMG apţi de muncă menţin permanent legătura cu Agenţiile Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) (Legea 416/2001, Art. 7). 

Se constată totuşi că, în lipsa unui set de măsuri active care să se adreseze în special 
categoriei beneficiarilor de VMG, perspectivele de angajare sunt limitate (Radu, 2009:3). 
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I. 3. Profilul sărăciei şi al beneficiarilor de venit minim garantat în România 

 
Persoanele sărace sunt cele mai expuse riscului de excluziune de pe piaţa muncii, lipsei 

veniturilor adecvate, accesului redus la educaţie, la sănătate, la condiţii de locuire decente şi la 
resurse materiale de largă necesitate (Eurostat, 2010a:41, 64-92, Eurostat, 2010b:36, MMFPS, 
2010a:47, Stanciu et al,, 2011:20-22).  

Conform datelor statistice, în România s-a înregistrat o scădere puternică a ratei sărăciei 
absolute de la 35,9% în 2000 la 4,4% în 2009, urmată de o uşoară creştere la 5,2% în 2010, 
evoluţie explicabilă în contextul crizei economice (MMFPS, 2010c:2, MMFPS, 2011c: 4). 

Profilul populaţiei sărace evidenţiază puncte nevralgice unde se poate interveni prin 
programe de sprijinire. Nivelul de educaţie al persoanelor sărace este mai scăzut comparativ cu cel 
al populaţiei totale. Apartenenţa la mediul rural creşte gradul de expunere la situaţii de excluziune 
socială, sărăcia este mai concentrată în anumite zone geografice, iar populaţia tânără este mai 
expusă riscului sărăciei (Gherghinescu, 2008:371, MMFPS, 2010a:47, MMFPS, 2011c:1-4, Stanciu 
et al, 2011:21). 

Din punct de vedere al nivelului educaţiei, în cazul persoanelor fără şcoală absolvită, rata 
sărăcei absolute înregistrate în anul 2010 era de 9,1%, al celor cu educaţie primară, de 9%, al 
persoanelor cu educaţie gimnazială, de 8,2%, în timp ce în cazul persoanelor cu şcoală vocaţională 
sau de ucenici rata sărăciei absolute era de 3,3%, în cel al persoanelor cu liceu de 2,4% şi în cazul 
celor cu studii postliceale şi universitare, rata sărăciei absolute se situa la 0,3% (MMFPS, 2011c:4). 

Cu privire la statutul ocupaţional, cele mai ridicate niveluri ale ratei sărăciei absolute se 
înregistra, în anul 2010, în rândul lucrătorilor pe cont propriu în activităţi agricole (12,9%), al 
lucrătorilor pe cont propriu în activităţi non-agricole (10,7%), în rândul persoanelor casnice (10,2%) 
şi al şomeriltor (9,4%), faţă de un nivel de doar 2% în rândul pensionarilor, 1,1% în rândul salariaţilor 
şi 0% în rândul patronilor (MMFPS, 2011c:4). 

Sărăcia este mai concentrată în regiunile de dezvoltare Nord-Est (cu o rată a sărăciei 
absolute de 7,7% în anul 2010), Sud-Vest Oltenia (7%), Sud-Est (6,8%), Centru (5,4%), faţă de 
Sud-Muntenia (4,4%), Nord-Vest (3,9%), Vest (3,3%) şi Bucureşti-Ilfov (1,1%). Persoanele din 
mediul rural sunt mult mai afectate de sărăcie decât cele din mediul urban. În anul 2010, rata 
sărăciei absolute în mediul rural era de 8,8% faţă de 2,2% în mediul urban, în timp ce în anul 2009 
distribuţia era 7,2% faţă de 2,1%.  (MMFPS, 2011c:4).  

În mediul rural, sărăcia şi excluziunea socială sunt influenţate de mai mulţi factori: nivelul 
scăzut al educaţiei; factori asociaţi cu condițiile specifice de locuire (izolarea faţă de drumuri 
moderne duce la acesul dificil al bunurilor, serviciilor medicale şi educaţiei); scăderea populaţiei 
(tinerii preferă localităţi cu mai multe oportunităţi); diferenţele dintre satele centrale şi cele periferice 
la nivel de comună; valorificarea potenţialul agro-turistic; capitalul (zonele rurale sunt caracterizate 
de un nivel ridicat de agricultură de subzistenţă, economisire scăzută şi activitate pe piaţa financiară 
aproape inexistentă); diferenţele de gen (femeile sunt mai vulnerabile decât bărbaţii); infrastructură, 
utilităţi şi accesul la informaţie şi comunicare (satele şi comunele izolate sau de la perifieriile 
comunelor, sunt mai puţin dezvoltate în privinţa accesului la drumuri moderne, al accesului la 
utilităţi, dar şi al accesului la informaţie culturală sau financiară); acces scăzut la servicii medicale şi 
sociale (majoritatea furnizorilor de servicii sociale sunt înregistraţi în zone urbane) (Gherghinescu, 
2008:376-379).   

Din punct de vedere al distribuţiei etnice, persoanele de etnie romă sunt cele mai expuse 
riscului de sărăcie şi excluziune socială. Rata sărăciei se situa la 31,4% în anul 2010, faţă de 4,4% 
în rândul persoanelor de etnie română (MMFPS, 2011c:4). 

Analiza pe grupe de vârste indică un risc mai mare de a fi în sărăcie pentru populaţia tânără. 
În anul 2010, rata sărăciei absolute pentru grupa de vârstă de sub 15 ani era de 7,6%, iar pentru 
tinerii cu vârste între 15 şi 24 de ani era de 8,6%, în creştere faţă de anul precedent când se situa la 
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nivelul 5,8% respectiv 7,2%. Prin comparaţie, riscul pentru persoanele cu vârste între 25 şi 64 de ani 
era de 4,3% în anul 2010, în creştere faţă de 3,8% în anul 2009, în timp ce pentru persoanele de 65 
de ani şi peste, rata era de 2,7% în 2010, faţă de 2,5% în anul 2009 (MMFPS, 2011c:4) 

Evoluţiile înregistrate în 2002-2010 relevă un nivelul VMG mai mic decât pragul sărăciei 
absolute, al sărăciei severe şi al sărăciei alimentare.  

 
Grafic 2. Comparaţia între nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură şi pragurile sărăciei, 
2002 - 2010, la sfârşitul anului (lei - preţuri ale lunii decembrie) 

 
Sursa: MMFPS, 2012b: 7 

 
Creşterea venitului populaţiei a contribuit la reducerea ratelor sărăciei absolute şi reducerea 

treptată a numărului beneficiarilor de VMG (Radu, 2009:20).  
Evoluţia numărului de cereri de ajutor social pentru VMG în plată la sfârşitul anului şi a 

numărului mediu lunar de ajutoare sociale plătite în perioada 1995 – 2011 indică un trend 
descendent începând cu anul 2004. Sancţiunile prevăzute în legea 277/2010 pentru modificarea şi 
completarea legii 416/2001 au condus la o creştere semnificativă a numărului de cereri suspendate, 
oglindită în descreşterea numărului de cereri de VMG plătite în anul 2011 (MMFPS, 2012a:7, 
MMFPS, 2012b:1-2 ).  
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Grafic 3. Evoluţia numărului de cereri de ajutor social existente în plată la sfârşitul anului şi a numărului mediu 
lunar de ajutoare sociale plătite în perioada 1995 – 2011 

Sursa: MMFPS, 2012b: 2 

 
Totalul famillior beneficiare de VMG în anul 2011 a fost de 186.743, din care ponderea cea 

mai mare au înregistrat-o persoanele singure (39,3%). 20,3% dintre ajutoare au fost pentru familii cu 
două persoane, 14,7% pentru cele cu trei persoane, 13,5% pentru cele cu patru membri, 6,9% către 
familii cu cinci persoane, iar 5,3% către familii cu peste cinci persoane. Numărul total de persoane 
beneficiare de VMG în anul 2011 a fost estimat la 455.846. 22% dintre beneficiari făceau parte din  
familii cu patru persoane. Deşi persoanele singure au reprezentat cea mai mare parte, au primit mai 
puţin de un sfert din totalul sumelor alocate (MMFPS, 2012a:8-10, MMFPS, 2012b:2-6).  

Distribuţia pe judeţe a cererilor de VMG aflate în plată la 31 decembrie 2011 este redată în 
graficul de mai jos. Totalul cererilor existente în plată era de 200.071 la nivel naţional. Cel mai ridicat 
număr de cereri în plată s-a înregistrat în: Dolj (6,51%), Buzău (4,5%), Vaslui (4,31%), Galaţi 
(3,94%), Teleorman (3,84%), Bacău (3,69%), Argeş (3,51%), Iaşi (3,43%), Dâmboviţa (3,39%). La 
capătul opus sunt judeţele Timiş (0,82%) şi Tulcea (0,94%) (MMFPS, 2012a:11). 

 
Grafic 4. Distribuţia judeţeană a numărului de cereri de ajutor social existente în plată la 31 decembrie 2011 

 
Sursa datelor: MMFPS, 2012a: 11 
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Conform datelor privind distribuţia numărului mediu de familii şi persoane singure beneficiare 
de ajutor social în anul 2011, în funcţie de mediul de rezidenţă, aproximativ trei sferturi din 
beneficiari sunt domiciliaţi în mediul rural, cele mai mari ponderi înregistrându-se în cazul familiilor 
cu patru, respectiv cinci membri (MMFPS, 2011b:20). 

Referitor la impactul VMG asupra veniturilor populaţiei, acesta „[…]contribuie clar la o 
creştere a veniturilor populaţiei, având un impact direct asupra reducerii sărăciei şi, în special, a 
sărăciei extreme, astfel cum rezultă din ratele mai mici ale „riscului de sărăcie”, deşi, în unele cazuri, 
formele suplimentare de asistenţă socială oferită beneficiarilor de VMG (de exemplu, alocaţiile 
acordate familiilor şi familiilor cu copii) conduc la o scădere a numărului beneficiarilor de VMG, fără 
a-i scăpa pe aceştia de sărăcie.” (Radu, 2009:3). 

Acordarea VMG a scăzut rata sărăciei absolute cu 0,8 puncte procentuale în anul 2009 faţă 
de nivelul estimat al acesteia în absenţa VMG. Rata sărăciei absolute în anul 2009 a fost de 4,4% 
după transferuri sociale, iar, în absenţa transferurilor sociale, a fost de 35,4%. O distribuţie pe tipul 
de transferuri sociale indică o rată a sărăciei în absenţa ajutoarelor sociale pentru acordarea VMG 
de 5,2%. În lipsa VMG, s-ar fi adăugat încă 167 mii de persoane sărace (MMFPS, 2010c:5-6). 

 
 

I.4. În loc de concluzii: caracteristici ale beneficiarilor de venit minim garantat în România 
 

Analiza datelor statistice evidenţiază o serie de caracteristici ale beneficiarilor de VMG, cu 
privire la nivelul de educaţie, statutul ocupaţional şi etnia.  

Nivelul scăzut de educaţie este asociat cu o probabilitate crescută de a deveni beneficiar de 
VMG. Astfel, 17,2% din persoanele fără şcoală primară de peste 18 ani erau beneficiare de VMG în 
anul 2008, procentul fiind de 7% în cazul persoanelor cu şcoală primară. Persoanele cu studii 
vocaţionale şi cu liceu şi peste au probabilitatea extrem de redusă de a beneficia de VMG – 2,2% 
respectiv 0,5% (MMFPS, 2010b:82-84). 

Statutul ocupaţional este strâns asociat cu probabilitatea de a beneficia de VMG. Astfel, cei 
mai mulţi dintre beneficiarii de VMG de peste 18 ani sunt lucrători pe cont propriu în sectorul agricol 
(13% în anul 2008), aceştia lucrându-şi în principal pământul din propria gospodărie, cu resurse 
limitate şi pe suprafeţe reduse. Șomerii, persoanele casnice şi lucrătorii pe cont propriu în sectorul 
non-agricol ocupă de asemenea o proporţie importantă a beneficiarilor de VMG în totalul populaţiei 
(10,2%, 6,9% respectiv 6,1%). Riscuri foarte scăzute de a avea nevoie de VMG au salariaţii, 
pensionarii şi persoanele cu statut de elev sau student (MMFPS, 2010b: 82-84). 

Din punct de vedere al distribuţiei etnice, se constată o preponderenţă între beneficiari a 
persoanelor de etnie roma - procentul romilor beneficiari de VMG era de 31,1% în anul 2008, faţă de 
cel al persoanelor de etnie română de doar 4,9%. Din totalul beneficiilor acordate, 19% au mers 
către persoanele care fac parte din această etnie (MMFPS, 2010b:82-84). 

Beneficiarii de VMG prezintă o slabă integrare pe piaţa muncii. Conform datelor unei 
cercetări din anul 2010, 60% dintre beneficiari de VMG nu au lucrat niciodată. În cazul celor care au 
lucrat, media vechimii în muncă este de 10 ani. Principalele motive de părăsire a ultimului loc de 
muncă au fost starea de sănătate, creşterea copilului, motive etnice (în cazul persoanelor de etnie 
romă) sau salarii nesatisfăcătoare. Ca intenţie de angajare, 44% dintre beneficiarii de VMG sunt în 
căutarea unui loc de muncă (MMFPS, 2010a:94). Perspectivele de integrare a beneficiarilor de 
VMG pe piaţa muncii sunt scăzute în special în zone economice inactive sau în zone rurale cu 
oportunităţi foarte limitate în privinţa ocupării forţei de muncă şi a mobilităţii forţei de muncă (Radu, 
2009:22).  

Majoritatea persoanelor care intră în sistemul de asistenţă socială nu îl părăsesc. Cei care îl 
părăsesc o fac de cele mai multe ori involuntar, deoarece nu mai respectă condiţiile de eligibilitate 
(Radu, 2009:4).  
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Conform opiniilor exprimate de beneficiari de VMG şi specialişti în incluziune socială6, între 
factorii cauzali ai acestui fenomen menţionăm: 

 avantajele suplimentare (asigurare de sănătate sau cea obligatorie a locuinţei) la care au 
dreptul beneficiarii eligibili alături de valoarea transferului financiar; 

 posibilitatea obţinerii de venituri suplimentare în piaţa informală; 

 dificultăţile de integrare pe piaţa formală a muncii: lipsa locurilor de muncă relevante în 
vecinătate, nivelul scăzut de educaţie, lipsa experienţei profesionale pe piaţa formală; 

 motivaţia scăzută de a schimba domiciliul în vederea angajării în altă localitate (costuri 
suplimentare de chirie, transport, întreţinere a familiei – în special în cazurile familiilor cu 
copii) sau de a face naveta între localităţi (costuri de transport); 

 motivaţia scăzută de angajare la salariul minim pe economie; 

 lipsa unei delimitări temporale a dreptului la VMG al persoanelor apte de muncă. 
 
Menţinerea la un nivelul scăzut a venitului minim pe economie reduce motivaţia beneficiarilor 

de VMG de a părăsi sistemul. Familiile care au beneficiat de un salariu minim şi de alocaţiile a doi 
copii au trăit la un nivel comparabil cu familiile în care adulţii au preferat să nu se angajeze în muncă 
şi să trăiască din VMG (Stanciu et al, 2011:15).  

În aceste condiţii, perspectivele de părăsire a sistemului de asistenţă socială sunt limitate. 
Măsurile de responsabilizare a activităţii beneficiarilor (orele de lucru în folosul comunităţii) sau cele 
de încurajare a căutării active a unui loc de muncă (contactul lunar cu AJOFM, obligaţia de a 
accepta un loc de muncă oferit) nu sunt suficiente pentru încadrarea în muncă a beneficiarilor de 
VMG (Radu, 2009:3-4). Conform acestora7, ofertele de muncă disponibile prin AJOFM nu 
corespund cu gradul lor de calificare sau cu disponibilitatea pentru mobilitate. Evidenţa prestării 
orelor de muncă în folosul comunităţii se realizează la nivelul primăriilor şi are de multe ori un 
caracter subiectiv. 

Cu privire la ţintirea măsurii de asistenţă socială către persoanele cele mai sărace, lipsite de  
mijloacele proprii necesare pentru a-şi asigura un nivel de trai minimal, aceasta este considerată a fi 
eficientă, reuşind să identifice persoanele supuse riscului de sărăcie şi excluziune socială (Radu, 
2009: 3). Ca impact asupra veniturilor populaţiei, VMG  „[…]contribuie clar la o creştere a veniturilor 
populaţiei, având un impact direct asupra reducerii sărăciei şi, în special, a sărăciei extreme, astfel 
cum rezultă din ratele mai mici ale „riscului de sărăcie”, deşi, în unele cazuri, formele suplimentare 
de asistenţă socială oferită beneficiarilor de VMG (de exemplu, alocaţiile acordate familiilor şi 
familiilor cu copii) conduc la o scădere a numărului beneficiarilor de VMG, fără a-i scăpa pe aceştia 
de sărăcie” (Radu, 2009:3).  

                                                           
6
 Interviuri şi sesiuni individuale şi de grup organizate în cadrul proiectului 

7
 Interviuri şi sesiuni individuale şi de grup organizate în cadrul proiectului 
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Partea II. Experienţa altor ţări şi proiecte referitoare la beneficiarii de venit minim 
garantat 

 

 

 
Această parte a publicaţiei oferă o imagine a situaţiei beneficiarilor de VMG la nivelul statelor 

membre, discutând rolul pe care ES îl joacă în inserţia pe piaţa muncii. În primul subcapitol sunt 
descrise mecanismele de acordare a unui venit minim în statele membre. A doua secţiune descrie 
rolul ES în abordarea dificultăţilor cu care se confruntă beneficiarii de VMG şi prezintă iniţiative de 
ES implementate cu succes la nivel internaţional. 

 
 

II.1. Mecanisme de venit minim la nivel european 
 

Descriere generală 
 
Este recunoscut rolul sistemelor de protecţie socială în asigurarea unui nivel de coeziune 

socială necesare pentru dezvoltarea economică şi socială, în garantarea incluziunii sociale, în 
îmbunătăţirea nivelului de instruire a persoanelor excluse de pe piaţa muncii şi în garantarea 
exercitării drepturilor fundamentale şi a oportunităţilor egale  (Parlamentul European, 2011a:10). 

Volumul cheltuielilor cu protecţia socială influenţează diminuarea riscului sărăciei. Cu câteva 
excepţii (Cehia şi Slovacia), ratele cheltuielilor publice cu protecţia socială sunt corelate negativ cu 
ratele sărăciei. În ţările în care ratele cheltuielilor cu protecţia socială sunt ridicate, sărăcia este mai 
scăzută (Spania, Olanda, Austria, Franţa). Statele cu ratele cele mai scăzute ale cheltuielilor 
prezintă cele mai mari rate ale sărăciei (Letonia, România, Bulgaria şi Estonia). O comparaţie a 
datelor statistice înainte şi după transferurile sociale indică faptul că transferurile socială contribuie 
la diminuarea ratei sărăciei, în special pentru anumite grupuri de populaţie (mamele singure şi 
vârstnicii). Însă contribuţia relativă a transferurilor sociale nu este la fe în toate statele membre 
(Parlamentul European, 2011b: 44). 

Majoritatea statelor membre prezintă, într-o formă sau alta, mecanisme de VMG care au 
scopul de a asigura un standard de viaţă minim pentru indivizii care nu au alte reurse financiare şi 
pentru dependenţii acestora. Mecanismele diferă între statele membre, în ceea ce priveşte 
acoperirea, comprehensivitatea şi eficienţa (Frazer et al 2009:8). Majoritatea au în comun 
îndeplinirea rolului de plasă de siguranţă. Sunt mecanisme de ultimă instanţă pentru asigurarea unui 
standard de viaţă minim persoanelor aflate în nevoie, care nu au alte resurse de sprijin financiar. 
Dreptul la mecanismul de VMG este evaluat în baza metodei testării veniturilor. De cele mai multe 
ori, centrarea este pe persoane care nu sunt încadrate în muncă, însă, în unele cazuri, mecanismul 
de venit minim este destinat şi persoanelor care lucrează şi se află în risc de sărăcie, ca venit 
suplimentar (Frazer et al,2009:15). 

Pentru a determina măsura în care un individ are nevoie de sprijin, majoritatea statelor 
prevăd un nivel al VMG fixat de guvern. Mecanismul prin care este fixat acest nivel diferă de la ţară 
la ţară, însă, în majoritatea cazurilor, este raportat la pragul sărăciei sau la un nivel minim de 
subzistenţă. Printre excepţii se numără, Letonia, Lituania şi Ungaria unde nivelul VMG este explicit 
corelat cu nivelul pensiilor. În Danemarca, cuantumul VMG este legat de nivelul indemnizaţiei de 
şomaj. În alte state, VMG nu este fixat la nivel naţional ci este descentralizat, plafonul venitului 
minim fiind stabilit la nivel regional sau local (Italia, Islanda, Norvegia, Spania). În alte state (Franţa), 
există reglementări diferite în funcţie de riscurile sociale întâmpinate (bătrânețe, şomaj, invaliditate 
etc.) (MISSOC, 2011:8-9). 
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În unele state membre (Austria, Grecia, Suedia), asigurarea minimului de subzistenţă nu se 
face pe baza unui prag, ci prin acoperirea unor costuri ale bunurilor şi serviciilor considerate ca fiind 
de strictă necesitate. De exemplu, în cazul Greciei se oferă doar alocaţii pentru locuinţe. 
Mecanismul de asistenţă socială din Suedia prevede beneficii care acoperă costuri legate de 
mâncare, îmbrăcăminte, sănătate şi igienă, telefonie etc. sau subvenţionează anumite costuri legate 
de întreţinere, transport la locul de muncă, asigurare pentru locuinţă etc. (MISSOC, 2011:9). 

În niciunul dintre statele membre mecanismul de VMG nu se axează exlcusiv pe oferirea de 
prestaţii în natură. În marea majoritate a cazurilor, mecanismele au la bază principii de acordare a 
beneficiilor în bani. În unele state beneficiile sunt acordate combinat cu prestaţiile în natură (Austria, 
Cipru, Italia, Letonia, România). Grecia este un caz aparte, care nu poate fi încadrat în niciuna din 
aceste categorii pentru că oferă doar alocaţii pentru locuinţă şi încălzire. (MISSOC, 2011:11). 

Statele membre ajustează beneficiul în funcţie de numărul persoanelor din gospodărie. 
Cuantumul depinde de mai mulţi factori, precum cetăţenia, experienţa anterioară pe piaţa muncii, 
vârstă şi motivul pentru care este necesar sprijinul financiar (Frazer et al 2009:8). 

Majoritatea mecanismelor de acordare a unui venit minim sunt naţionale. Cu toate acestea, 
în unele state membre deciziile privind nivelul sau condiţiile de eligibilitate se fac descentralizat. În 
majoritatea statelor membre, responsabilitatea acordării ajutorului este transferată la nivel local. 
Există însă unele state în care mecanismul de implementare include o serie de agenţii. De 
asemenea, în unele cazuri a fost observată o lipsă de coordonare a diferitelor mecanisme de 
acordare a VMG sau a capacităţii de implementare la nivel local (Frazer et al, 2009:9). 

 
Condiţii de eligibilitate 
 
Condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de beneficiarii de VMG pentru a fi eligibili se referă de 

cele mai multe ori la: vârstă, locul de rezidenţă, lipsa resurselor financiare şi disponibilitatea de a 
munci. S-a observat o tendinţă recentă de înăsprire a condiţiilor în multe dintre statele membre 
(Frazer  et al 2009:8). 

Condiţiile de eligibilitate diferă la nivelul statelor membre şi prezintă rate variate de acoperire. 
În timp ce mecanismele anumitor state oferă o acoperire comprehensivă a majorităţii persoanelor 
aflate în nevoie, în altele gradul de acoperire este limitat. Statele cu mecanisme de garantare a unui 
venit minim comprehensive (Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda, Suedia) prezintă o 
largă acoperire a populaţiei cu venituri mici care are nevoie de sprijin. În Suedia, sunt acoperiţi în 
special tinerii în şomaj, imigranţii şi persoane cu probleme de sănătate, acestea fiind persoanele 
cele mai nevoiaşe. În unele state (Bulgaria, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia) 
acoperirea persoanelor care trăiesc din venituri mici este restrictivă sau inadecvată (Frazer et al 
2009:24). 

În Lituania, Slovenia şi Slovacia, înăsprirea condiţiilor de eligibilitate şi creşterea 
condiţionalităţii au scăzut gradul de acoperire (Frazer et al 2009:26). 

 
Conexiunea cu măsurile de activare 
 
Una dintre tendinţele cele mai puternice observate în majoritatea statelor membre este 

coroborarea prestaţiilor sociale legate de acordarea VMG cu măsuri de activare şi sprijinire a 
angajării. Condiţionarea plăţii prestaţiilor sociale de agrearea unui anumit fel de contract de inserţie 
este din ce în ce mai întâlnită. Unele state membre au mecansime de facilitare a tranziţiei în muncă 
prin diminuarea gradată a cuantumului prestaţiilor şi/sau prin creşterea prestaţiilor destinate 
persoanelor angajate în vederea diminuării sărăciei persoanelor angajate (Frazer et al2009:18, 
MISSOC, 2011:17, Parlamentul European, 2011b:26). 

În Germania, de exemplu, mecanismele de garantare a unui venit minim acoperă cele mai 
multe persoane şi, în acelaşi timp, combină prestaţiile financiare şi serviciile sociale, pregătind 
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persoanele apte de muncă pentru o viaţă profesională şi ajutându-i să găsească un loc de muncă. 
În plus, oferă sfaturi şi consiliere pentru accesarea serviciilor de îngrijire a copilului, a sprijinului 
psihologic, a gestionării datoriilor etc. (Frazer et al 2009:18). Sistemul german prevede şi 
mecanisme de sprijin al ocupării pentru lucrătorii pe cont propriu: oportunităţi de împrumut sau 
subvenţii pentru achiziţionarea de bunuri (MISSOC, 2011:17). 

Alături de Germania, există şi alte state care oferă consiliere suplimentară faţă de cea legată 
de angajare, destinată unor anumite categorii de beneficiari. În Malta şi Slovenia există programe de 
reabilitare pentru dependenţii de droguri sau alte tipuri de tratament pentru persoane care se 
confruntă cu probleme de sănătate  (MISSOC, 2011:19). În Lituania, şomerii participă la măsuri 
active de integrare în muncă pentru a nu-şi pierde statutul de şomer şi dreptul la Beneficiul de 
Asistenţă Socială. În Portugalia, Venitul de Inserţie Socială cuprinde o componentă monetară şi un 
program de inserţie, în baza unui contract între beneficiari şi program prin care ambele părţi 
agreează să dezvolte un set de acţiuni necesare pentru integrarea progresivă a familiei la nivel 
social, în muncă şi în comunitate. În Suedia, incluziunea activă este promovată prin accentuarea 
importanţei asistenţei sociale profesionale, astfel încât beneficul financiar să fie complementat de 
munca constantă cu beneficiarii în vederea facilitării integrării în muncă şi a obţinerii independenţei 
economice. Finlanda oferă încă un exemplu bun în care integrarea în muncă a beneficiarilor de 
VMG şi a celorlaţi şomeri este susţinută de diverse programe de instruire şi angajare (Frazer et al 
2009:17). 

La mijlocul anului 2009, în Franţa a fost introdus un nou mecanism de asigurare a VM, 
(Revenu de Solidarité Active), orientat către asistenţă în găsirea unui loc de muncă. (Parlamentul 
European, 2011b:26) 

În Irlanda, procesul de integrare în muncă este susţinut de scăderea treptată a prestaţiilor, 
coroborată cu creşterea prestaţiilor pentru beneficiarii care se angajează (Suplimentul Venitului de 
Familie). În plus, măsurile financiare sunt complementate, din ce în ce mai mult, de programe 
personalizate de angajare şi instruire. În Cehia, doar 70% din venitul câştigat prin muncă şi 80% din 
venitul provenit din indemnizaţiile de şomaj şi boală sunt luate în calcul la evaluarea venitului de 
subzistenţă, ceea ce duce la creşterea prestaţiilor de asistenţă socială disponibile pentru cei care 
muncesc. (Frazer et al 2009:19) 

Majoritatea ţărilor cresc condiţionalitatea şi introduc restricţii în accesarea prestaţiilor sociale. 
Condiţia de eligibilitate se referă la disponibilitatea de a munci, nesatisfacerea acestea fiind, de cele 
mai multe ori, sancţionată. În Finlanda, beneficiul poate fi redus cu 20% dacă s-a refuzat în mod 
nejustificat un loc de muncă. Dacă beneficiarul refuză în mod repetat locuri de muncă sau 
participarea la alte măsuri active de încadrare în muncă, cuantumul ajutorului poate fi redus cu 40%. 
În alte state (Estonia, Polonia, România) ajutorul social poate fi sistat dacă beneficiarul refuză un loc 
de muncă sau participarea la alte programe destinate acestuia (Frazer et al, 2009:21). 

Unele state stabilesc condiţii legate de necesitatea participării la instruiri şi formări 
vocaţionale sau ocupaţionale. În Irlanda, toate persoanele care nu au un loc de muncă pentru mai 
mult de trei luni participă la Planul Naţional de Acţiune pentru Angajare, primind sprijin pentru 
integrarea sau reintegrarea în muncă (MISSOC, 2011:18). Doar un stat membru (Spania) nu are 
prevederi în sensul disponibilităţii pentru muncă (MISSOC, 2011:17). 

Deşi majoritatea statelor membre pun accent pe măsurile de activare, în multe cazuri 
(Bulgaria, Estoia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovenia, Ungaria) 
se constată o orientare inadecvată către persoanele dependente de mecanismele de acordare a 
VM, persoanele aflate cel mai departe de piaţa muncii şi cu şanse limitate de a fi integrate (Frazer, 
et al 2009: 43). 

În mare parte, unele categorii de populaţie sunt scutite de la obligaţia de a căuta activ un loc 
de muncă, datorită vârstei, condiţiilor de sănătate, situaţiei familiale etc. (MISSOC, 2011:17). 
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Durata de acordare 
 
Deşi majoritatea statelor membre consideră mecansimele de garantare a venitului minim ca 

o metodă de sprijin pe termen scurt, de cele mai multe ori acordarea ajutorului nu este limitată în 
timp, (Frazer et al 2009:8). Printre excepţii se numără Bulgaria, unde perioada de plată a ajutorului 
social a fost redusă în mai multe rânduri. Prima dată a fost introdusă o limită de timp de 18 luni, la 
mijlocul anului 2006. A fost apoi redusă la 12 luni şi, în anul 2009, la şase luni. Ajutorul poate fi 
reluat la un an după întreruperea acordării. În Lituania, Beneficiul de Asistenţă Socială este acordat 
pe o perioadă de maximum trei luni. După expirarea perioadei beneficiarul îşi poate reînnoi aplicaţia 
de oricâteori are nevoie şi poate, astfel, primi beneficiul pe o perioadă nelimitată de timp. 

 
Neparticipare la mecanismul VMG 
 

 Neparticiparea la mecansimul de acordare a VMG reprezintă o realitate dificil de cuantificat. 
Printre cauzele principale care determină neparticiparea la nivelul statelor membre menţionăm: 
complexitatea mecanismului face ca multe persoane să nu îl cunoască, să nu aibă  informaţii despre 
drepturile la asistenţă socială, despre condiţiile de eligibilitate sau cum se pot aplica. Unii nu au 
competenţele necesare pentru a completa aplicaţiile. Alte persoane consideră că efortul 
administrativ necesar depăşeşte avantajul obţinut. Alte motive sunt: natura discreţionară a stablirii 
prestaţiilor, teama de a fi stigmatizat sau administrarea deficitară a mecanismelor, rezultând în lipsa 
de informare sau informare incorectă a aplicanţilor, aplicarea inconsistentă a regulilor etc. (Frazer et 
al, 2009:9-10).  

 
Adecvarea mecanismelor de venit minim şi impactul asupra reducerii sărăciei 
 
Conceperea mecanismelor de acordare a unui venit minim urmăreşte să evite declanşarea 

capcanei şomajului sau a sărăciei. Acestea pot interveni în situaţia în care nivelul VMG 
descurajează încadrarea în muncă. Cu alte cuvinte, atunci când, prin compararea VMG cu venitul 
obţinut la încadrarea în muncă, beneficiarul mecanismului de VMG preferă să rămână acasă (Figari 
et al., 2009:18). De aceea, stabilirea nivelului VMG nu trebuie să  descurajeze angajarea. 
„[...]impresia generală este că multe state membre prioritizează această consideraţie faţă de 
aigurarea unui nivel adecvat al VM.” (Frazer et al 2009:10). 

„Mecanismele de asigurare a unui venit minim trebuie integrate într-o abordare strategică, cu 
acoperire atât în politicile generale cât şi în măsurile care țintesc reducerea sărăciei într-adevăr, un 
număr de state membre au integrat progresiv mecanismele de venit minim într-o plasă de siguranţă 
comprehensivă compusă din diferite programe care pot include asistenţă în promovarea reintegrării 
şi a autonomiei (educaţie, instruire, măsuri de reabilitare).” (Parlamentul European, 2011b:56) 

Inadecvarea nivelului beneficiului social faţă de nevoile reale ale beneficiarului este 
dezbătută la nivel european. Eficienţa mecanismelor de acordare a VMG poate fi evaluată în funcţie 
de măsura în care contribuie la eliminarea sărăciei. Mecanismele de acordare a  VMG nu sunt 
suficiente pentru scoaterea beneficiarilor din sărăcie, însă contribuie semnificativ la diminuarea 
intensităţii acesteia.  Dimensiunea contribuţiei variază în statele membre (Comisia Europeană, 
2010b: 7, Figari et al. 2009:22-23, Frazer et al, 2009:31-37, MISSOC, 2011:7) 

Una din cauzele inadecvării VMG este reprezentată de lipsa unor sisteme şi proceduri clare 
de creştere a nivelului VM, aceasta fiind cauzată, la rîndul ei, de lipsa unei baze raţionale în 
stabilirea nivelului VMG precum şi de existenţa unor inconsistenţe în cuantumurile plătite diferitelor 
categorii de beneficiari (Frazer et al. 2009:10).  

În statele în care s-au înregistrat niveluri ridicate ale cuantumului şi ale eficienţei 
mecanismelor de VMG, acordarea acestuia, dublată de măsuri de promovare a incluziunii active, 
este considerată o investiţie în abilităţile de integrare pe piaţa muncii prin evitarea demoralizării şi 
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excluziunii beneficiarilor până în punctul în care aceştia ar deveni incapabili să caute activ locuri de 
muncă. Menţionăm trei factori care sunt asociaţi cu scăderea motivaţiei de angajare. Acumularea 
datoriilor şi stima de sine scăzută diminuează motivaţia personală şi abilităţile de a-şi îmbunăti viaţa. 
Lispa mecanismelor de ajustare a VMG sau a altor prestaţii sociale în funcţie de obţinerea unor 
venituri suplimentare scade motivaţia de angajare. Cheltuielile suplimentare care survin în cazul 
angajării (transport, mâncare, îngrijirea copilului) sunt asociate cu o motivaţie redusă de angajare.  

Corelarea dintre mecanismele de asigurare a unui VMG cu ceilalţi doi stâlpi ai incluziunii 
active (măsuri active şi acces la servicii de calitate) pare să fie prezentă în statele membre. În 
majoritatea statelor mecanismele de garantare a VMG sunt conectate cu măsurile active (spriijin la 
angajare, programe de instruire). Cu toate acestea, eficienţa lor diferă între state şi, în multe cazuri, 
orientarea către acele persoane care se află în cele mai dificile situaţii şi adaptarea la nevoile 
acestora reprezintă un punct nevralgic (Frazer et al 2009:10). 

Se constată opinii pozitive cu privire la buna corelare a mecanismelor de VMG şi accesul la 
servicii, însă există îngrijorări pentru insuficienta dezvoltare a acestor legături (Frazer, et al, 2009: 
46-49, MISSOC, 2011:7). 

 
 

II.2. Economia socială ca instrument de reducere a sărăciei la nivel european 
 
În contextul oportunităţilor limitate de angajare a grupurilor dezavantajate dar şi al nevoilor 

sociale insuficient acoperite de instituţiile de asistenţă socială, ES contribuie la gestionarea 
provocărilor sociale şi economice, neacoperite de actorii publici sau privaţi (în special întreprinderile 
care urmăresc profitul). Astfel, entităţile de ES pot complementa rolurile îndeplinite de aceştia în 
abordarea problemelor cu care se confruntă comunităţile dezavantajate. Entităţile de ES pot face 
asta prin asigurarea unor servicii de bază (sociale, educaţionale, sanitare) şi prin oferirea de 
oportunităţi de angajare. (Borzaga et al., 2008:5, Spear, 2008:12). 

ES poate reprezenta un instrument eficient în lupta de reducere a excluziunii sociale (Cace, 
et al., 2010:193, Stănescu et al., 2012:65). 

ES se bucură de un interes din ce în ce mai crescut în ultima perioadă atât ca subiect pe 
agendele politice internaţionale cât şi ca opţiune de muncă pentru cetăţeni. Datele disponibile la 
nivel european arată că numărul angajaţilor în ES a crescut mai rapid faţă de creşterea populaţiei 
din statele membre. Comparativ cu 2002-2003 când 6% dintre lucrătorii europeni activau în  
domeniul ES, numărul acestora a ajuns la 6,5% adică de la 11 milioane de locuri de muncă la 14,5 
milioane (Campos et al., 2012:47).  

Definiţia ES asumată în volum este „tipul de economie care îmbină în mod eficient 
responsabilitatea individuală cu cea colectivă, în vederea producerii de bunuri şi / sau furnizării de 
servicii, care urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal 
este beneficiul social. ES are la bază o iniţiativă privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de 
autonomie şi responsabilitate, presupune un risc economic şi o distribuţie limitată a profitului” 
(Stănescu et al., 2012:13). 

Entităţile de ES recunoscute la nivel european sunt cooperativele, casele de ajutor reciproc 
(societăţile mutuale), fundaţiile şi asociaţiile şi întreprinderile sociale (MMFPS, 2010a:24-6, Borzaga 
et al., 2008:4). „Aceste forme de organizare au o istorie îndelungată de lucru pentru şi cu diferite 
tipuri de grupuri dezavantajate, ajutându-le să dezvolte expertiză şi conexiuni puternice cu 
comunităţile locale” (Spear, 2008:10). 
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Conform Cartei ES lansată în Franţa în 1980, principiile de bază pe care le respectă entităţile 
de ES sunt: „solidaritate, responsabilitate, libertate, şanse egale pentru toţi membrii [...] şi respect 
reciproc” (Carta ES, 1980 apud. în MMFPS, 2010a:20). Actuala reţea europeană de întreprinderi 
sociale Social Economy8 a lansat în 2002 Carta principiilor Economiei Sociale: 

 prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale şi nu capitalului 

 structuri private  

 asociere voluntară şi deschisă 

 control democratic al membrilor 

 îmbinarea intereselor membrilor/utilizatorilor şi/sau a interesului general 

 apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii 

 gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice 

 majoritatea excedentelor să fie folosite pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă şi prestarea unor servicii de interes pentru membri sau de interes general.” 
(Carta principiilor ES, 2002 apud în MMFPS, 2010a: 20) 

 
Contribuţia ES la dezvoltarea socio-economică poate fi analizată din mai multe perspective: 

asigurarea accesului comunităţilor locale la servicii de bază; utilizarea echilibrată a resurselor locale 
prin intermediul reţelelor de parteneriate între actorii co-interesaţi la nivel local; promovarea 
modelelor de participare democratică în luarea deciziilor strategice care afectează comunitatea; 
crearea de oportunităţi de angajare şi de integrare pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate; 
creşterea capitalului social la nivel local, prin participare locală; scoterea anumitor activităţi informale 
din zona gri a economiei (Borzaga et al., 2008:4-5). Importanţa ES este cel mai vizibilă în domeniul 
integrării în societate şi pe piaţa muncii a persoanelor excluse social (CIRIEC, 2007, Spear, 
2008:12). 

Un studiu realizat la nivelul Europei Centrale şi de Est (Bulgaria, Estonia, Lituania, 
Macedonia, Polonia, Republica Cehă, Serbia, Slovenia,) şi al Comunităţii Statelor Independente 
(Belarus, Federaţia Rusă, Kazakhstan şi Ucraina) relevă rolul marginal al întrepridnerilor sociale faţă 
de situaţia din statele Europei de Vest (Borzaga et al., 2008:6). 

 

II.3. Iniţiative specifice de economie socială relevante pentru grupurile care se confruntă cu 

riscul sărăciei 

 
Prezentăm în continuare câteva iniţiative de ES implementate în mai multe ţări din UE. 

Exemplele se doresc a fi o sursă de inspiraţie pentru cei interesaţi să demareze o întreprindere 
socială cu sau în folosul beneficiarilor de VMG. 

 
Polonia: Asociaţia Socială şi Culturală Kozalin (Koszalinskie Towarzystwo Spoleczno-

Kulturalne)9 
 
Entitatea de ES, iniţiată de antreprenorul social Wacław Idziak, sprijină comunităţile rurale 

sărace din Polonia în deschiderea de afaceri inovatoare. Conceptul propus este de creare a unor 
„sate tematice” care atrag turişti pentru a participa la diverse activităţi şi servicii care explorează 
tema specifică satului respectiv.  

Începând cu anul 2000, entitatea de ES a lucrat în cinci sate dezavantajate (şomaj ridicat, 
număr mare de persoane vulnerabile etc), construind pentru fiecare o poveste inspirată din istoricul 
şi resursele locale. De exemplu, povestea satului Iwięcino este cusută în jurul identităţii „satul de la 

                                                           
8
 http://www.socialeconomy.eu.org/  

9
 http://www.ashoka.org/fellow/waclaw-idziak; http://www.wioskitematyczne.org.pl/   

http://www.socialeconomy.eu.org/
http://www.ashoka.org/fellow/waclaw-idziak
http://www.wioskitematyczne.org.pl/
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capătul lumii”, inspirată din faimoasele picturi ale Judecăţii de Apoi din biserica satului. Turiştii şi 
locuitorii din oraşele învecinate vizitează acest sat pentru a participa la diverse activităţi născute în 
jurul poveştii sale: activităţi educaţionale (învăţărea fizicii folosind catapulte), sărbători religioase etc.  

Imaginea satului Karwno, dezvoltată pe parcursul ultimilor patru ani, este „satul fanteziei”. 
Acest sat oferă pentru turişti organizare de drumeţii, cursuri de sculptură în lemn, călătorii inedite în 
pădurea învecinată sau chiar posibilitatea de a lua parte la un joc LARP (live action role-playing). 

Echipa entităţii de ES lucrează cu comunităţile din satele respective pentru a identifica 
resursele locale, dar şi ideile locuitorilor pentru satele lor. În fiecare dintre aceste sate a fost sprijinită 
înfiinţarea de asociaţii locale astfel, încât comunitatea locală este cea care gestionează proiectul 
specific fiecărui sat. În toate cele cinci locaţii au fost încheiate parteneriate cu diverşi actori 
(administraţia publică locală, mediul de afaceri precum şi cu alte organizaţii din zonă). 

Impactul principal constă în dinamizarea vieţii economice a satului, prin dezvoltarea de noi 
afaceri în jurul tematicii fiecărui sat, şi, implicit, crearea de locuri de muncă pentru locuitorii acestuia. 

 
Republica Cehă: Societate cooperativa socială rurală Fabrica de suc de mere Hostetin   
 
Societatea cooperativă este situată în Carpaţii Albi, într-o zonă care se confruntă cu rate 

relativ ridicate ale şomajului. Situaţia se datorează scăderii cererii pentru produsele agricole 
tradiţionale specifice regiunii (lână, carne, fructe). Proiectul se bazează pe zeci de ani de experienţă 
a membrilor comunităţii. 

Organizaţia sprijină agricultorii locali prin oferirea unei pieţe de desfacere pentru produsele 
lor. Alte obiective vizate sunt: realizarea de produse sănătoase care respectă principiile ecologice şi, 
nu în ultimul rând, scăderea şomajului la nivel local. Profitul câştigat este direcţionat către proprietar 
(o asociaţie non-profit care reuneşte organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) privind protecţia 
mediului înconjurător, consilii locale, afaceri şi indivizi) care le foloseşte pentru conservarea 
diversităţii locale naturale şi culturale. Printre factorii care au contribuit la succesul proiectului 
menţionăm oportunitatea de a accesa un grant guvernamental precum şi împrumuturi de la o bancă 
şi de la o fundaţie locală. Preţurile produselor sunt competitive pe piaţă. Organizaţia reuşeşte să se 
autosusţină din activitatea proprie şi nu mai are nevoie de fonduri externe pentru operaţiuni. 

Societatea cooperativă este un exemplu bun de fermă ecologică cu activitate de producţie 
care s-a dezvoltat într-un agent de inovaţie la nivel nivel local (Borzaga et al., 2008:56) 

 
Republica Serbia: Mikrofins 
 
Mikrofins este ONG de micro-creditare. Înfiinţată în anul 2000, organizaţia oferă sprijin 

financiar şi educaţional unor grupuri dezavantajate (persoane aflate în sărăcie, refugiaţi etc.). Scopul 
principal este sprijinirea financiară a grupurilor dezavantajate care nu sunt eligibile pentru credite 
bancare şi microfinanţare necesare pentru dezvoltarea de iniţiative antreprenoriale. ONG-ul oferă 
cursuri de pregătire şi informaţii relevante pentru domeniul specific de activitate al acestora, 
acordând inclusiv asistenţă tehnică în deschiderea unei afaceri. În plus, Mikrofins are un program de 
acces la piaţă prin care oferă oportunităţi de networking beneficiarilor în vederea înlesnirii accesului 
acestora la piaţa de desfacere sau în încheierea de parteneriate. Beneficiarii eligibili sunt persoane 
fizice, nu juridice, iar aceşti indivizi pot să fie antreprenori care au deja o mică afacere sau persoane 
care îşi doresc să înceapă una. Prin activitatea sa, organizaţia îmbunătăţeşte statutul socio-
economic al beneficiarilor, creşte sustenabilitatea şi accesul la piaţă al firmelor lor şi astfel creşte 
numărul de locuri de muncă de la nivel local (Borzaga et al., 2008:119). 
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Regatul Unit al Marii Britanii: Furniture Resource Centre Group10 
 
Grupul Furniture Resource Centre este una din cele mai de succes iniţiative de 

antreprenoriat social ale Marii Britanii, având ca obiectiv creşterea calităţii vieţii persoanelor sărăce, 
în special foşti şomeri. Grupul înglobează mai multe întreprinderi sociale, printre care Furniture 
Resource Centre şi Bulky Bob. 

Furniture Resource Centre vinde la preţuri scăzute obiecte de mobilier, electrocasnice şi 
accesorii pentru casă (mobilă, electrocasnice, covoare, draperii, vase de bucătărie etc.). Acestea 
sunt astfel accesibile pentru persoanele cu venituri mici sau pentru insituţiile active în domeniul 
îmbunătăţirii condiţiilor de locuire ale grupurilor vulnerabile (locuinţe sociale etc.). 

Bulky Bob este o întreprindere socială care se ocupă cu gestionarea deşeurilor. 
Funcţionează în baza contractelor cu autorităţile locale prin care colectează obiecte uzate de 
dimensiuni mari (mobilier şi aparate electrocasnice) pe care le vinde ulterior la preţuri mici 
persoanelor sărace. Uneori le donează persoanelor aflate în situaţii de urgenţă. 

Alături de produsele oferite la preţuri scăzute persoanelor cu venituri mici, Grupul Furniture 
Resource Centre oferă servicii de instruire în vederea integrării pe piaţa muncii a şomerilor. 

 
Regatul Unit al Marii Britanii: Societate cooperativă de producţie Who made your pants11 
 
Obiectul de activitate al societăţii cooperative este fabricarea obiectelor de lenjerie din 

materiale nefolosite şi/ sau aruncate de alţi producători. Întreprinderea socială angajează femei 
şomere de lungă durată, pe care le instruieşte şi care au finalizat perioada de probă. Concentrându-
se pe un singur tip de obiect vestimentar, societatea poate oferi produse de calitate crescută. 

 
Regatul Unit al Marii Britanii – Scoţia: Instant neighbor12 
 
ONG-ul Instant Neighbour („Vecinul rapid”) oferă o gamă de servicii şi produse persoanelor 

care trăiesc din venituri foarte mici. Organizaţia reciclează şi distribuie mobilă uzată, îmbrăcăminte 
la mâna a doua, echipamente şi jucării pentru bebeluşi şi copii, mâncare non-perisabilă (conserve) 
etc. Selectarea persoanelor aflate în nevoie se face în colaborare cu consiliile locale. ONG-ul 
dispune de propriile autovehicule şi angajează şoferi care hotărăsc eligbilitatea bunurilor colectate în 
funcţie de anumite criterii. ONG-ul oferă servicii de transport şi stocare pentru cei care îşi schimbă 
locuinţa. 

Instant Neighbour a dezvoltat o întreprindere socială care colectează şi recondiţionează 
covoare şi mochete. Impactul social pozitiv asupra persoanelor care trăiesc din venituri mici, prin 
sprijinul direct pe care acestea îl primesc, este dublat de reducerea impactului negativ asupra 
mediului înconjurător rezultat din procesarea gunoiului prin tehnici specifice pentru covoare şi 
mochete.  

 

 

                                                           
10

 http://www.furnitureresourcecentre.co.uk/  
11

 http://www.whomadeyourpants.co.uk/  
12

 http://instantneighbour.wordpress.com/  

http://www.furnitureresourcecentre.co.uk/
http://www.whomadeyourpants.co.uk/
http://instantneighbour.wordpress.com/
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Partea III.  Modele specifice concrete de întreprinderi sociale pentru beneficiari de 
venit minim garantat 

 
 
 
 

Caracteristicile întreprinderilor sociale pe care le prezentăm în continuare le conferă valoare 
de exemple care pot fi replicate în comunităţile sărace: angajarea unor persoane confruntate cu 
riscul excluziunii sociale, responsabilizarea faţă de valorificarea resurselor locale, implicarea şi 
sprijinirea comunităţilor, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă. Iniţiativele de 
antreprenoriat social prezentate provin din trei regiuni de dezvoltare ale ţării: Bucureşti Ilfov, Centru 
şi Nord- Vest. Modelele pot reprezenta o sursă de inspiraţie pentru toţi cei care doresc să îşi 
deschidă propria afacere sau să muncească într-o întreprindere socială. 

 
 

III.1. Modele de întreprinderi sociale  

  

III.1.1.Sănătate Dulce13 

 
Numele organizaţiei: SC Valea Barcăului SRL 
Forma de organizare juridică: societate comercială 
Adresă: comuna Valcău de Jos, nr. 235, judeţul Sălaj 
Telefon: +40 722 889 951 
Fax: +40 260 620 002 
Persoană de contact: Alin Prunean, manager Valea Barcăului 
vreau@sanatate-dulce.ro  http://www.sanatate-dulce.ro/; http://www.artofdar.ro/  

 
Produsele marca Sănătate Dulce sunt sǎnǎtoase, naturale şi vin direct de la micii 

producǎtori de la poalele Munţilor Apuseni. Sunt realizate de întreprinderea socială de inserţie Valea 
Barcăului, cu sediul de producţie în comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj. Aici se procesează şi 
ambalează produse apicole şi fructe uscate: miere de salcâm, de tei, cu nucă şi propolis, cu polen şi 
propolis, cu anason, miere cremă cu scorţişoară, miere cremă cu chimen, miere cremă cu cafea, 
polen şi prune uscate cu nucă. Întreprinderea socială s-a înfiinţat în iunie 2011, având ca asociat 
unic Fundaţia Agapis are ca obiectiv dezvoltarea durabilă a comunităţilor din judeţul Sălaj. 

Sănătate Dulce este mult mai mult decât o simplă afacere, pentru că şi-a propus să se 
reîntoarcă spre comunitatea de unde provin produsele şi sǎ creeze beneficii pentru aceasta. Astfel, 
a elaborat un model de integrare socială, prin care sprijină atât accesul copiilor şi tinerilor la 
educaţie, cât şi activitatea micilor producători locali. Întreprinderea socială oferă clienţilor săi nu doar 
un borcan cu miere sau o cutie cu fructe uscate, ci şi şansa de a se implica social, contribuind la 
dezvoltarea durabilă a comunitǎţii rurale. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispoziţie de întreprinderea socială Valea Barcăului: website-uri ale 
iniţiativei (http://www.sanatate-dulce.ro/, http://www.agapis.ro/), documente de prezentare a întreprinderii sociale. 

mailto:vreau@sanatate-dulce.ro
http://www.sanatate-dulce.ro/
http://www.artofdar.ro/
http://www.sanatate-dulce.ro/
http://www.agapis.ro/
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Cum funcţionează Sănătate Dulce? 

 
Întreprinderea socială colaborează cu micii producători locali din mai multe comune din 

Valea Barcăului. Aceştia furnizează materie primă (miere, polen şi nucă), în schimbul căreia 
întreprinderea socială oferă preţuri de cumpărare cu 8-10% peste nivelul pieţei. Printre furnizori se 
numără persoane cu venituri foarte mici, care au astfel şansa de a-şi valorifica o parte din produse 
la preţuri avantajoase. Apicultorii cu care se colaborează folosesc practici agricole tradiţionale şi 
prietenoase faţă de mediul înconjurător. Pentru a se asigura de calitatea mierii, echipa Sănătate 
Dulce duce la analize mostre din produsul apicultorului, numai mierea cea mai bună fiind 
achiziţionată. În timp, s-au dezvoltat relaţii strânse cu apicultorii şi producătorii pasionaţi de 
activitatea lor şi care oferă produse în conformitate cu standardele europene de calitate.  

Materia primă este prelucrată şi ambalată de cei trei angajaţi ai întreprinderii sociale, 
parcurgând un proces tehnologic elaborat. Borcanele de miere sunt ambalate în cutii cu scopul de a 
evita încălzirea şi expunerea la razele solare, condiţie de bază pentru păstrarea celor 70 de 
substanţe bioactive testate în miere. Pe durata procesării, produsul nu stǎ la luminǎ mai mult de 20 
de minute. Tehnologia de filtrare folosită conferă un aspect translucid produsului şi permite filtrarea 
mierii fără a o încălzi la temperaturi mai mari de 35 grade, situaţie care ar duce la pierderea 
proprietăţilor naturale şi terapeutice ale mierii.  

Vânzarea produselor se face prin mai multe canale de distribuţie: în magazine de desfacere, 
la târguri şi în mediul online. La mijlocul anului 2012 existau deja 14 magazine de desfacere a 
produselor Sănătate Dulce, în Baia Mare, Bucureşti, Cluj Napoca, Oradea, Târgovişte, Timişoara şi 
Zalău. Promovarea produselor se face în special la târguri naţionale şi internaţionale, unde clienţii 
pot să şi deguste. Conform lui Alin Prunean, managerul întreprinderii sociale, succesul înregistrat la 
aceste evenimente se datorează interesului crescut din partea consumatorilor pentru produsul 
tradiţional românesc şi sănătos. 

Încurajarea turismului local este o direcţie în care întreprinderea socială şi-a propus să se 
dezvolte pe viitor. Cunoscând avantajele dezvoltării agroturismului pentru promovarea produselor 
locale, întreprinderea socială şi fundaţia Agapis au început să organizeze vizite în comuna Valcău 
de Jos pentru turişti. Aceştia pot poposi la sediul de producţie din comună, unde pot degusta şi 
achiziţiona oricare dintre varietăţile de miere sau prune uscate. 

În mediul online, adresa www.sanatate-dulce.ro şi pagina de Facebook a întreprinderii 
sociale oferă informaţii despre produse şi achiziţionarea lor, într-un limbaj prietenos şi atrăgător. 
Consumatorii se pot inspira din reţetele culinare prezentate pe aceste pagini, pot afla informaţii 
despre utilitatea mierii şi a fructelor uscate pentru sănătate şi frumuseţe sau pot participa la 
concursuri. 

Ambalajele folosite au atât o utilitate tehnică (protejarea mierii de razele solare), cât şi una 
estetică. Având un design extrem de atrăgător şi de elegant, care răspunde preferinţelor 
consumatorilor ţintă, acestea sunt realizate şi imprimate extern de firme specializate. 

Provocarea principală întâmpinată de echipa întreprinderii sociale este de a convinge 
consumatorul să se orienteze către produse locale. Conform lui Alin Prunean, aceasta se explică în 
mare măsură prin mentalitatea consumatorului, care de obicei cumpără produse locale prin anumite 
reţele pe care le cunoaşte personal şi cu care este obişnuit. Pentru a depăşi acest obstacol, Alin 
Prunean consideră că „imaginea vinde”: nu este suficient ca produsele să fie de cea mai bună 
calitate, ele trebuie prezentate într-un mod atractiv şi convingător. Întreprinderea socială a investit în 
crearea unui imagini vizuale pentru marca Sănătate Dulce, lucrând cu o firmă specializată în design. 
Mesajul astfel transmis pune în valoare principalele caracteristici ale produselor prin care se 
diferenţiază pe piaţă: acestea sunt naturale, sănătoase şi realizate local, pe baza unei tehnologii 
adecvate. Mai mult, permit consumatorului să contribuie responsabil la dezvoltarea durabilă a 
comunităţii locale.  

http://www.sanatate-dulce.ro/
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Implicarea resurselor locale şi a comunităţii 

 
Întreprinderea socială Valea Barcăului şi-a propus atingerea unor obiective sociale la nivelul 

comunităţii: 

 crearea de locuri de muncă pentru persoanele provenind din grupuri dezavantajate, în 
special femei şomere, beneficiari de VMG, membri ai familiilor monoparentale, familii cu 
mai mult de doi copii şi/sau persoane de etnie romă;  

 încurajarea micilor producători locali prin achiziţionarea de materii prime la preţuri peste 
nivelul pieţei; 

 susţinerea accesului la educaţie pentru copiii şi tinerii din mediul rural care provin din 
familii cu dificultăţi financiare.  

 
După un an de funcţionare, întreprinderea socială se mândreşte cu rezultate pe toate 

planurile. Doi dintre cei trei angajaţi sunt femei peste 45 de ani din rândul şomerilor de lungă durată. 
La mijlocul anului 2012, un număr de 12 furnizori locali de materie primă îşi valorificau o parte din 
produse către întreprinderea socială. În ceea ce priveşte componenta educaţională, jumătate din 
profit este investit pentru burse de şcolarizare, participare la activităţi extraşcolare şi alte activităţi 
menite să crească accesul la educaţie al elevilor din mediul rural care nu au acces la educaţie şi 
formare profesională şi confruntă risc de abandon şcolar. În anul 2012, un elev a fost selectat pentru 
prima bursă de studiu în valoare de 300 lei/lună timp de un an. 

Succesul întreprinderii sociale se bazează pe folosirea resurselor disponibile pe plan local, 
accesate prin diverse colaborări. Activitatea întreprinderii se desfăşoară într-un spaţiu primit prin 
concesionare de la Primăria comunei Valcău de Jos. Micii producători locali sunt implicaţi furnizarea 
materiei prime. Prin valorificarea resurselor locale, membrii comunităţii dezvoltă activitatea 
economică şi câştigă venituri. Mai mult decât atât, 50% din profitul economic obţinut din vânzarea 
produselor se reinvesteşte în educaţie, pentru susţinerea tinerilor şi copiilor din mediul rural care nu 
au acces la educaţie şi formare profesională şi sunt în risc de abandon şcolar. Cealaltă jumătate din 
profit se îndreaptă spre dezvoltarea durabilă a întreprinderii sociale. 

 
Finanţare şi parteneriate 

 
Primăria comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj, unul dintre partenerii principali ai iniţiativei de 

ES, a pus la dispoziţie o parte din fostul sediu al primăriei şi a susţinut parţial renovarea acestuia. 
Pentru demararea şi funcţionarea întreprinderii sociale s-a apelat la mai multe tipuri de finanţare: 
granturi, sponsorizări de la agenţi publici şi privaţi dar şi surse proprii. Astfel, 20.000 euro au fost 
câştigaţi în cadrul competiţiei „Beneficii economice din investiţii sociale” organizată de MMFPSPV în 
anul 2011, în cadrul proiectului cofinanţat prin FSE „Economia socială – model inovator de 
promovare a incluziunii active a grupurilor defavorizate”. Tenaris Silcotub, principalul agent 
economic din Sălaj, a sponsorizat întreprinderea cu 10.000 dolari. 40.000 lei au reprezentat 
contribuţia Fundaţiei Agapis. 
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III.1.2.Societatea cooperativă agricolă Coşul Țărănesc14  

 
Numele organizaţiei: societatea cooperativă agricolă Coşul Țărănesc 
Forma de organizare juridică: societate cooperativă 
Adresă: Agroecologia Mera, f/n, comuna Baciu, judeţul Cluj 
Telefon: +40 757 727 111 
Persoană de contact: Avram Fiţiu, preşedinte 
afitiu@yahoo.com  http://www.cosultaranesc.ro/   

 
Mai mulţi mici producători agricoli din Ardeal au pus pe picioare o iniţiativă de ES nouă în 

România: Coşul Țărănesc. Consumatorul din mediul urban interesat de calitatea produselor poate 
primi periodic acasă un coş cu produse tradiţionale şi/sau ecologice provenite de la micii producători 
agricoli. Consumatorii pot comanda, direct de la producători, aproape orice se găseşte pe piaţa 
alimentară: de la paste făinoase ecologice, miere, conserve de legume şi fructe ecologice, până la 
brânzeturi, produse tradiţionale din carne sau băuturi alcoolice. Relaţia directă între producătorul 
agricol din mediul rural şi consumatorul responsabil din mediul urban aduce beneficii ambelor părţi 
şi are implicaţii pe plan economic, social şi ecologic. Iniţiativa este nouă la noi în ţară, funcţionând 
cu succes de mai mulţi ani în Statele Unite ale Americii şi în mai multe state din Europa. 

Coşul Țărănesc este organizat sub forma unei societăţi cooperative agricole şi reuneşte cinci 
producători din judeţele Cluj şi Satu Mare. În judeţul Cluj, măcelaria Dominique Simon oferă produse 
ecologice din carne, ferma PopAvi este specializată pe ouă ecologice, iar ferma Ecoplant se 
specializează pe pâine ecologică. În Satu Mare, ferma Zetea produce ţuică tradiţională ZETEA, iar 
ferma El Greco produce brânzeturi ecologice de capră.  

Conceptul de bază al entităţii de ES este transformarea consumatorului în „consum-actor”, 
adică o persoană responsabilă de actul de cumparare şi de consecinţele acestuia. Printr-un act de 
cumpărare responsabil „consum-actorul” poate decide încurajarea unei agriculturi ţărăneşti locale şi 
regionale care să permită menţinerea acestor „agricultori – actori” în peisajul rural. 

 
Cum funcţionează Coşul Țărănesc? 

 
Produsele agroalimentare care intră în „coşul ţărănesc” sunt produse ecologice şi 

tradiţionale, ale căror calităţi le deosebesc de cele convenţionale comercializate în România. Prin 
Coşul Țărănesc se distribuie la domiciliul consumatorilor doar alimente certificate ecologic sau 
atestate tradiţional respectiv în curs de certificare sau atestare. Prin agricultură ecologică, 
consumatorului i se furnizează alimente proaspete, gustoase şi autentice, care respectă ciclul 
natural de viaţă al sistemelor biologice. 

Conceptul de „consum-actor” este considerat important de membrii Coşul Țărănesc pentru 
că descrie consumatorul ţintă al produselor cooperativei. Conform întreprinderii sociale, „consum-
actor” este un cetăţean responsabil şi conştient că prin cumpărarea produselor alimentare direct de 
la agricultori poate să se implice în dezvoltarea locală la nivel economic, social şi în ce priveşte 
protecţia mediului înconjurător. 

Dimensiunea economică a actului de cumpărare se regăseşte în veniturile constante 
generate pentru micii agricultori. Alegând să cumperi produse alimentare de la un grup de 
agricultori, îi ajuţi să obţină un venit economic stabil. 

 

                                                           
14

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispoziţie de Societatea Cooperativă Agricolă Coşul Țărănesc: 
website-ul Coşul Țărănesc (http://www.carp-omenia.ro/), documente de prezentare a întreprinderii sociale.   

mailto:afitiu@yahoo.com
http://www.cosultaranesc.ro/
http://www.carp-omenia.ro/
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Dimensiunea socială a actului de cumparare este prezentă în două ipostaze. Din perspectiva 
consumatorului, acesta obţine garanţii de sănătate prin consumarea unor alimente de calitate, prin 
decizia de a cumpăra produse tradiţionale şi ecologice de la un grup de agricultori cu care intră într-
o relaţie directă şi pe care ajunge să îi cunoască. Din perspectiva producătorului, siguranţa unui 
venit constant încurajează continuarea şi dezvoltarea activităţii sale pe plan local. Domnul Avram 
Fiţiu, preşedintele Coşului Țărănesc, consideră că aceast tip de iniţiativă duce la evitarea 
fenomenului de „deşertificare umană” a spaţiului rural, prin menţinerea unui ţesut social în satul 
românesc. 

Dimensiunea ecologică a actului de cumpărare reiese din încurajarea agriculturii şi a 
activităţilor de producţie care se fac cu o bună protejare a mediului. 

Produsele sunt distribuite la uşa consumatorului, pe bază de abonament săptămânal sau 
lunar. Acest sistem are avantaje şi creează valoare atât pentru consumator cât şi pentru agricultor. 
Eliminarea intermediarilor creează bazele unei legături directe şi constante între cele două familii: 
cea a consumatorului, din mediul urban, şi cea a agricultorului, din mediul rural. Consumatorul ştie 
că se poate baza periodic pe un coş de produse cu calitate garantată, că poate furniza şi primi 
informaţii direct „de la sursă”, că actul lui de cumpărare are o dimensiune socială şi ecologică din 
care are de câştigat. La rândul său, agricultorul îşi poate planifica activitatea în funcţie de cererea 
înregistrată de la consumator şi se poate baza pe un venit constant. Astfel, acest mecanism de 
fidelizare a consumatorului aduce beneficii pentru ambele părţi. Sistemul de livrare funcţionează în 
Cluj Napoca, Coşul Țărănesc având planuri de extindere şi în alte oraşe. 

Conform domnului Avram Fiţiu, preşedintele societăţii cooperative, iniţiativa vine în 
întâmpinarea dificultăţilor de supravieţuire a fermei mici, de 2-5 hectare, de la deal şi de la munte. 
Astfel, Dl. Fiţiu consideră că fermele mici au mai multe şanse de supravieţuire, din punct de vedere 
economic, dacă se concentrează pe calitatea produsului mai degrabă decât pe cantitate (numărul 
de produse). Această abordare calitativă se poate face diferenţiind produsul de altele din aceeaşi 
gamă, prin unul sau mai multe din următoarele cinci caracteristici: ecologic, tradiţional, care ţine de 
comerţ echitabil (fair trade), local, de munte. În plus, este încurajată şi o componentă de procesare, 
care aduce valoare adăugată, fie că este vorba despre realizarea de brânzeturi, de dulceaţă sau de 
zacuscă. 

 
Implicarea resurselor locale şi a comunităţii 

 
Coşul Țărănesc păstrează o legătură neîntreruptă atât cu consumatorii cât şi cu micii 

producători din zonă şi comunităţile acestora. Activităţile pe care le desfăşoară au o dimensiune 
economică, dar şi o puternică latură educaţională, de creştere a nivelului de conştientizare privind 
alimentaţia sănătoasă cu produse tradiţionale, naturale, ecologice. 

Pentru potenţialii consumatori, se organizează degustări tradiţionale în ferme: de luni până 
vineri, în fiecare seară la ora 19 au loc acţiuni de degustare a unui produs tradiţional sau ecologic. În 
plus, fermele membre găzduiesc seminarii lunare pe tema alimentaţiei sănătoase, la care participă 
specialişti români şi străini, recunoscuţi ca autorităţi în domeniu. Pentru agricultori, se organizează 
cursuri de formare în marketing-ul de produse ecologice şi tradiţionale. 

Coşul Țărănesc a încheiat parteneriate cu mai multe şcoli generale din Cluj Napoca pentru a 
implementa o serie de programe educaţionale. Prin „Ferma pedagogică” sunt desfăşurate activităţi 
în ferme de bovine, cabaline, apicole sau vegetale, pe teme legate de natură, sculptură, pictură, 
călărie sau alte iniţiative specifice fermelor. Copiii pot petrece vacanţe în ferme, având ocazia să se 
implice în tot felul de activităţi agricole: semănarea legumelor şi florilor, îngrijirea incubatoarelor de 
ouă de găini sau prepeliţă, fabricare de bio fertilizanţi din plante (urzică, floarea calului). Sunt 
organizate şi degustări de produse în aer liber, vopsire de ouă de Paşte cu extracte de plante, 
activităţi de întreţinere a animalelor. Pe timpul iernii, elevii şi familiile lor pot participa săptămânal la 
o degustare în cadrul „magazinului pedagogic”.  
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Membrii cooperativei Coşul Țărănesc consideră că echilibrul dintre scopul economic, scopul 

social şi cel ecologic este semnificativ: toate iniţiativele de informare şi conectare cu consumatorul 
au impact în ce priveşte educarea consumatorului pe teme ecologice şi de sănătate, dar contribuie 
şi la generarea venitului, pentru că doar asta poate asigura supravieţuirea micilor agricultori pe 
termen lung. 

 

III.1.3.RECICLETA15 

 
Numele organizaţiei: Asociaţia ViitorPlus 
Forma de organizare juridică: organizaţie non-guvernamentală 
Adresă: Str. Ion Nistor, nr. 2, ap. 01, sector 3, Bucureşti 
Telefon: +40 21 210 2031; +40 735 854 168 
Persoană de contact: Cristina Simionescu, coordonator proiect RECICLETA, Asociaţia ViitorPlus 
cristina.simionescu@viitorplus.ro 
http://recicleta.ro/; http://www.viitorplus.ro/  
 

RECICLETA este un concept nou în România, care combină toate cele trei direcţii ale 
dezvoltării durabile: dezvoltarea economică, echitatea socială şi protejarea mediului. Întreprinderea 
socială, o iniţiativă a Asociaţiei ViitorPlus implementată în colaborare cu Asociaţia SOS Satele 
Copiilor România16, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin colectarea 
deşeurilor de hârtie pentru reciclare. Aceasta se face cu ajutorul unei cargo-biciclete, mijloc de 
transport care nu produce gaze cu efect de seră. RECICLETA angajează persoane care trăiesc din 
venituri foarte mici, au dificultăţi în găsirea unui loc de muncă şi sunt în risc de abandon familial 
pentru că nu pot asigura familiei nevoile de bază pentru un trai decent. RECICLETA le oferă 
contract de muncă şi şansa de a câştiga un venit sigur cu care îşi pot întreţine mai uşor familiile. Pe 
lângă locurile de muncă create, proiectul oferă consiliere socială familiilor angajaţilor, prin 
parteneriatul cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România. 

Întreprinderea socială funcţionează din septembrie 2009, în sectorul 1 al municipiului 
Bucureşti. Clienţii sunt persoane fizice şi juridice, care generează cantităţi mici de deşeuri de hârtie 
(25-100 kg) şi care nu dispun de un spaţiu de depozitare pentru a acumula o cantitate suficient de 
mare pe care să o ridice firmele specializate în colectarea selectivă. Colectarea se face rapid, direct 
de la sursă. Prin rezultatele obţinute, proiectul îşi propune să devină un model de bună practică 
pentru societate, care să fie replicat la o scară mai mare, astfel încât, în viitor, impactul negativ al 
activităţii umane asupra naturii să fie diminuat. 

 
Cum funcţionează RECICLETA?  

 
RECICLETA oferă servicii de colectare pentru persoanele fizice şi juridice din aria de 

acoperire vizată, sistemul fiind adaptat nevoilor lor: colectarea cantităţilor care se generează într-o 
gospodarie. Peste 5.000 de angajaţi ai companiilor cliente apelează la serviciul de colectare pentru 
cantităţi mici de hârtie. 

Companiilor le sunt distribuiţi recipienţi special confecţionaţi pentru strângerea deşeurilor de 
hârtie, PET şi aluminiu. Recipienţii folosesc şi ca etalon al cantităţii colectate. În funcţie de volumul 
de lucru, RECICLETA ajunge la client în maxim şapte zile lucrătoare. 

                                                           
15

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispoziţie de Asociaţia ViitorPlus: website-urile iniţiativei de ES şi al 
asociaţiei ViitorPlus (http://recicleta.ro/; http://www.viitorplus.ro/), documente de prezentare a întreprinderii sociale. 
16

 http://www.sos-satelecopiilor.ro/  

mailto:cristina.simionescu@viitorplus.ro
http://recicleta.ro/
http://www.viitorplus.ro/
http://www.viitorplus.ro/
http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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„Cu fiecare recipient golit, ştim că vom colecta aproximativ 25 kg de hârtie şi 5-10 de 
PET şi aluminiu. În funcţie de specificul activităţii firmelor, cutiile se umplu în ritmul lor. 
Pe cutii sunt inscripţionate regulile de colectare şi datele de contact pe care firmele le 
pot folosi pentru a solicita colectarea atunci când cutia se umple.” (Cristina 
Simionescu, coordonator proiect) 

Pentru deservirea cât mai rapidă a companiilor client, se stabileşte cel mai potrivit traseu 
pentru fiecare biciclist. Persoanele angajate efectuează trasee zilnice scurte pe cargo-biciclete şi 
colectează la fiecare traseu cantităţi de până la 100 kg de hârtie de la agenţi economici. Deşeurile 
colectate sunt depozitate într-un punct mobil, care este golit regulat, atunci când se adună între 700 
kg – 1500 kg de hârtie şi carton, în funcţie de volumul acumulat. Pentru această etapă a procesului, 
RECICLETA are contract cu un colector partener care transportă conţinutul la depozit. Astfel, 
transportul devine viabil economic. 

 
Implicarea resurselor locale şi impactul asupra comunităţii 

 
Comunitatea este implicată pe mai multe direcţii: 

 oferirea de locuri de muncă pentru persoanele defavorizate care conduc cargo-bicicletele 
şi colectează hârtia de la companii şi persoane fizice;  

 creşterea implicării populaţiei în programe educaţionale şi de conştientizare privind 
colectarea selectivă; 

 promovarea voluntariatului; 

 reciclarea cantităţilor mici de hârtie care nu sunt colectate de firme specializate şi care 
altfel ar ajunge la groapa de gunoi;  

 promovarea transportului durabil prin folosirea unui mijloc de transport nepoluant: cargo-
bicicletele;  

 reducerea emisiilor de carbon generate de descompunerea deşeurilor la groapa de gunoi 
şi transportul acestora. 

 
Persoanele angajate, provenite din rândul familiilor cu probleme sociale, învaţă să aibă 

încredere în propiiile puteri. Îşi dezvoltă totodată abilităţile sociale: învaţă să comunice mai bine cu 
cei din jur, atât cu personalul proiectului cât şi cu clienţii cu care intră în contact zilnic. Învaţă să îşi 
organizeze timpul după un program bine stabilit, să respecte reguli şi norme cu care nu erau 
familiarizaţi. Toate acestea îi conduc către concluzia că pot face mult mai mult decât credeau cu 
viaţa lor. 

RECICLETA oferă şansa ca cel puţin unul dintre părinţii din familiile cu probleme să poată 
lucra, asigurând astfel minimul necesar pentru creşterea copiilor şi întreţinerea gospodăriei. Oamenii 
descoperă că au resursele necesare depăşirii situaţiilor grele pe care le traversează şi că prin 
muncă pot face paşi spre o viaţă independentă faţă de sprijinul social. 

Până în prezent, în cadrul proiectului RECICLETA au fost obţinute rezultate semnificative din 
punct de vedere al resurselor umane şi al protecţiei mediului înconjurător. Au fost create două locuri 
de muncă pentru persoane defavorizate, care au astfel o sursă constantă de venit. În cei trei ani de 
proiect, s-au colectat aproape 160 de tone de deşeuri de hârtie de la peste 300 de companii. S-au 
salvat 2.000 de copaci maturi de la tăiere, echivalentul a patru hectare de pădure matură. Echipa 
RECICLETA estimează că în 20-30 de ani aceşti copaci salvaţi vor absorbi aproximativ 1.000 tone 
de dioxid de carbon. De asemenea, prin devierea deşeurilor către reciclare, deşeuri care altfel ar fi 
ajuns la groapa de gunoi, 110,4 tone de dioxid de carbon şi metan nu mai sunt emise la groapa de 
gunoi. Prin folosirea cargo-bicicletelor ca mijloc de trasport, 42,4 tone de dioxid de carbon nu mai 
sunt emise în atmosferă. 
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În ce priveşte impactul indirect la nivel educaţional, aproximativ un milion de persoane sunt 
expuse mesajelor de comunicare ale proiectului privind colectarea selectivă a deşeurilor şi 
transportul durabil, inclusiv prin prezenţa cargo-bicicletei în zonă. 

 
Finanţare şi parteneriate 

 
RECICLETA funcţionează în baza unei reţele de parteneriate care implică mediul public şi 

privat. Selecţia angajaţilor, părinţi tineri în dificultate care au nevoie de un loc de muncă, este 
realizată prin parteneriatului cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România. Părinţii sunt sprijiniţi de 
asistenţii sociali ai SOS Satele Copiilor şi sunt ajutaţi să îşi dezvolte abilităţile de creştere şi îngrijire 
a copilului. Prin proiectul „SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi”, se oferă sprijin 
social pentru 300 de copii care provin din familii cu risc de abandon şi separare a copiilor de familie. 

Asociaţia parteneră Bate Șaua să Priceapă Iapa17 se implică în instruirea angajaţilor 
RECICLETA cu privire la reguli de circulaţie şi conduită în trafic. 

Direcţia de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sprijină Asociaţia ViitorPlus 
în organizarea de evenimente cu caracter educaţional pentru copiii defavorizaţi din zona de 
desfăşurare a iniţiativei de ES şi acordarea de premii pentru aceştia. 

Bugetul anual al întreprinderii sociale este estimat la 30.000 euro. Pe parcursul perioadei de 
implementare, această sumă a fost finanţată în proporţie de aproximativ 40% din activitatea 
economică proprie a întreprinderii sociale. Restul de 60% provine din sponsorizări de la companii, 
din granturi şi din contribuţia asociaţiei ViitorPlus. Întreprinderea socială a obţinut în anul 2011 o 
finanţare de 20.000 euro în cadrul în cadrul competiţiei „Beneficii economice din investiţii sociale”, 
organizată de MMFPS prin proiectul cofinanţat prin FSE „Economia socială – model inovator de 
promovare a incluziunii active a grupurilor defavorizate”. 

 

III.1.4.Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor OMENIA Bucureşti18 

 
Numele organizaţiei: Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor OMENIA Bucureşti 
Forma de organizare juridică: organizaţie non-guvernamentală 
Adresă: Str. Amurgului, nr. 53, sector 5, Bucureşti 
Telefon: +40 752 001445; +40 725 217416   
Fax: +40 21 4563699 
Persoană de contact: Aurel Gângu, director programe sociale 
carpomenia@yahoo.com   
http://www.carp-omenia.ro/   

 
Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc pentru Pensionari (CARP) OMENIA Bucureşti sprijină 

persoanele de vârsta a treia cu venituri mici şi foarte mici, aflate în situaţii de risc social. Scopul 
CARP OMENIA este întrajutorarea şi susţinerea reciprocă a membrilor, pensionari la limită de 
vârstă, pe caz de boală, pentru incapacitate de muncă sau cu handicap. Membrii sunt susţinuţi în 
rezolvarea problemelor de zi cu zi, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi creşterea calităţii vieţii. CARP 
OMENIA Bucureşti funcţionează  din anul 1952. În anul 1997 s-a transformat în ONG, apolitic, non-
profit, cu scop caritabil şi de apărare a drepturilor persoanelor de vârsta a treia. 

 
„Majoritatea angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul asociaţiei sunt 
persoane de vârsta a treia, care găsesc aici atât o posibilitate reală de îmbătrânire 

                                                           
17

 Asociaţia Bate Șaua să Priceapă Iapa militează pentru promovarea bicicletei şi a transportului alternativ http://www.batesaua.ro/ 
18

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispoziţie de Asociaţia CARP OMENIA Bucureşti: website-ul 
asociaţiei (http://www.carp-omenia.ro/), documente de prezentare a întreprinderii sociale. 

mailto:carpomenia@yahoo.com
http://www.carp-omenia.ro/
http://www.batesaua.ro/
http://www.carp-omenia.ro/
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activă, de punere în slujba semenilor săi a experienţei dobândite pe parcursul vieţii şi 
de a demonstra că încă mai pot fi utili societăţii şi comunităţii în care trăiesc şi, de ce 
nu, o oportunitate de a-şi completa veniturile care nu sunt totdeauna suficiente, mai 
ales pe timp de criză. Personal, faptul că lucrez cu şi pentru pensionari îmi oferă o 
satisfacţie deosebită mai ales prin prisma faptului că împreuna am reuşit să 
consolidăm organizaţia, să-i creştem valoarea, atât ca număr de membri (peste 
33.000) cât şi ca importanţă a serviciilor sociale oferite. Asociatia CARP OMENIA 
Bucureşti a devenit un brand al pensionarilor.” (Gheorghe Chioaru, preşedintele 
Asociaţiei CARP OMENIA Bucureşti) 

 
Cum funcţionează CARP OMENIA? 

 
Asociaţia CARP OMENIA este o reţea de sprijin a membrilor pe principiul reciprocităţii. 

Fiecare membru are obligaţia de a contribui lunar cu suma de 3 lei. În baza carnetului de membru, 
se poate accesa o gamă largă de produse şi servicii,  la preţuri foarte mici sau chiar gratuit. 

Membrii CARP OMENIA pot solicita sprijin financiar reciproc: împrumuturi financiare 
rambursabile acordate cu dobânzi sub nivelul oferit de bănci, ajutoare de înmormântare sau diverse 
ajutoare financiare nerambursabile. Între produsele şi serviciie diponibile membrilor, la preţuri fără 
adaos comercial sau subvenţionate de asociaţie, se numără: reparaţii de obiecte de uz casnic sau 
personal (reparaţii radio, televizor, instalaţii sanitare, tâmplărie, reparaţii încălţăminte etc.), frizerie şi 
coafor, servicii medicale, servicii turistice, dar şi desfacere de produse alimentare şi nealimentare. În 
plus, membrii au acces la servicii sociale furnizate gratuit, precum: servicii de îngrijire la domiciliul 
persoanelor vârstnice, servicii de socializare specifice unui centru de zi, asistenţă juridică şi 
psihologică etc. 

Anual, sunt distribuite pensionarilor circa 10.000 de ajutoare nerambursabile, fie sub forma 
unor sume de bani, fie sub forma unor ajutoare materiale, alimentare sau nealimentare. Astfel de 
ajutoare pentru membrii asociaţiei includ: peste 250 de pâini gratuite distribuite zilnic, pachete cu 
alimente, pachete cu produse igienico sanitare, consulţatii medicale gratuite, ajutoare financiare 
pentru compensarea parţială a cheltuielilor de spitalizare şi tratament, mijloace ajutătoare de 
deplasare, medicamente, îmbrăcăminte, încălţăminte, ajutoare de înmormântare, sume de bani (50 
lei/persoană) oferite cu ocazia diverselor sărbători (1 octombrie, Ziua internaţională a persoanelor 
vârstnice, sărbătorile de Paşti, cele de Crăciun etc.) 

Pentru persoanele de vârsta a treia care au potenţial şi doresc să se implice în activităţi de 
voluntariat sau de socializare, centrul de zi oferă oportunitatea desfăşurării unor activităţi, precum 
tricotat sau confecţionarea produselor de artizanat. Acestea sunt vândute, veniturile obţinute fiind 
reinvestite în beneficiul membrilor prin ajutoarele oferite persoanelor sărace, a celor cu dizabilităţi 
sau cu boli cronice. 

Pentru furnizarea serviciilor, 138 de oameni lucrau în anul 2012 în CARP OMENIA. Printre 
angajaţi se numără persoane pensionate medical cu grad de invaliditate şi drept de muncă, 
persoane disponibilizate înainte de împlinirea vârstei de pensionare, ale căror venituri nu le asigură 
minimul necesar pentru supravieţuire. Nu în ultimul rând, lucrează pensionari care doresc şi pot 
desfăşura o acivitate din care să obţină un venit suplimentar. 

Anual, peste 10.000 de persoane vulnerabile de vârsta a treia primesc sprijinul asociaţiei şi 
implicit al celorlalţi membri.  

 
 „Membrii Asociaţiei primesc sprijin atunci când au nevoie. Includerea lor în programe 
sociale, din care unele cu o durată de minim şase luni, are ca scop susţinerea 
acestora pentru depăşirea unei situaţii de risc social sau de sănătate şi pentru găsirea 
unei soluţii de durată. Cel mai semnificativ feed-back pe care îl primim îl reprezintă 
cuvintele de mulţumire pe care le exprimă atunci când primesc un ajutor sau când 
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participă la o activitate de socializare pe parcursul căreia îşi pot dovedi utilitatea 
socială, pentru sine sau semenii lor.” (Gheorghe Chioaru, preşedintele Asociaţiei 
CARP OMENIA Bucureşti) 

 
 Finanţare şi parteneriate 
 

Alături de fondurile provenite din contribuţia lunară a membrilor, s-au obţinut diverse 
finanţări. În perioada 2010-2012, Fundaţia United Way Romania a susţinut financiar ajutorarea a 
100 de persoane. Subvenţii de la MMFPS au fost obţinute în baza Legii 34/1998 privind acordarea 
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială. Au fost astfel sprijinite 50 de persoane în anul 2011 şi 
100 de persoane în anul 2012. Alte surse de finanţare sunt donaţiile individuale sau direcţionarea 
cotei de până la 2% din impozitul pe profit. 

CARP Omenia a încheiat parteneriate de colaborare şi promovare reciprocă cu Asociaţia Crucea 
Alb Galbenă, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Promovarea Programelor şi 
Strategiilor din România, Asociaţia Umanitară Equilibre, Crucea Roşie Română – Filiala sectorului 5 
Bucureşti. 

 

III.1.5.SOcial MArket ROmania19 

 
Numele organizaţiei: SOcial MArket ROmania – SOMARO magazinul social 
Forma de organizare juridică: organizaţie non-guvernamentală  
Adresă SOMARO Bucureşti: Piaţa Matache, sector 1, Bucuresti 
Adresă SOMARO Satu Mare: Str. Aurel Vlaicu, nr. 72, Satu Mare, judeţul Satu Mare 
Telefon: +40 722 454 314  (SOMARO Bucureşti); +40 746 868 225 (SOMARO Satu Mare)   
Persoană de contact: Jakob Detering, director general 
magazin-b@somaro.org; magazin-sm@somaro.org; jakob@somaro.org  
http://www.somaro.ro/   

 
În zilele în care SOcial MArket ROmania (SOMARO) Bucureşti se aprovizionează cu marfă, 

persoanele cu venituri foarte mici din cartier care recunosc maşina de livrare, umplu rapid 
magazinul. Vor să achiziţioneze cât mai mult din produsele nou sosite, pentru că ştiu că aici, spre 
deosebire de celelalte puncte comerciale din zonă, îşi pot permite să facă cumpărături. 

SOMARO este un magazin social care vinde produse de utilitate zilnică, la preţuri reduse, 
persoanelor care se confruntă cu riscul de excluziune socială: beneficiari de VMG, familii 
monoparentale, şomeri de lungă durată, vârstnici cu venituri foarte mici, persoane cu dizabilităţi, 
precum şi alte grupuri vulnerabile aflate în risc de sărăcie. Sunt comercializate produse de patiserie, 
lactate, alimente congelate, conserve, alte alimente de bază (făină, ulei, zahăr etc.), precum şi 
articole  casnice, de igienă personală, îmbrăcăminte şi jucării.  

Magazinul din Bucureşti, deschis în septembrie 2010, are mai mult de 600 de clienţi şi a 
început să se autosusţină financiar după aproape un an de zile de la inaugurare. Foarte apreciat de 
clienţi, SOMARO s-a extins în noiembrie 2011 în Satu Mare. La mijlocul anului 2012 SOMARO 
numără în total şase angajaţi. Planurile de dezvoltare pe viitor includ deschiderea unui magazin 
social la Sibiu, precum şi înfiinţarea unor magazine sociale ambulante în mediul rural şi în alte 
oraşe. 

 

                                                           
19

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispoziţie de întreprinderea socială SOMARO: website-ul 
întreprinderii sociale (http://www.somaro.org/), documente de prezentare a întreprinderii sociale, broşuri. 

mailto:magazin-b@somaro.org
mailto:magazin-sm@somaro.org
mailto:jakob@somaro.org
http://www.somaro.ro/
http://www.somaro.org/
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Cum funcţionează SOMARO? 

 
Modelul SOMARO se bazează pe încheierea de contracte de sponsorizare cu producători şi 

comercianţi, prin care se colectează produse ce nu mai pot fi comercializate din diferite motive: 
prezintă ambalaje deteriorate sau greşit etichetate, sunt considerate necorespunzătoare ca mărime, 
formă şi aspect sau le expiră în scurt timp termenul de valabilitate. Atât producătorii cât şi 
comercianţii consideră aceste produse „sub standard” aşadar de nevândut în reţeaua comercială.  

Dar integritatea, gustul sau valoarea lor nutriţională nu sunt afectate! Aici SOMARO a văzut 
o oportunitate. În loc să fie aruncate la gunoi, produsele pot fi colectate şi reintroduse în circuitul de 
consum la preţuri reduse pe care persoanele cu venituri foarte mici şi le pot permite. 

Clienţii magazinului social au situaţii financiare extrem de dificile. Selecţia acestora se 
realizează în colaborare cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
(DGASPC), Serviciile Publice de Asistenţă Socială (SPAS) din cadrul primăriilor sau cu ONG-uri, 
precum Caritas. Consumatorii primesc o legitimaţie personalizată pe baza căreia au acces la 
produsele SOMARO. Valoarea maximă a cumpărăturilor este stabilită la o sumă fixă pe săptămână 
pentru o persoană. Astfel, se pot bucura de produsele disponibile cât mai multe persoane şi este 
evitată şi specula.  

Jakob Detering, director general SOMARO, consideră că principala provocare în 
administrarea magazinului este încheierea contractelor cu furnizorii. Cererea pentru produsele 
SOMARO este atât de mare încât depăşeşte frecvent oferta magazinului. 

Din acest motiv, echipa SOMARO pregăteşte foarte bine terenul: fiecare magazin are o bază  
de date cu principalii producători şi comercianţi din localitate şi din împrejurimi. Sunt inventariate 
oferta acestora şi rezultatul discuţiilor purtate. Echipa negociază cu potenţialii parteneri „echipată” cu 
broşuri care descriu succint şi convingător avantajele semnării unui contract cu SOMARO: 

 reducerea costurilor de aruncare sau distrugere a produselor care nu pot fi 
comercializate: ştiind că firmele sunt atente la acest aspect, SOMARO cunoaşte 
categoriile de costuri aferente cu care se confruntă producătorii şi comercianţii. 

 
„Cel mai uşor de obţinut sunt produsele lactate, pentru că aruncarea acestora 
necesită un proces de ardere şi de golire a ambalajelor care este foarte costisitor. 
Avantajul pentru producători şi comercianţi este evident în acest caz.” (Simon Suitner, 
directorul magazinului SOMARO din Bucureşti) 

 

 beneficiile fiscale aduse de specificul contractelor de sponsorizare. 

 vizibilitatea în ceea ce priveşte responsabilitatea socială corporativă a companiei, prin 
afişarea logo-ului acesteia în toate mediile de promovare a proiectului SOMARO: pe 
website-ul SOMARO, în magazine, pe vehiculul de transport, prin prezenţa în toate 
activităţile de relaţii cu publicul. 

 
Contractele de aprovizionare diferă de la caz la caz. Unii furnizori se angajează să livreze 

bunuri periodic, pe o perioadă determinată de timp, alţii fac livrări spontane, în funcţie de produsele 
pe care le au disponibile. Marfa primită nu este mereu la fel. Incertitudinea legată de livrare obligă 
echipa SOMARO să fie pregătită să stabilească prompt valoarea produselor astfel încât să ajungă 
pe raft cât mai repede. Cum sosesc produsele, se face o evaluare a pieţei din categoria respectivă 
şi se aplică un preţ de maxim 30% din cel de pe piaţă. 
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Implicarea resurselor locale şi a comunităţii 

 
Activitatea SOMARO se bazează pe parteneriatele cu sectorul  public şi privat, precum şi pe 

interacţiunea constantă cu membrii comunităţilor. DGASPC-urile, SPAS-urile şi ONG-urile locale 
recomandă clienţi din rândul persoanelor aflate în dificultate financiară care au nevoie urgentă de 
ajutor. O parte din infrastructură (clădire, utilităţi etc.) este obţinută pe baza parteneriatelor, ceea ce 
reduce considerabil costurile de funcţionare ale magazinului. Producătorii şi comercianţii locali 
aprovizionează constant magazinele sociale. Echipa SOMARO se adaptează la oportunităţile locale 
şi construieşte pe baza resurselor accesate prin colaborări. Păstrând o legătură permanentă cu 
clienţii, angajaţii magazinului social au creat un spaţiu de interacţiune pentru persoanele din 
comunitate. Pe viitor, SOMARO şi-a propus să atragă voluntari pentru menţinerea legăturii cu 
consumatorii. 

 
„Pentru mulţi din clienţii noştri,  vizitele la magazin oferă singurul contact social pe 
care îl au în timpul zilei.” (Jakob Detering, director general SOMARO) 

 
Finanţare şi parteneriate 

 
Iniţiativa de ES este implementată în cooperare cu instituţii publice şi organizaţii private. La 

nivel internaţional, întreprinderea socială este susţinută de fundaţiile austriece Katharina Turnauer, 
ERSTE Stiftung şi SOMA Austria, care oferă finanţare în primele etape ale înfiinţării magazinelor 
(renovarea sediului, echipamente etc.). Fundaţia Katharina Turnauer oferă sprijin operaţional, în 
special în ce priveşte componenta de dezvoltare a afacerii. Iniţiativa de ES este implementată cu 
sprijinul Ambasadei Austriei din Bucureşti, al DGASPC-urilor, al Primăriilor Municipiului Bucureşti şi 
a Municipiului Satu Mare.  

Echipa întreprinderii sociale consideră sprijinul financiar şi tehnic al partenerilor ca hotărâtor 
în etapa de înfiinţare şi în primul an de funcţionare. Obiectivul SOMARO, ca întreprindere socială, 
este ca orice magazin se susţină din sursele proprii la un an după deschidere. Magazinul din 
Bucureşti a reuşit şi acum contribuie la extinderea activităţii SOMARO în alte oraşe din România. 
 

III.1.6.Polianske Derevo20 

 
Numele organizaţiei: SC Polianske Derevo SRL 
Forma de organizare juridică: societate comercială 
Adresă: str. Principală, nr. 320, Repedea, judeţul Maramureş 
Telefon: +40 720 815 248; +40 262 366 414 
Fax: +40 262 366 414 
Persoană de contact: Vasile Popovici, manager de proiect 
adl_ivan_krevan@yahoo.com  http://www.adlik.go.ro/   

 
Polianske Derevo îşi propune să sprijine perpetuarea şi transmiterea meşteşugului tradiţional 

de prelucrare a lemnului din Valea Ruscovei şi oferă locuri de muncă persoanelor cu venituri mici. 
Întreprinderea socială de inserţie este o iniţiativă a Asociaţiei Ivan Krevan, demarată în anul 2011 
prin proiectul Derevo. Cu sediul în comuna Repedea, judeţul Maramureş, întreprinderea socială 
realizează construcţii şi produse de lemn: case, căsuţe, balansoare etc. 

                                                           
20

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispoziţie de întreprinderea socială Polianske Derevo: website-uri 
(http://www.adlik.go.ro/, http://beuca.wordpress.com/2011/12/07/asociatia-ivan-krevan-la-targul-de-economie-sociala-de-la-bucuresti/), 
documente de prezentare a întreprinderii sociale. 

mailto:adl_ivan_krevan@yahoo.com
http://www.adlik.go.ro/
http://www.adlik.go.ro/
http://beuca.wordpress.com/2011/12/07/asociatia-ivan-krevan-la-targul-de-economie-sociala-de-la-bucuresti/
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Activităţile pe plan social, economic, cultural şi educaţional ale Asociaţiei Ivan Krevan 
promovează interesele locale ale comunităţilor din Ruscova, Poienile de sub Munte şi Repedea şi 
dezvoltarea durabilă a zonei Munţilor Maramureşului.  

 
Cum funcţionează Polianske Derevo? 

 
Principalele produse oferite de Polianske Derevo sunt casele şi căsuţele din lemn în sistem 

log house, cu bârne de lemn. Materia primă cu care se lucrează este molidul, lemn cu densitate 
ridicată, recoltat de muncitorii forestieri de pe Valea Ruscovei. Tehnica este originală şi inovatoare. 

 
„În zona Văii Ruscovei, cu excepţia câtorva afaceri asemănătoare care construiesc 
pentru export, nimeni nu mai face case din lemn pe sistemul Derevo”. (Vasile 
Popovici, manager de proiect Polianske Derevo) 

 
Întreprinderea socială colaborează cu patru muncitori forestieri şi prelucrători de lemn din 

zonă. Aceştia livrează materia primă sub formă de grinzi. Angajaţii întreprinderii au o experienţă de 
muncă îndelungată care garantează calitatea tehnică şi estetică a produselor. 

 
„Sistemul log house este mai mult decât foarte plăcut din punct de vedere estetic: 
este asociat cu un stil de viaţă ecologic, fiind extrem de apreciat de arhitecţi. 
Structurile de tip log house au un răspuns excepţional la hazardurile naturale, precum 
cutremurele. În urma acestora, doar finisajele au de suferit, integritatea structurală 
fiind foarte puţin afectată. Această proprietate se datorează greutăţii foarte reduse a 
structurilor din lemn comparativ cu cele din oţel, beton sau cărămidă.” (Vasile 
Popovici, manager de proiect Polianske Derevo) 

  
Caracteristicile specifice acestui tip de construcţie explică de ce costul unei case din lemn 

este mai mare decât costul unei construcţii de BCA (beton celular autoclavizat). Conform membrilor 
Polianske Derevo, preţul unei case „la roşu”, fără fundaţie şi fără învelitoare, cu grinzi de lemn cu 
grosime de nouă centimetri, variază între 130-170 euro/mp. Echipa consideră că este un preţ 
competitiv faţă de construcţii similare de lemn din România. 

 
„Sistemul pe care îl utilizăm permite îmbinarea simplă şi rapidă a pieselor de lemn. 
Iată cum funcţionează îmbinarea: una dintre piese are un canal dublu (nut), cealaltă 
piesă se potriveşte exact în acesta şi arată ca un cep dublu (feder). Piesele se 
asamblează şi la cerere se poate pune între piese o membrană de cauciuc – 
îmbinarea cu dublu nut şi dublu feder este gata.” (Vasile Popovici, manager de 
proiect)  
 

Implicarea resurselor locale şi a comunităţii 

 
Prin activitatea sa, Polianske Derevo valorifică potenţialul uman şi material din zona Văii 

Ruscovei. Sunt încheiate parteneriate cu furnizori locali de masă lemnoasă, cărora li se oferă şansa 
să îşi asigure veniturile. În plus, întreprinderea socială oferă locuri de muncă persoanelor vulnerabile 
din zonă: dintre cei patru angajaţi, doi provin din familii cu mulţi copii confruntate cu riscul de 
sărăcie. Aceştia sunt angajaţi pe bază de contract pentru prima dată în viaţă. Pe viitor, 
întreprinderea socială îşi propune să ofere locuri de muncă pentru mai multe persoane din 
comunele din vecinătate.  

Conform echipei Derevo, odată cu venirea în zonă a marilor companii de prelucrare a 
lemnului, puţini bani din această activitate rămân în comunităţi. Cu excepţia muncitorilor forestieri 
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care livrează lemnul sub formă de butuc, localnicii nu au niciun câştig economic din prelucrarea 
lemnului. Polianske Derevo intervine în acest lanţ pentru a păstra în comunitate cât mai mult din 
veniturile asociate cu valorificarea resurselor locale. Întrucât realizarea construcţiilor necesită 
achiziţionarea de bârne şi grinzi, întreprinderea socială creează cerere pentru lemnul prelucrat din 
zonă şi sprijină astfel generarea de venituri din procesul aferent. 

 
Finanţare şi parteneriate 

 
Polianske Derevo a accesat mai multe finanţări pentru punerea în practică a acestei idei. În 

anul 2010 a câştigat premiul naţional în concursul „Social Bussines Idea 2010”, organizat de 
Fundaţia Erste Bank, în urma căruia au obţinut 5.000 euro. În anul 2011 a obţinut o finanţare de 
20.000 euro în cadrul competiţiei „Beneficii economice din investiţii sociale”, organizată de 
MMFPSPV prin proiectul cofinanţat prin FSE „Economia socială – model inovator de promovare a 
incluziunii active a grupurilor defavorizate”. În anul 2012, întreprinderea socială a încheiat un 
parteneriat cu primăria comunei Repedea, judeţul Maramureş, prin care a primit în concesiune un 
teren pentru construcţia unei hale. Pentru finanţarea construcţiei, întreprinderea socială a intrat în 
acelaşi an în competiţia întreprinderilor sociale organizată de NESsT. Cu excepţia proiectului de 
extindere, Polianske Derevo îşi poate autofinanţa cheltuielile de funcţionare. 
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III.2.Paşii înfiinţării unei întreprinderi sociale 
 

Cui îi este destinat acest capitol şi la ce foloseşte? 
Capitolul este destinat persoanelor care trăiesc sau lucrează în comunităţi 

sărăce şi care vor să producă o schimbare. Se doreşte a fi un instrument simplu şi 
practic, care să ghideze cititorii, potenţialii antreprenori sociali, prin câţiva paşi 
esenţiali înainte de lansarea afacerii sociale. 

Este un instrument util atât pentru persoanele care au deja idei de afaceri şi o 
direcţie de acţiune conturată, cât şi pentru cei care caută o sursă de inspiraţie, cărora 
încă nu le este clar dacă întreprinderea socială este cea mai bună soluţie pentru ei.  
 
Pe măsură ce parcurgeţi acest capitol veţi putea... 

... să clarificaţi ideea dumneavoastră de afaceri. 

... să aduceţi ideea dumneavoastră de afaceri mai aproape de materializare. 

... să învăţaţi cum se scrie un plan de afaceri. 

... să faceţi exerciţii practice de implementare: cum se analizează pieţa, cum 
se analizează şansele de succes, de ce trebuie să ţineţi cont înainte de pornirea 
afacerii. 

... să cunoaşteţi instituţiile cărora vă puteţi adresa pentru sprijin financiar şi 
pentru punerea în practică a ideii. 

... să cunoaşteţi paşii juridici ai înfiinţării unei întreprinderi sociale 

... să decideţi dacă întreprinderea socială este cea mai potrivită soluţie pentru 
începerea unei afaceri în comunitatea dumneavoastră. 
 
La ce să vă aşteptaţi în continuare de la acest capitol 

Secţiunea următoare analizează principalii paşi dinaintea începerii unei 
afaceri. 

Dorim ca acest drum să fie simplu şi practic. Prezentăm în continuare câteva 
exerciţii care vă vor ajuta să clarificaţi ce vă doriţi de la întreprinderea socială şi vă 
vor oferi idei legate de transformarea acesteia în realitate. Vă încurajăm să  faceţi 
aceste exerciţii.  

Parcursul pe care vi-l propunem în următoarea secţiune este schiţat mai 
jos:

 
Cele mai importante elemente vor fi punctate prin secţiuni recapitulative („Ce 

am aflat până acum?”) pe care le veţi recunoaşte după imaginea din stânga.  
 

De ce acest 

capitol? 

Obiective 

Ce urmează? 
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III.2.1.Pasul 1. Motivaţia 

 

De ce vreţi să înfiinţaţi o întreprindere socială? 
Clarificaţi care este motivaţia dumneavoastră de a începe o afacere socială. 

Aceasta va fi ancora la care vă veţi întoarce pentru a verifica şi valida fiecare etapă a 
înfiinţării. 

Mai jos sunt câteva întrebări care vă vor ghida. Nu intraţi în detalii în această 
fază. Notaţi doar cuvintele cheie care vă ajută să clarificaţi de ce vă doriţi o 
întreprindere socială. Chiar dacă nu toate răspunsurile sunt complete, faceţi o trecere 
în revistă la care să reveniţi mai târziu. 

 
Întrebări preliminare Răspunsurile dumneavoastră 

Din punct de vedere economic: 

  Ce credeţi că este o întreprindere socială? ..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 Ce  idee / idei de afaceri aveţi pentru 
întreprinderea socială? 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 Va fi o activitate de producţie şi / sau veţi 
furniza un serviciu? 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 Aveţi experienţă în acest domeniu şi / sau 
veţi colabora cu persoane care au 
experienţă în domeniu?  

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 Ce ar asigura  succesul întreprinderii 
sociale ? Ce clienţi veţi avea? Unde veţi 
vinde? 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

Din punct de vedere social: 

 Care sunt nevoile oamenilor din 
comunitate?  

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 Cum veţi ajuta comunitatea prin această 
afacere?  

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 Veţi angaja persoane care se confruntă cu 
riscul de sărăcie?  (de exemplu, beneficiari 
de VMG sau care fac parte din familii mari) 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 Cum veţi utiliza resursele comunităţii? ..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

Motivaţia 

economică 

Motivaţia 

socială 
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Întrebări preliminare Răspunsurile dumneavoastră 

 Cu ce organizaţii / instituţii veţi  încheia 
parteneriate? 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 
Întrebările de mai sus v-au ajutat să treceţi în revistă motivele economice şi 

sociale aflate la baza înfiinţării întreprinderii sociale. 
Evaluaţi relaţia dintre motivaţia economică şi cea socială comparând cele 

două seturi de răpunsuri. Dacă dumneavoastră consideraţi că scopul social şi cel 
economic sunt echilibrate, atunci întreprinderea socială este alegerea potrivită pentru 
demararea unei afaceri. 

Chiar dacă nu aveţi toate răspunsurile la întrebările de mai sus, paşii următori 
vă vor ajuta să le identificaţi. 

 

Ce este o întreprindere socială: câteva clarificări 
 

După cum am văzut mai devreme, ES conectează dimensiunea economică, 
centrată pe obţinerea de profit, cu un scop social. ES pune oamenii pe primul loc şi, 
în acelaşi timp, oferă o sursă de câştig financiar. De exemplu, ar putea face parte din 
categoria entităţilor de ES o seră, o micro-fermă sau o unitate de procesare de 
dulceţuri, care au ca scop sprijinirea comunităţilor sărace şi/sau oferă locuri de 
muncă persoanelor dezavantajate. 

Conform Cartei ES lansată în Franţa în 1980, principiile de bază pe care le 
respectă entităţile de ES sunt: „solidaritate, responsabilitate, libertate, şanse egale 
pentru toţi membrii [...] şi respect reciproc” (Carta ES, 1980 apud. în MMFPS, 2010a: 
20). Actuala reţea europeană de întreprinderi sociale Social Economy21 a lansat în 
2002 Carta principiilor Economiei Sociale: 

 „prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale şi nu capitalului;  

 structuri private;  

 asociere voluntară şi deschisă; 

 control democratic al membrilor; 

 îmbinarea intereselor membrilor/utilizatorilor şi/sau a interesului general; 

 apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii; 

 gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice; 

 majoritatea excedentelor să fie folosite pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă şi prestarea unor servicii de interes pentru membri sau de 
interes general.” (Carta principiilor ES, 2002 apud în MMFPS, 2010a: 20). 

 
ES propune un model care să răspundă într-un mod echitabil mai întâi 

nevoilor oamenilor şi ale comunităţilor. Toţi membrii, indiferent de câţi bani au adus, 
au un cuvânt de spus. Membrii au dreptul de a-și exprima opiniile privind deciziile 
importante care se iau în organizaţie. 

 
 

 

                                                           
21

 http://www.socialeconomy.eu.org/  

Legătura 

între 

social şi 

economic 

http://www.socialeconomy.eu.org/
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Alegerea tipului întreprinderii sociale: care sunt variantele?  
 

După cum am menţionat, conform prevederilor legale în vigoare corelate cu 
principiile ES acceptate la nivel european, principalele tipuri de întreprinderi sociale 
din România sunt: 

 organizaţiile non profit care desfăşoară activităţi economice fie în interiorul lor, 
fie prin societăţi comerciale; 

 organizaţiile non profit organizate sub forma caselor de ajutor reciproc ale 
salariaţilor sau ale pensionarilor; 

 cooperativele de credit; 

 societăţile cooperative de gradul 1 reglementate prin Legea 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperatiei (societăţi cooperative meşteşugăreşti, 
societăţi cooperative de consum, societăţi cooperative de valorificare, societăţi 
cooperative agricole, societăţi cooperative de locuinţe, societăţi cooperative 
prescăreşti, societăţi cooperative de transporturi, societăţi cooperative forestiere sau 
societăţi cooperative de alte forme )  (MMFPS, 2010a:45). 

 
În afara acestor categorii sunt reglementate  forme juridice de organizare 

potenţial active în domeniul ES: forme generale de organizare relevante pentru ES 
(unităţile protejate autorizate, întreprinderile mici şi mijlocii, instituţiile financiare 
nebancare) şi forme de organizare asemănătoare celor de ES (persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) (MMFPS, 2010a:46-55). 
Aceste forme pot fi considerate întreprinderi sociale în măsura în care respectă 
principiile ES. Pe lângă acestea, alte entităţi de ES din ţara noastră sunt: obştea şi 
composesoratul. (Stănescu et al.2012:51). 

Știţi care dintre aceste tipuri este potrivit pentru dumneavoastră? La finalul 
capitolului găsiţi detalii despre paşii juridici de înfiinţare şi sursele de finanţare.   

 
Ce am aflat până acum? 

Suntem la finalul primului pas, care v-a ajutat să clarificaţi: 
 care este motivaţia dumneavoastră din punct de vedere  economic şi social, 

de a înfiinţa o întreprindere socială 
 care sunt diferitele tipuri de întreprinderi sociale 
 măsura în care întreprinderea socială este cea mai potrivită alegere pentru 

dumneavoastră 

Ce am aflat   

până acum? 
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III.2.2.Pasul 2. Pregătirea 

 

Identificarea ideii de afaceri 
 

Ideea de afaceri nu trebuie să fie rezultatul unui lung proces de analiză sau al 
unei revelaţii. Unele idei pot fi replica unor afaceri din ţară sau din străinătate. Alte 
idei s-au dezvoltat din afaceri existente, îmbogăţite cu elemente inovatoare sau 
adresate altor tipuri de consumatori (Kubr, Marchesi, Ilar, 1998: 23; Forth Sector, 
2007:40-41). 

Ideile de afaceri se „cântăresc” pentru a le selecta pe cele mai potrivite 
aptitudinilor dumneavostră şi oportunităţilor locale, dar şi cu potenţial de a produce un 
volum ridicat de vânzări. Asta vă vom ajuta să faceţi în continuare! 

 

 
Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998: 39 

 
Mai jos vă oferim câteva sugestii de identificare a ideii de afaceri. 
 

Surse de inspiraţie pentru identificarea ideilor de afaceri: cum pot apărea ideile de 
afaceri? 

Experienţa 
dumneavoastră 

... în urma unei călătorii în altă localitate, din nevoia de produse şi 
servicii care nu se găsesc pe piaţă sau accesul la ele este anevoios, 
din experienţa dumneavoastră de muncă samd. 

Experienţa 
comunităţii în care 
trăiţi 

...prin analiza situaţiei la nivelul comunităţii: care sunt avantajele, 
care sunt lipsurile şi nevoile, cum se poate răspunde la ele. 

Experienţa altor 
persoane sau 
comunităţi 

... din ideile exprimate de alte persoane, comunităţi sau instituţii care 
s-au confruntat deja cu o problemă sau au cunoscut deja cazuri în 
care această problemă s-a rezolvat.  

Discuţii cu părţi 
co-interesate 

... prin discuţii cu persoanele sau instituţiile care ar putea influenţa 
dezvoltarea şi punerea în practică a ideii de afaceri. 

Cursuri ... din informaţiile şi abilităţile dobândite prin intermediul unor cursuri 
speciale de instruire sau prin studii individuale . 

Alte surse ... prin consultarea unor publicaţii, ghiduri (modelul de faţă este un 
exemplu!), rapoarte, studii de caz, resurse disponibile pe internet. 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011 

Ideea mea de afaceri este bună? 
 

1. Care este beneficiul consumatorului? Ce problemă rezolvă? 
O idee de afaceri are succes în măsura în care este clar ce nevoie a 
consumatorilor satisface şi cum. 
 

2. Care este piaţa?  
O idee de afaceri are valoare economică în măsura în care oamenii doresc  să 
cumpere produsul sau serviciul respectiv. 
 

3. Cum va face bani? 
O idee bună de afaceri poate identifica mecanismele prin care va face bani. 

Ideea de 

afaceri 
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Pentru ca ideea de afaceri să prindă viaţă, discutaţi cu prietenii, familia, părţile 
co-interesate, persoanele din comunitatea dumneavoastră sau din alte comunităţi. 
Părerile lor vă pot ajuta să formulaţi o idee de afaceri mai clară. 

 
Încă nu am încheiat Pasul 2, „Pregătirea”, dar este important să reţineţi: 

 Caracteristicile unei idei de afaceri bune sunt: rezolvă o problemă, există piaţă 
pentru această afacere şi poate aduce bani! 

 Orice surse de inspiraţie sunt utile. Vă recomandăm să analizaţi cu atenţie 
întreprinderile sociale prezentate în volum la capitolul 3! Vă sfătuim să 
consultaţi şi anexele pentru informaţii practice privind instituţiile cărora vă 
puteţi adresa. 

 
Analiza situaţiei comunităţii 

Un punct bun de pornire este analiza situaţiei existente în propria comunitate, 
acolo unde urmează să începeţi afacerea socială. Pentru a face asta, răspundeţi pe 
scurt la întrebările de mai jos: 

Generarea unei idei de afaceri în comunitatea dumneavoastră 

1. Nevoile comunităţii 
dumneavoastră 

Descrierea situaţiei 
(etapa 1) 

Idei pentru întreprinderea 
socială 

(etapa 2) 

Care este situaţia pe piaţă în 
comunitatea 
dumneavoastră? 
(de exemplu: Există afaceri? 
Care sunt domeniile 
principale în care se 
lucrează? Există suficiente 
locuri de muncă?) 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

..............................................  

Cum se pot folosi aceaste 
informaţii în demararea unei 
afaceri? 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................  

Care sunt nevoile principale 
ale oamenilor din 
comunitatea 
dumneavoastră?  
Faceţi o listă a principalelor 
nevoi ale comunităţii. 

 .................................... 
................................... 

 ................................... 
.................................... 

 .................................... 
.................................... 

 .................................... 
................................... 

 ................................... 
................................... 

 ................................... 
................................... 

 ................................... 
................................... 

Căror nevoi din listă 
răspunde întreprinderea 
socială?  
............................................... 
...............................................
...............................................
............................................... 
............................................... 
Cum se poate răspunde 
acestor nevoi? 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

Acum, uitaţi-vă pe lista pe 
care aţi făcut-o mai sus şi 
ordonaţi nevoile comunităţii 
dumneavoastră după 
importanţă (primele vor fi 
nevoile pe care le 
consideraţi cele mai 
importante). 

1. .................................... 
2. .................................... 
3. .................................... 
4. .................................... 
5. .................................... 
6. .................................... 
7. .................................... 

Care sunt cele mai 
importante nevoi cărora 
întreprinderea socială le 
poate răpunde? Cum? 
...............................................
............................................... 
............................................... 

Ce am aflat   

până acum? 

 

Nevoile 

comunităţii 
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Generarea unei idei de afaceri în comunitatea dumneavoastră 

Gândiţi-vă la produse sau 
servicii care nu sunt 
comercializate în prezent în 
comunitatea dumneavoastră 
şi pentru care oamenii 
trebuie să se deplaseze (altă 
parte a oraşului, alt oraş, 
altă localitate, alt judeţ). 

..............................................

..............................................

.............................................. 

..............................................

.............................................. 

..............................................

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

Există produse sau servicii în 
această listă care pot fi 
furnizate de întreprinderea 
socială? 
...............................................
............................................... 
...............................................
............................................... 
............................................... 

2. Resursele comunităţii 
(materiale, fiananciare, 

umane) 

Descrierea situaţiei 
(etapa 1) 

Idei pentru întreprinderea 
socială 

(etapa 2) 

Care sunt principalele 
domenii de activitate din 
comunitate? Care au fost 
cele din trecut? Ce domenii 
de activitate credeţi că se 
vor dezvolta în viitor în 
comunitatea 
dumneavoastră? 
(de exemplu: agricultură, 
creşterea animalelor, 
anumite industrii) 

.............................................. 

..............................................

.............................................. 

..............................................

.............................................. 

..............................................

............................................. 

............................................. 

..............................................

............................................. 

............................................. 

Domeniul de activitate al 
întreprinderii sociale unde se 
încadrează? 
...............................................
............................................... 
...............................................
............................................... 
............................................... 
...............................................
............................................... 
............................................... 

Cu ce instituţii din 
comunitate veţi colaboara 
(primărie, organizaţii, mici 
comercianţi etc.)? Cu ce 
instituţii din alte localităţi veţi 
colabora? 

..............................................

..............................................

.............................................. 

..............................................

.............................................. 

..............................................

.............................................. 

..............................................

.............................................. 

.............................................. 

Cum pot fi implicaţi în 
dezvoltarea afacerii 
dumneavoastră? Cum credeţi 
că vor contribui? De ce ar 
face asta? 
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
............................................... 

În comunitate există terenuri 
sau clădiri utile pentru  
lansarea întreprinderii 
sociale? Gândiţi-vă la 
resursele pe care le-aţi 
putea obţine din parteneriate 
(terenuri sau clădiri folosite 
parţial sau deloc, în 
proprietatea anumitor 
instituţii sau persoane) 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

..............................................  

Cum pot fi accesate resursele 
prin parteneriate?  
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

Resursele 

comunităţii 
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Generarea unei idei de afaceri în comunitatea dumneavoastră 

Există resurse naturale 
importante în zonă? Sunt 
suficient folosite? 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

Cum pot fi accesate resursele 
naturale din zonă pentru 
dezvoltarea întreprinderii 
sociale? 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

3. Mai multe informaţii Cine? Ce vreţi să aflaţi de la ei? 

Căror persoane/ instituţii/ 
organizaţii vă veţi adresa 
pentru mai multe informaţii 
care să vă ajute să 
răspundeţi la întrebările de 
mai sus. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

 
Exerciţiile de mai sus v-au ajutat să clarificaţi aspecte utile în pregătirea 

întreprinderii sociale: 
 

 situaţia din comunitatea dumneavoastră; 
 nevoile comunităţii pe plan economic şi social; 
 disponibilitatea şi utilizarea resurselor locale (materiale, financiare, umane 

etc.); 
 capacitatea de implementare a ideii de afaceri în comunitate: resursele 

existente, experienţa, motivaţia şi competenţele viitorilor angajaţi; 
 parteneriate posibile cu actori publici şi privaţi 
 implicarea întreprinderii sociale în comunitate 

 
Stabilirea obiectivelor întreprinderii sociale 
 

Pe baza informaţiilor obţinute până acum, formulaţi obiectivele întreprinderii 
sociale, rezultatele pe care le anticipaţi.  

Obiectivele economice se referă la rezultatele care ţin de afacerea 
dumneavoastră (de exemplu, tipurile produselor sau serviciilor, valoarea vânzărilor, 
tipul pieţei etc.).  

Obiectivele sociale reprezintă rezultatele pe care vreţi să le obţineţi la nivel 
social (de exemplu: numărul persoanelor care trăiesc în situaţie dificilă în comunitate 
care vor fi ajutaţi, angajaţi sau care vor beneficia de serviciile întreprinderii sociale; 
obiectivele de dezvoltare a comunităţii etc.).  

Obiectivele trebuie să fie specificie, măsurabile, să poată fi atinse, relevante şi 
încadrate în timp.  

Dacă unul dintre scopurile sociale este angajarea persoanelor din grupuri 
defavorizate (beneficiari de VMG, persoane de etnie roma, tineri peste 18 ani care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului, persoane cu dizabilităţi), rezultatele 

Ce am aflat 

până acum? 
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urmărite depind de tipul de integrare vizat. Cu alte cuvinte este bine să aveţi în 
vedere că există mai multe posibilităţi de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor 
defavorizate.  

Angajarea temporară a acestora implică asigurarea condiţiilor de formare 
iniţială sau continuă la locul de muncă. Astfel, persoanele dezavantajate pot dezvolta 
abilităţi şi competenţe profesionale, sociale şi personale care să le permită ca după o 
perioadă de timp (de exemplu de 2-3 ani) să facă faţă cerinţelor oricărui loc de 
muncă.  

Angajarea durabilă presupune locuri de muncă stabile capabile să-şi acopere 
costurile. În funcţie de cadrul legislativ naţional şi reglementările regionale şi locale, 
în faza iniţială a unei întreprinderi sociale pot fi obţinute facilităţi fiscale pentru o 
perioada determinată de timp. Obiectul acestora este de a compensa lipsa de 
productivitate a respectivilor angajaţi. Conform Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi 
completările ulterioare, perioada contractului de solidaritate pentru inserţia tinerilor 
absolvenţi pe piaţa municii este de maximum doi ani. Ulterior întreprinderile sociale 
vor plăti salariile angajaţilor defavorizaţi din propriile resurse atrase de pe piaţă 
(Davister et al, 2004:4). Cu referire la tinerii între 16 şi 25 de ani, alte măsuri de 
acompaniere socială la noi în ţară sunt: „consiliere profesională şi mediere din partea 
personalului specializat al AJOFM prin întocmirea unui plan individual de mediere; 

[...] sprijin pentru continuarea studiilor (tinerii din familiile care au dreptul la VMG şi au 

doi sau mai mulţi copii), prin burse de şcolarizare sau pentru continuarea studiilor, 
acordate din bugetul de stat aferent Ministerului Educaţiei sau din bugetele locale”. 
(MMFPS, 2010a: 70).  

Pentru mai multe detalii privind reglementările în vigoare, vă rugăm consultaţi 
subcapitolul III.3.  „Reglementări juridice şi surse de finanţare”. 

 

III.2.3.Pasul 3. Evaluarea 

 

Până acum ne-am concentrat atenţia pe clarificarea elementelor necesare în 
formularea ideii de afaceri. Aceasta ţine cont de motivaţia şi capacitatea 
dumneavoastră şi a partenerilor, de caracteristicile  comunităţii în care veţi lucra, 
resursele pe care le aveţi la dispoziţie. 

În continuare veţi evalua dacă aveţi cui să oferiţi viitoarele produse/ servicii, cu 
alte cuvinte, dacă o să aibă „căutare”. Gândiţi-vă la următoarele aspecte: 

 Produsele şi serviciile întreprinderii sociale vor avea preţuri şi caracteristici mai 
atractive faţă de cele de pe piaţă? Clienţii vor renunţa la un produs similar pe care îl 
cumpărau anterior ca să cumpere de la dumneavoastră ? 

 Care este piaţa pe care veţi comercializa produsele / serviciile? Care este 
locul pe care îl veţi ocupa pe piaţă? 

 Care sunt persoanele cu care întreprinderea socială va interacţiona direct sau 
indirect? Dar instituţiile?  

 Cine sunt viitorii  consumatori?  

 Ar fi cineva interesat de produsele / serviciile dumneavoastră? 

 Cine vă  face concurenţă? 

 Cum veţi promova produsele / serviciile? Cum vor ajunge la clienţi? 
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Pentru a determina în ce măsură veţi vinde, gândiţi afacerea în contextul pieţei 
pe care va funcţiona.  

Cum analizaţi piaţa? Parcurgerea exerciţiilor de mai jos vă va ajuta să luaţi în 
calcul elementele necesare într-o astfel de analiză. 

Înainte de a porni la drum, strângeţi cât mai multe informaţii despre piaţă. 
Chiar dacă nu aveţi resurse financiare pe care să le mobilizaţi pentru această etapă, 
puteţi obţine informaţii sau date utile fără costuri sau cu costuri reduse. Vă 
recomandăm următoarele surse: 

 Discutaţi cu organizaţii, firme sau persoane care lucrează în acelaşi domeniu. 

 Dacă aveţi deja produsul, testaţi-l cu potenţiali clienţi. 

 Observaţi care este cererea şi oferta pentru produsul respectiv în zonă. (De 
exemplu, dacă plănuiţi să deschideţi o brutărie într-un anumit loc, luaţi-vă câteva ore 
pentru a vedea câte persoane trec pe acolo într-o oră, eventual vorbiţi cu ei să 
vedeţi dacă sunt mulţumiţi, plimbaţi-vă prin cartier pentru a vedea dacă mai sunt 
brutării în zonă etc.). 

 Căutaţi informaţii  despre categoria de consumatori care vă interesează. (De 
exemplu, le puteţi găsi pe site-urile ministerelor, ale Institutului Naţional de Statistică, 
ale primăriilor, ale agenţiilor de dezvoltare regionale sau locale etc.). 

 Citiţi presa în domeniul care vă interesează. 

 Citiţi publicaţiile sau materialele promoţionale ale competitorilor 
dumneavoastră şi acordaţi atenţie politicii de preţ practicate de aceştia (Kubr, 
Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011). 
 

 
 

Cui vreţi să vindeţi?  
Decideţi căror categorii de persoane sau instituţii veţi vinde produsul sau 

serviciul întreprinderii sociale. Răspunsul de tipul „oricui vrea să îl cumpere” nu vă va 
ajuta foarte mult. Ca sa ştiţi cum ajungeţi la clienţii produsului sau serviciului 
dumneavoastră, trebuie să îi identificaţi şi să aveţi informaţii relevante despre ei. 

Răspundeţi la întrebările de mai jos pentru a clarifica cine sunt consumatorii 
întreprinderii sociale: 

 
Consumatorii: 

Ce ştiţi despre ei? Ce mai trebuie să ştiţi? 
Răspunsurile dumneavoastră: 

Cine va cumpăra produsul / serviciul? Care 
sunt categoriile de consumatori cărora li se 
adresează? Sunt persoane fizice sau firme şi 
instituţii? 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

......................................................................  

Unde locuiesc potenţialii clienţi? La oraş? La 
sat? În localităţi învecinate? În judeţe 
învecinate? 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Ce venituri au? Ce produse / servicii îşi 
permit să cumpere? Sunt persoane cu 
venituri mici, care îşi permit produse ieftine? 
Sunt persoane cu venituri mari, care caută un 
produs special, deosebit? 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Sunt mai ales femei? Bărbaţi? Tineri? 
Vârstnici? Au familii? Care membru al familiei 
face cumpărăturile? 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Care este numărul consumatorilor potenţiali ....................................................................... 

Consumatorii 
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Consumatorii: 
Ce ştiţi despre ei? Ce mai trebuie să ştiţi? 

Răspunsurile dumneavoastră: 

cărora se adresează produsul / serviciul ? ....................................................................... 
....................................................................... 

Cumpără de obicei tipul de produs / serviciu 
pe care vreţi să îl oferiţi? De ce? În ce 
condiţii? Ce nevoi le satisface? 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Cât de des cumpără în prezent tipul de 
produs / serviciu pe care îl veţi oferiţi? 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Cum şi unde cumpără produsul / serviciul 
respectiv? La târguri, la magazine, comandă 
cu livrare? 

....................................................................... 

....................................................................... 

.......................................................................  

De unde au informaţii despre produsele / 
serviciile de acest gen? Din ziare? Reviste? 
De la prieteni? De pe internet? De la târguri? 

....................................................................... 

....................................................................... 

.......................................................................  

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011 

 
Cine mai oferă produsul sau serviciul întreprinderii sociale? 
 

Pe baza informaţiilor privind concurenţa întreprinderii sociale pe care o veţi 
deschide, vă veţi dezvolta strategia potrivită pentru ca produsul / serviciul să aibă 
succes pe piaţă.  

 
Exerciţiile de mai jos vă ghidează în definirea şi analiza mediului concurenţial. 
 

Competitorii: Ce ştiţi despre ei? Răspunsurile dumneavoastră 

În momentul de faţă cum obţin potenţialii 
clienţi produsul / serviciul? De unde 
cumpără? Călătoresc în altă localitate? Se 
deplasează câteva staţii de autobuz? Unde? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

.......................................................................  

Potenţialii clienţi sunt mulţumiţi de produsele 
/ serviciile oferite de alte organizaţii? De ce? 
De ce nu? Care este motivaţia de a se 
deplasa exclusiv pentru a achiiţiona acest 
produs? Dar costurile de transport? Cât timp  
consumă? Care este  preţul pe care îl 
plătesc în prezent pentru el? Veţi oferi un 
preţ mai mic? Mai mare? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

.......................................................................  
Cunoaşteţi firme sau organizaţii care oferă 
acest produs / serviciu în localitate? 
Dar în judeţ? 
Dar în ţară? 
Care sunt  cele mai dezvoltate?  

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................  
Cunoaşteţi  în localitate  firme sau organizaţii 
care oferă produse / servicii asemănătoare 
cu cele pe care le va realiza întreprinderea 
socială? Prin ce diferă faţă de viitoarele 
dumneavoastră produse / servicii? 
Dar în judeţ? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Competiţia 
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Competitorii: Ce ştiţi despre ei? Răspunsurile dumneavoastră 

Dar la nivel naţional (dacă este cazul)? 
Enumeraţi-le pe cele mai dezvoltate. 

........................................................................ 

.......................................................................  
Cu ce vine nou produsul / serviciul 
întreprinderii sociale faţă de ce este acum pe 
piaţă ? (De exemplu, este mai natural, mai 
ieftin, mai atrăgător, mai aproape de 
consumatori, corespunde mai bine cerinţelor 
şi nevoilor consumatorilor etc.) 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................  

 
Cu cine veţi colabora? 
 

Pentru ca afacerea dumneavoastră să fie prosperă vă invităm să identificaţi 
viitorii colaboratori, fie că este vorba despre angajaţi, parteneri de afaceri, furnizori de 
materie primă sau distribuitori prin care vă veţi vinde produsele/ serviciile. V-aţi gândit 
la o parte dintre aceştia? 

Mai jos sunt câteva întrebări care vă vor ajuta să clarificaţi tipurile de 
colaboratori pe care să îi aveţi în vedere. 

 
Colaboratorii Cine sunt? Cum veţi colabora cu ei? 

Angajaţi: cine va lucra 
în întreprinderea 
socială? 

De câţi angajaţi va fi nevoie pentru începerea afacerii sociale? Ce 
responsabilităţi vor avea? Ce trebuie să ştie să facă? Cunoaşteţi 
astfel de persoane? Cât de repede sunt disponibile să înceapă 
lucrul în întrerpinderea socială? În ce condiţii? Veţi angaja 
persoane din grupuri vulnerabile (de exemplu beneficiari de VMG, 
părinţi singuri, familii cu mai mulţi copii, şomeri de lungă durată 
etc.)? 

Parteneri: cu cine vă 
asociaţi? 

Cu cine vă veţi asocia pentru începerea afacerii? Care sunt 
avantajele asocierii? (de exemplu experienţă, competenţe, 
cunoştinţe, aport financiar iniţial, teren, utilaje disponibile, putere 
mai mare de negociere cu furnizori sau cu clienţi, putere financiară 
mai mare etc.) 

Furnizori: cum faceţi 
rost de materie primă? 

Scrieţi o listă cu furnizorii de materie pe care îi cunoaşteţi în 
domeniu. Marfa lor este de calitate? Cât de rapid v-o pot aduce? 
Pot aduce comenzi regulate? La ce preţ? Unde aduc materia 
primă? În localitatea dumneavoastră? Cât de departe? Veţi folosi 
resurse disponibile pe plan local? 

Desfacere: unde vă 
vindeţi produsele/ 
serviciile? 

Cu ce organizaţii, firme, instituţii veţi colabora pentru a vă vinde 
produsele / serviciile? De ce ar fi interesaţi să lucreze cu 
dumneavoastră? Ce le oferiţi? De ce vor fi interesaţi să lucreze cu 
dumneavoastră? Cu cine lucrează în prezent? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboratorii 
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Modelul de afaceri 
 

Știţi ce produs / serviciu vreţi să realizaţi în întrerpinderea socială, care este 
piaţa şi cui vreţi să vindeţi.  

 
Clarificaţi care sunt activităţile prin care veţi atinge scopul urmărit. Cu alte 

cuvinte, este timpul să definiţi procesul pe care îl va parcurge produsul / serviciul, de 
la idee la furnizare de materie primă, la producţie, vânzări şi distribuţie.  

 
Modelul de afaceri urmăreşte, în linii mari, acest traseu: 

 
Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998: 97  

 
Fiecare etapă va fi diferită în funcţie de tipul de afacere pe care vreţi să o 

dezvoltaţi. Întrebările de mai jos vă vor ajuta să elaboraţi procesul prin care produsul / 
serviciul va trece până va ajunge la consumatori. 

 
Ne vom concentra în cele ce urmează pe componentele principale care vor fi 

cel mai probabil desfăşurate de majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate 
de producţie, însă acestea sunt relevante şi pentru afaceri care furnizează servicii. 

 
Modelul de afaceri 

Producţie 
 
Furnizarea de materie primă:  
De unde planificaţi să procuraţi 
materia primă? La ce interval? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descrierea etapelor de producţie 
specifice afacerii dumneavoastră: 
procesarea materiei prime / 
producerea componentelor / 
asamblare 

 
 
 
 
 
 
 
 

De ce materie primă este nevoie? 
........................................................................................ 
De unde o obţineţi? Listaţi tipul de materie primă 
primită de la fiecare furnizor în parte. 
........................................................................................ 
Cât de des va fi livrată în primul an de funcţionare a 
întreprinderii sociale? În al doilea an? Pe următorii 3-5 
ani? 
........................................................................................ 
Cât estimaţi costul pentru procurarea materiei prime? 
....................................................................................... 
Aţi analizat toate variantele de procurare a materiei 
prime din zona din care faceţi parte? 
.......................................................................................  
 
Etapele producţiei se vor desfăşura în totalitate intern? 
Care etape vor fi desfăşurate intern şi de ce?  
.......................................................................................   
De ce utilaje aveţi nevoie? Cât costă? În cât timp 
urmează să le achiziţionaţi? 
.......................................................................................  
Cum va fi organizat procesul de producţie de-a lungul 
unei luni? Dar a unui an? Descrieţi în detaliu. 
.......................................................................................  
Care vor fi costurile principale legate de producţie?  
.......................................................................................  
Ce  capacitatea de producţie va avea întreprinderea 
socială în primul an? Dar în al doilea an? Dar în anii 3- 

Modelul de 

afaceri 
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Modelul de afaceri 

 
 
 
 

Sediul:  
Descrieţi caracteristicile spaţiului 
necesar desfăşurării activităţii. 
 
 
 
 
 

5? 
.......................................................................................  
 
De cât spaţiu aveţi nevoie? Ce fel de spaţiu? Aveţi 
nevoie de spaţii de stocare? De unde veţi face rost de 
acest spaţiu? Există spaţii pe care le-aţi putea folosi în 
localitatea dumneavoastră? Trebuie reamenajate? 
Trebuie construit ceva de la zero? Sunteţi siguri că 
soluţia aceasta este cea mai simplă din punct de 
vedere al costurilor? Dar cea mai bună?  
.......................................................................................  
....................................................................................... 
.......................................................................................  
....................................................................................... 

Marketing şi vânzări 
Marketingul defineşte activităţile 
organizaţiei întreptate către clienţi: 
Cum satisface produsul / serviciul 
nevoile clienţilor? Cum adaptăm 
produsul/ serivicul la cerinţele 
consumatorului? Cum îl vindem?  
Acestă activitate va fi analizată la 
Pasul 4 „Testarea”, dedicat 
aproape exclusiv celor patru 
segmente de activitate care ţin de 
ceea ce în limbajul de specialitate 
poartă numele de „mix de 
marketing”. Deocamdată, ne-am 
propus să oferim informaţii despre 
componenta de marketing, un 
punct cheie în planul de afaceri. 

Analiza pieţei şi a competitorilor aţi făcut-o în exerciţiile 
precedente. Rezumaţi punctele cheie mai jos: 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
Definiţi grupul ţintă: aceştia sunt consumatorii cărora 
vreţi să le vindeţi produsul / serviciul. Și prin exerciţiul 
acesta am trecut mai devreme, la secţiunea „Cui vreţi 
să vindeţi?” 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
Care este strategia de marketing? Cum veţi ajunge la 
consumator? Gândiţi-vă la imaginea şi caracteristicle 
produsului / serviciului pe care îl vindeţi, la preţ, la 
distribuţie, la promovare.  Notaţi câteva elemente cheie 
aici, dar vom reveni la ele mai jos, la Pasul 4, 
„Testarea”. 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  

Distribuţie 
Cum vreţi să ajungeţi la 
consumatorii voştri? Prin ce 
canale? (de exemplu, printr-un 
magazin propriu – fizic sau online 
– , prin distribuitori, prin târguri şi 
evenimente) 

La Pasul 4, „Testarea” vom detalia această secţiune. 
Deocamdată gândiţi-vă la traseul pe care îl va urma 
produsul/ serviciul din momenul în care va părăsi 
producţia şi are deja o imagine stabilită. Cum ajunge el 
la consumatori? 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
....................................................................................... 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998 

 
Am parcurs împreună activităţile principale, dar dumneavoastră sunteţi cel 

care va structura procesul specific întreprinderii sociale pe care vreţi să o porniţi. 
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Concentraţi-vă doar pe câteva activităţi cheie în afacerea dumneavoatră. 
Pentru restul, analizaţi măsura în care puteţi apela la specialişti (de exemplu, pentru 
contabilitate, administraţie, marketing etc.). 

 
 
Echipa 
 

Deschiderea unei afaceri presupune asumarea unor responsabilităţi tehnice şi 
administrative. Membrii echipei vor avea sarcini complementare: fiecare se pricepe la 
ceva, are experienţă în anumite domenii şi este responsabil pentru acestea. Limitaţi 
situaţiile în care o singură persoană face totul.  

 
Echipa Răspunsurile dumneavoastră 

A mai lucrat împreună această echipă? ...............................................................
............................................................... 

Care sunt punctele tari ale echipei? Ce ştie să 
facă cel mai bine? 

...............................................................

............................................................... 

Care sunt punctele slabe ale echipei? Cum 
soluţionaţi aceste obstacole? 

...............................................................

............................................................... 

În ce domenii este competent fiecare mebru al 
echipei? Are experienţă practică în respectivul 
domeniu? 

...............................................................

............................................................... 

Sunt clare rolurile fiecărui membru al echipei?  
Care sunt? Este clar aportul fiecărui membru al 
echipei? 

...............................................................

............................................................... 

Echipa a căzut de acord asupra unor obiective 
comune? Există încă diferenţe de opinie? 

...............................................................

............................................................... 

Din echipă fac parte persoane dezavantajate? Ce 
nevoi specifice au aceste persoane? 
Întreprinderea socială oferă condiţii pentru 
satisfacerea acestor nevoi speciale? 

 

 
Identificaţi punctele slabe ale echipei şi modalitatea prin care acestea pot fi 

suplinite. De exemplu, dacă nu vă pricepeţi la marketing, poate ar fi o idee bună să 
apelaţi la profesionişti care să vă ajute să stabiliţi imaginea şi strategia de marketing 
a întreprinderii.  

Exerciţiile de mai jos vă vor ajuta să identificaţi competenţele membrilor 
echipei. Marcaţi cu un cerc plin domeniile pe care membrii echipei le cunosc cel mai 
bine. Marcaţi cu un cerc gol pe cele unde au mai puţină experienţă. Pentru cazurile în 
care consideraţi că nicio persoană nu acoperă satisfăcător comptenţele necesare, 
gândiţi-vă cum puteţi umple spaţiile goale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa 
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Echipa 

Abilităţi specifice Ablităţi generale 
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Angajat 1 
.......................................... 

     o       

Angajat 2 
.......................................... 

      o o     

Angajat 3 
.......................................... 

            

Spaţii goale: ce abilităţi 
lipsesc? 

      o      

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998 
 

Organizaţia 
 

Aţi decis principalele activităţi ale întreprinderii sociale. Aţi decis profilul şi 
responsabilităţile pentru membrii echipei. În continuare, clarificaţi aspectele legate de 
organizarea internă: 

 
Personal 
V-aţi gândit la echipă în funcţie de 
competenţele lor. Aţi elaborat modelul de 
afaceri şi activităţile specifice ale întreprinderii 
sociale . Grupaţi membrii echipei în funcţie de 
activităţile întreprinderii sociale şi 
responsabilităţile fiecăruia.  

De câţi angajaţi veţi avea nevoie? 
......................................................................
......................................................................  
Ce responsabilităţi va avea fiecare angajat? 
......................................................................
...................................................................... 
Ce salariu anual va avea fiecare angajat? 
......................................................................
......................................................................  
Ce salariu anual vor avea toţi angajaţii? 
...................................................................... 
...................................................................... 

Sediul 
Pentru alegerea spaţiului necesar desfăşurării 
activităţii, aveţi în vedere: 

 valoarea chiriei; 

 cerinţele de spaţiu şi dimensiune; 

 accesul la resurse materiale în zonă; 

 accesul la piaţa de desfacere în zonă; 

 accesul la personal cu experienţa căutată 
în zonă. 

 

De ce dimensiune aţi calculat că este 
nevoie? Va fi un spaţiu deschis sau închis 
(de exemplu, birouri / spaţii mai mici 
individuale)? 
......................................................................
...................................................................... 
Veţi avea nevoie de spaţii de procesare? 
De depozitare? 
......................................................................
...................................................................... 
Amplasarea sediului va permite accesul la 
resure materiale din zonă (materii prime, 
terenuri sau clădiri etc.)? 
......................................................................
...................................................................... 

Organizaţia 
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Amplasarea sediului va permite accesul la 
oameni care au experienţă în domeniu sau 
care pot contribui la dezvoltarea afacerii 
dumneavoastră? 
......................................................................
...................................................................... 
Ce costuri va implica fiecare din variantele 
de spaţiu la care v-aţi gândit? (amenajare, 
întreţinere, chirie) 
......................................................................
...................................................................... 
Sediul va fi într-o o clădire sau se va 
construi pe un teren din localitate (de 
exemplu, pus la dispoziţie prin 
concesionare de la primărie)? 
......................................................................
...................................................................... 

Parteneriate 
Orice întreprindere socială are relaţii de 
parteneriat cu alte întreprinderi – fie că este 
vorba despre furnizori, distribuitori,sau alte 
întreprinderi sociale.  
Un parteneriat de succes  îndeplineşte cel 
puţin următoarele cerinţe:  

 este perceput drept  o situaţie de câştig 
pentru ambii parteneri; 

 există un echilibru între riscuri şi investiţii; 

 sunt clare condiţiile parteneriatului, inclusiv 
ale încetării acestuia.  

 

Care sunt partenerii pe care îi veţi avea? 
......................................................................
...................................................................... 
Care sunt avantajele partenerilor în acest 
parteneriat? 
......................................................................
...................................................................... 
Care sunt avantajele dumneavoastră în 
acest parteneriat? 
......................................................................
...................................................................... 
Care sunt condiţiile parteneriatului? 
......................................................................
...................................................................... 
Care sunt riscurile dacă se rupe unul din 
parteneriate sau dacă se schimbă 
condiţiile? De exemplu, dacă unul din 
furnizori renunţă la contract, veţi putea găsi 
cu uşurinţă alt furnizor? Dacă un client 
renunţă la contract, acest lucru va avea un 
impact mare sau mic asupra afacerii? 
......................................................................
...................................................................... 

Punctele forte şi slabe ale întreprinderii 
sociale 
Analiza punctelor forte şi slabe ale afacerii 
dumneavoastră vă ajută să clarificaţi care sunt 
lucrurile la care sunteţi buni şi pe care să 
„marşaţi” la stabilirea imaginii firmei sau la 
întâlnirile cu clienţi, parteneri sau investitori. 
De asemenea, vă indică domeniile în care nu 
sunteţi cei mai buni, în care este util să căutaţi 
sfaturi din exterior. 

Care sunt avantajele competitive ale 
întreprinderii sociale? La ce ar fi cel mai 
bună? Ce o face diferită de alte organizaţii? 
......................................................................
...................................................................... 
Care ar fi punctele slabe ale organizaţiei 
dumneavoastră? La ce vă pricepeţi mai 
puţin decât alte organizaţii? 
...................................................................... 
Cum veţi rezolva aceste puncte slabe? 
......................................................................  
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Analiza pieţei din perspectiva mediului politic, economic, social şi tehnologic 
 

Exerciţiile de mai jos vă ghidează în analiza factorilor care vă pot influenţa 
afacerea. Poate pare complicat, dar nu este – exerciţiul are rolul de a vă informa 
asupra tuturor elementelor de luat în calcul, chiar dacă în această fază nu este 
necesar să intraţi în prea multe detalii. 

 
Politic Economic Social Tehnologic 

Enumeraţi factorii 
politici sau legislativi 
care v-ar putea 
influenţa afacerea 
socială. 

Enumeraţi aspectele 
economice care ar 
putea influenţa 
afacerea socială. 

Descrieţi profilul 
socio-demografic al 
comunităţii în care 
veţi deschide 
întreprinderea 
socială. 

Enumeraţi câteva 
caracteristici privind 
tehnologia de pe piaţă 
necesară 
implementării ideii de 
afaceri. 

Câteva exemple: 

Stabilitate politică la 
nivel local / naţional 

Taxe 

Angajare 

Politici pentru 
protecţia mediului 
înconjurător 

 

Câteva exemple: 

Situaţia economică 
în domeniul 
dumneavoastră de 
activitate (creştere 
economică etc.) la 
nivel de judeţ şi 
naţional 

Strategia de 
dezvoltare 
economică la nivel 
de judeţ/ naţional 

Cererea şi oferta de 
produse/ servicii în 
domeniul 
dumneavoastră de 
activitate la nivel 
local, judeţean sau 
naţional 

Șomajul 

Ratele de schimb 

Câteva exemple: 

Nevoile 
persoanelor din 
grupul căruia se 
adresează 
întreprinderea 
socială 

Caracteristicile 
persoanelor din 
grupul căruia se 
adresează 
întreprinderea 
socială (experienţă, 
educaţie, 
competenţe, 
atitudini etc.) 

Schimbările care 
au loc la nivel 
demografic (de 
exemplu, tinerii 
care părăsesc 
localităţi, de ce o 
fac etc.) 

Câteva exemple: 

Tipuri de utilaje care 
se folosesc în 
domeniu 

Noutăţile în domeniul 
tehnologic din 
domeniu (naţional, 
internaţional) 

Inovaţii tehnologice 

Patente, brevete  

 Sursa: adaptat după Forth Sector, 2007:48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Context: 

Politic 

Economic 

Social 

Tehnologic 
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La acest pas am intrat în detalii legate de evaluarea ideii de afaceri. Tot ce am 
clarificat va fi util pentru planul de afaceri prezentat la Pasul 5, „Planul de afaceri”: 

 
 consumatorii produsului sau serviciului oferit şi cum veţi ajunge la ei; 
 concurenţa dumneavoastră: care este piaţa în acest moment pentru tipul de 

produse / servicii furnizate de dumneavoastră, cine le mai vinde şi cât de 
satisfăcuţi sunt consumatorii dumneavoastră ţintă de acestea; 

 principalii colaboratorii angajaţii, partenerii, furnizorii, partenerii de distribuiţie; 
 echipa de management şi organizarea internă a afacerii dumneavoastră; 
 punctele forte şi slabe ale afacerii dumneavoastră; 
 contextul politic, economic, social, tehnologic al întreprinderii sociale. 
 

III.2.4.Pasul 4. Testarea 

 

Până acum am trecut în revistă principale elemente ale ideii de afaceri. Am 
analizat consumatorii, comunitatea şi nevoile pe care le vor satisface produsele / 
serviciile întreprinderii sociale, integrarea organizaţiei în comunitate, dar şi 
interacţiunea cu piaţa. 

Pentru a ne apropia cu încă un pas de elaborarea planului de afaceri vom 
reformula toate aceste aspecte într-o manieră mai „tehnică”, din perspectiva 
interacţiunii cu piaţa, relevantă din punct de vedere al succesului economic.  
 
Produsul 
 

Delimitaţi clar produsul / serviciul pe care întreprinderea socială îl oferă. Este 
bine să ştiţi căror nevoi ale consumatorilor răspunde, prin ce se diferenţiază de alte 
produse similare.  

Pentru a evalua competitivitatea produsului / serviciului întreprinderii sociale, 
răspundeţi la întrebările de mai jos. 

 
Aţi definit bine produsul? 

Care sunt caracteristicile produsului / 
serviciului întreprinderii sociale? În ce 
măsură caracteristicile satisfac  nevoile 
consumatorilor şi ale comunităţii? Este 
nevoie să  adaptaţi produsul / serviciul pentru 
a le satisface mai bine? 
 

Descrieţi produsul / serviciul. Ce este diferit 
faţă de al concurenţei? Cum răspunde la 
nevoile consumatorilor? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

Cine va cumpăra produsul / serviciul? De 
ce? Pentru că este mai ieftin? Pentru că este 
mai bun? Pentru că este  mai atractiv pentru 
consumator? Pentru că răspunde mai bine 
nevoilor şi cerinţelor clienţilor? 

Există piaţă pentru acest produs / serviciu? 
Din ce persoane, instituţii sau organizaţii 
este formată piaţa? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................  

Este poziţionat corect pe piaţa? Deserveşte Este vorba despre un produs / serviciu 

Produsul 

Ce am aflat 

până acum? 
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Aţi definit bine produsul? 

anumite tipuri de consumatori? Vă este clar 
care sunt aceştia? 

adresat unei mase de consumatori, sau este 
„de nişă”, adică adresat numai unui anumit 
segment de consumatori (de exemplu, 
persoane care sunt interesate de mâncarea 
biologică şi îşi permit să plătească în plus 
pentru asta)? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

Care este imaginea produsului / serviciului? 
Nu uitaţi: imaginea produsului/ serviciului 
adaugă valoare (de exemplu, un borcan de 
dulceaţă cu o etichetă stilizată, ambalat şi 
prezentat elegant este total alt produs faţă de 
un simplu borcan de dulceaţă). 
Din punct de vedere vizual, v-aţi gândit cum 
va arăta produsul? 
Fie că este vorba despre un produs sau de 
un serviciu, imaginea sa trebuie să 
corespundă cu mesajul pe care vreţi să îl 
transmiteţi consumatorilor 

Care va fi percepţia consumatorilor asupra 
produsului meu? Cum va arăta produsul?  
Corespunde ambalajul şi felul în care îl 
comunicaţi cu cerinţele şi aşteptările  
categoriei de persoane căreia i se 
adresează? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

Care sunt funcţiile ambalajului produsului 
dumneavoastră? (de exemplu: cantitate pe 
unitate de produs, aspecte legate de 
conservare şi protecţie a produsului, 
manevrare, informare a consumatorului etc.) 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007 

 
Preţul 
 

Succesul întreprinderii sociale depinde de stabilirea unui preţ pentru produsul / 
serviciul oferit. Pentru a face asta trebuie să vă gândiţi la mai multe aspecte, detaliate 
mai jos. 

Ce preţ puteţi cere de la consumatori? Preţul trebuie să fie cel  pe care 
consumatorul este pregătit să îl plătească. Preţul nu este exclusiv determinat de cost. 
Desigur, şi costul de producţie este important, pentru că diferenţa dintre preţ şi cost 
rezultă în profitul dumneavoastră. Dar stabilirea preţului unui produs/ serviciu  ţine 
cont în primul rând de valoarea pe care o are acesta pentru consumator. În 
componenţa preţului de vânzare intră atât elemente  mai uşor de măsurat (costul de 
producţie), cât şi unele  care sunt mai greu de evaluat dar care sporesc  valoarea 
acelui produs (de exemplu, unicitatea în cazul produselor de artizanat) povestea, 
raritatea, ineditul combinaţiilor ingredientelor etc.). Atenţie la cazul în care preţul de 
vânzare este mai mic decât preţul pe care consumatorul este pregătit să îl plătească. 
În astfel de situaţii, este posibil ca produsul / serviciul să nu fie  considerat atractiv de 
către viitorii clienţi. 

Care este experienţa consumatorilor, din punct de vedere al preţului, cu 
produse / servicii similare? Dacă o persoană  este obişnuită să plătească un anumit 
preţ pentru un astfel de produs, este puţin probabil să fie dispus să cheltuiască mai 

Preţul 
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mult pe produsul dumneavoastră. Excepţia este dată de cazul în care consumatorul 
percepe produsul ca având o valoare superioară. Aceasta poate fi dată de imagine, 
de moda perioadei respective, de felul în care comunicaţi imaginea produsului / 
serviciului, de promovare etc. 

Ce preţuri au produsele / serivciile care pot înlocui produsul / serviciul oferit de 
întreprinderea socială? Este posibil ca, în cazul în care consumatorii au acces la 
multe produse cu rol de înlocuitor, preţul acestuia va fi tras în jos. Țineţi cont de acest 
aspect atunci când stabiliţi preţul. 

Care va fi strategia de preţ pe care o veţi adopta? O variantă este să intraţi pe 
piaţă cu un preţ mai mic faţă de competitorii dumneavoastră. Astfel veţi atrage atenţia 
mai multor clienţi pentru că puteţi produce la costuri mai mici decât concurenţa. Sau 
dimpotrivă, există situaţii în care veţi prefera să intraţi pe piaţă cu un preţ mai mare, 
pentru că produsul/ serivicul  dumneavoastră este clar poziţionat ca fiind mai bun 
decât al competitorilor. 

 
Pentru a recapitula, răspundeţi la întrebările următoare: 

 
Aţi stabilit preţul corect? 

Ce preţuri au în prezent produsele /serviciile 
din categoria celor pe care întreprinderea 
socială le va lansa pe piaţă? Există diferenţe 
între anumite mărci? De unde provin aceste 
diferenţe? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Dintre produsele / serviciile identificate mai 
sus, ce cumpără consumatorii 
dumneavoastră ţintă mai mult? Ce preţuri 
sunt dispuşi să plătească pentru ele? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Ce preţ ar fi dispuşi consumatorii să 
plătească pentru produsul/ serviciul 
dumneavoastră? De ce? Pentru că este mai 
bun calitativ? Pentru că este mai aproape ca 
sediu? Pentru că arată mai bine? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Ce strategie de preţ veţi adopta: ieftin şi la 
calitate scăzută sau asemănătoare cu a 
competitorilor? Scump şi mult mai bun / 
diferit? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007 

 
 
 
Canalele de distribuţie 
 

În ce fel (prin ce „canale de distribuţie”) veţi asigura accesul consumatorilor la 
produsele / serviciile întreprinderii sociale? Răspunsul la această întrebare este 
important pentru succesul afacerii şi este diferit în funcţie de o serie de decizii pe care 
le veţi lua cu privire la caracteristicile şi numărul consumatorilor, preferinţele lor în 
ceea ce priveşte locul în care achiziţionează produsul / serviciul, nivelul de preţ etc.  

Înainte de a decide canalele de distribuţie, considerăm că este util să revedeţi 
răspunsurile dumneavoastră la exerciţiile de mai sus, mai ales cele legate de 

Distribuţie 
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consumatori, de produs şi de preţ. Răspunzând la întrebările de mai jos, veţi contura 
o strategie de distribuţie. 

 
 

Știţi unde vă vindeţi produsele/ serviciile? 

Din punct de vedere geografic unde vreţi să 
vă vindeţi produsele / serviciile? În localitate? 
În localităţile sau în judeţele învecinate? În 
toată ţara? La nivel internaţional? 
Concentraţi-vă pe opţiuni clar definite şi 
evitaţi răspunsuri de tipul „oriunde”. 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Prin ce mecanisme ar fi cel mai bine să  
vindeţi, ţinând cont de comportamentul 
consumatorilor dumneavoastră? În ce tipuri 
de magazine? În propriul magazin? Prin 
livrare la domiciliu? La târguri? Prin internet? 
Prin agenţi de vânzare? 
Alegeţi modalităţile în funcţie de tipul şi preţul 
produsului / serviciului şi în funcţie de mediile 
cel mai frecventate de consumatorii 
dumneavoastră. Evitaţi răspunsul „oriunde”. 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................  

Listaţi firme, instituţii, organizaţii importante 
cu care veţi încheia contracte de distribuţie. 
Sunt cele mai potrivite pentru produsele şi 
imaginea acestora? 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007 

 
Modalităţi de promovare 
 

Consumatorii trebuie să cunoască produsul / serviciul înainte de a-l cumpăra. 
Puteţi capta atenţia consumatorilor în mai multe feluri. În exerciţiile de mai jos sunt 
listate câteva dintre acestea. Estimaţi de câtă publicitate aveţi nevoie într-o anumită 
perioadă. Interesaţi-vă care sunt consturile asociate. Faceţi publicitate astfel încât să 
fiţi observaţi, să oferiţi informaţii, să fiţi convingători. Explicaţi clienţilor care sunt 
avantajele produsului şi care este beneficiul lor în urma cumpărării. Convingeţi-i că 
este mai bun decât concurenţa. 
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Tipul de publicitate Notaţi tipurile de 
publicitate relevante 

pentru produsul / 
serviciul 

dumneavoastră. Daţi 
şi câteva nume 

concrete (nume de 
ziare, de reviste etc.) 

De ce este relevant 
acest tip de publicitate 

pentru produsul/ 
serviciul 

dumneavoastră? 
Gândiţi-vă la ce citesc 

consumatorii 
dumneavoastră, ce le 
influenţează decizia 
de a cumpăra etc.? 

Care este costul 
lunar asociat acestui 

tip de publicitate? 

Materiale de 
publicitate: 
broşuri, fluturaşi, 
postere 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

................................. 

.................................

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

Publicitate clasică:  
ziare, reviste, 
publicaţii de 
specialitate, radio, 
TV 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

Marketing direct: 
e-mailuri directe 
către consumatori, 
telefoane către 
consumatori, 
internet 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

Relaţii publice:  
articole despre 
produsul/ serviciul 
dumneavoastră, 
despre 
întreprinderea 
socială, despre 
dumneavoastră 
personal 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

Evenimente, 
expoziţii, târguri 
 

....................................

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

....................................

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

.................................  

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998:93 

 
 
 

Promovare 
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Când vă adresaţi consumatorilor, concentraţi-vă pe persoanele care iau 
decizia de cumpărare (Kubr, Marchesi, Ilar, 1998). 

 
Înainte de a trece mai departe, să recapitulăm ce am făcut până acum la acest 

pas, pentru că această informaţie va sprijini scrierea planului de afaceri: 
 

 Produsul: are caracteristici clare care îl diferenţiază de alte produse, răspunde 
unei nevoi şi este dorit de consumatori din motive care vă sunt clare; 

 Strategia de preţ folosită: se face în primul rând, în funcţie de consumatori şi 
cerinţele lor; 

 Canalele de distribuţie: ştiţi care ar fi partenerii de distribuţie pentru produsul/ 
serviciul dumneavoastră, iar canalele pe care le-aţi ales sunt potrivite cu 
cerinţele consumatorului ţintă; 

 Promovare: poate fi  costisitoare dar crucială dacă vă doriţi ca clienţii să ştie 
de dumneavoastră. 

 
Afacerea în cifre: cheltuielile şi veniturile 
 

Până acum am detaliat componentele prin care să analizaţi dacă ideea 
dumneavoastră de afaceri este viabilă şi dacă întreprinderea socială va fi fezabilă. În 
continuare, vom pune totul în cifre.  

 
          Calcularea costurilor şi a rentabilităţii 
 

Înainte de a calcula costurile, stabiliţi care este unitatea în funcţie de care veţi 
calcula. În funcţie de tipul de produs/ serviciu oferit, aceasta poate fi, de exemplu: o 
cămaşă, un kilogram de fructe de pădure, un borcan de miere, o oră de îngrijire a 
copilului mic etc. 

Vom calcula două tipuri de costuri, pentru a le diferenţia pe cele care depind 
de numărul de unităţi produse şi vândute (costuri variabile) de acele costuri care nu 
depind de nivelul vânzărilor (costuri fixe) (NESsT, 2011:64-65,107). 

Costurile fixe sunt suportate în mod regulat şi care nu depind de nivelul 
vânzărilor (de exemplu, chiria, utilităţile, echipamentele, salariile etc. Indiferent cât de 
mult vindeţi într-o lună, va trebui să plătiţi chirie, utilităţi etc.). 

Costurile variabile sunt direct legate de numărul de produse sau servicii 
vândute (de exemplu, costul materialelor, al livrarii produselor respective). Pe baza 
acestor informaţii, definiţi costul variabil asociat fiecărei unităţi de produs (de 
exemplu, costul asociat cu producerea unei singure mese, nu al tuturor meselor). 

 Ce costuri estimaţi că veţi avea în primul an de funcţionare a întreprinderii 
sociale? Exerciţiile următoare vă vor ghida în calculul unor costuri de bază. Atenţie la 
calcularea costurilor variabile, care trebuie să ţină cont de numărul de produse pe 
care estimaţi că le veţi vinde în această perioadă. Nu uitaţi să stabiliţi o perioadă 
pentru care faceţi acest calcul: şase luni, un an, doi ani etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Costuri 

Ce am aflat 

până acum? 
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Costuri fixe totale = ________ RON      

Cost variabil pe unitatea de produs = _______ RON    

 

Preţ unitar  = ______ lei / ______        

Exemple:  60 lei / borcan de dulceaţă 

   30 lei / pungă de fructe uscate 

   100 lei / noapte de cazare la pensiune 

 

Costuri 
Costuri 

fixe 

Costuri variabile 

Cost variabil 
pe unitate de 

produs/ 
serviciu 

Cantitate: 
număr de unităţi 

vândute 

Costuri variabile 
totale (cost pe 

unitate x număr de 
unităţi) 

Echipamente     

Chirie     

Uitilităţi     

Salarii     

Materie primă 
- 
- 
- 

    

Servicii (consultanţă, 
contabilitate, juridic, 
curăţenie, pază) 

    

Publicitate     

Tipărire     

Papetărie     

Telefon     

Transport     

Altele: 
........................ 

    

Altele: 
........................ 

    

Altele: 
........................ 

    

Altele: 
........................ 

    

Altele: 
........................ 

    

TOTAL Costuri 
fixe 
totale  
= 
______ 

Cost variabil 
total pe 
unitatea de 
produs =  
___________ 

  

Sursa: adaptat după NESsT, 2011 

 
Dacă aţi parcurs exerciţiul de mai sus, ştiţi care sunt costurile fixe totale pe 

perioada de timp selectată şi costul variabil pe unitatea de produs: 
 
 
 
 

Amintiţi-vă ce preţ aţi stabilit pentru produsul/ serviciul întreprinderii sociale. 
Preţul perceput pe o unitate (de exemplu, preţul unui borcan de zacuscă) va fi preţul 
unitar. 
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În continuare, calculaţi numărul de produse pe care le veţi vinde pentru a vă 
acoperi toate costurile. Pare complicat, dar după exerciţiile anterioare nu trebuie 
decât să înlocuiţi în formula următoare cifrele pe care le-aţi stabilit mai sus. 
 

 

Dacă aţi aplicat această formulă, veţi şti cu câte produse veţi acoperi toate 
costurile, în perioada de timp pe care aţi ales-o. 

 
Calcularea veniturilor 
 
Veniturile sunt mai simplu de calculat. Tabelul de mai jos vă va ghida. Ca şi în 

cazul costurilor, alegeţi o perioadă de timp pentru care să calculaţi veniturile (un an, 
de exemplu). 

 
Venituri 

Venituri din vânzări  

Granturi  

Contribuţiile membrilor, dacă este cazul  

Donaţii  

Altele: ........................  

Altele: ........................  

Altele: ........................  

TOTAL VENITURI  

Sursa: adaptat după NESsT, 2011 
 

Bugetul de venituri şi cheltuieli 
 
Aţi calculat mai sus costurile şi veniturile din activitatea întreprinderii sociale. 

Să trecem în revistă veniturile şi cheltuielile necesare pentru desfăşurarea activităţii 
într-o anumită perioadă de timp: 

 
Venituri şi cheltuieli Sumă 

Venituri din vânzări (1) 

Costul bunurilor vândute (2) 

Profit brut  (3) = (1) – (2) 

Cheltuieli de operare:  

Salarii (4) 

Chirie / chletuieli de întreţinere  (5) 

Utilităţi (6) 

Telefon (7) 

Alte costuri (8) 

Total cheltuieli de operare (9) =(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 

Venit net (10) = (3) – (9) 

Subvenţii şi granturi (11) 

Venit net după acordarea subvenţiilor (10)+(11) 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; NESsT, 2011 
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Fluxul de numerar 
 
Fluxul de numerar vă ajută să vedeţi în detaliu câţi bani intră şi ies din 

întreprindere. Planificând fluxul de numerar, veţi şti dacă veţi avea bani tot timpul să 
vă acoperiţi cheltuielile. 

 
Exemplul de mai jos vă poate fi util pentru a înţelege mai bine cum vă poate 

ajuta întocmirea situaţiei fluxului de numerar. 
 

 Luna 1 2 3 4 5 6 

Venituri din vânzări 

 Comenzi primite 100 130 140 120 150 150 

 Facturi emise   100 130 140 120 

 Încasări facturi (Venituri din vânzări)    100 130 140 

Total venituri din vânzări    100 130 140 

Costuri (Cheltuieli) 

 Costuri variabile 40 50 55 45 60 60 

 Costuri fixe 50 50 50 50 50 50 

Total costuri 90 100 105 95 110 110 

Investiţii (Cheltuieli) 

 Echipamente 400 0 0 0 0 0 

 Clădire 200 0 0 0 0 0 

 Total investiţii 600 0 0 0 0 0 

Flux numerar = Venituri din vânzări  – Costuri – Investiţii 

Flux numerar (690) (100) (105) 5 20 30 

Granturi şi subvenţii 700 400 300 100 0 0 

Flux numerar după granturi şi subvenţii  10 300 195 105 20 30 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; NESsT, 2011 

 
Analiza riscurilor 
 

Orice afacere presupune şi anumite riscuri. Luându-le în calcul clarificaţi care 
sunt posibilele obstacole la care vă puteţi aştepta şi cum puteţi preîntâmpina sau 
rezolva aceste probleme. În plus, conştientizarea riscurilor vă ajută să câştigaţi 
încrederea potenţialilor investitori (Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; 
NESsT, 2011; Petrescu, 2012). 

Câteva exemple de riscuri posibile sunt: 
 

 Riscuri externe: 

 Veţi vinde doar jumătate din cantitatea pe care aţi preconizat-o. 

 Un furnizor cheie se retrage sau dă faliment. 

 Unul din partenerii de desfacere renunţă la parteneriat. 

 Un client important nu vă plăteşte la timp facturile. 
 

 Riscuri interne: 

 Nu aveţi angajaţi calificaţi pentru una sau mai multe din activităţile 
firmei dumneavoastră. 

 Un membru cheie al echipei se hotărăşte să părăsească afacerea. 
 
Identificaţi şi evaluaţi principalele riscuri asociate cu afacerea dumneavoastră. 
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Risc 

Impactul asupra 
afacerii dacă riscul 
se materializează 

 
(Nota 10 – pentru 
impact foarte ridicat, 
cu pericol crescut 
asupra funcţionării 
afacerii în condiţii 
normale  
Nota 1 – pentru un 
impact scăzut, care 
nu v-ar pune 
afacerea în pericol) 

Probabilitatea ca 
acest risc să se 

materializeze 
 

(Nota 10: şanse 
foarte crescute ca 
riscul să se 
materializeze 
Nota 1: şanse 
scăzute ca riscul să 
se materializeze) 

 
 

Soluţii 
 
Cum vă gândiţi să 
preveniţi acest risc 
sau ce veţi face în 
cazul în care ar 
apărea? 

Definirea riscului: 
................................. 

Acordaţi o notă de la 
1 la 10 

Acordaţi o notă de la 
1 la 10 

..................................

.................................. 

Definirea riscului: 
................................. 

Acordaţi o notă de la 
1 la 10 

Acordaţi o notă de la 
1 la 10 

..................................

.................................. 

Adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011; Petrescu, 2012 
 

Vă sfătuim să faceţi ceea ce se numeşte analiză de senzitiviate, adică să 
vedeţi cum ar funcţiona afacerea sub trei scenarii: 

 

 Scenariul de bază: care este scenariul cel mai probabil? 
 

 Cel mai bun caz: care este scenariul cel mai bun? Care vor fi rezultatele, dacă 
totul sau aproape totul decurge conform planului, fără să se materializeze aproape 
niciunul din riscuri? 
 

 Cel mai rău caz: ce s-ar putea întâmpla dacă riscurile pe care le-aţi prevăzut 
devin realitate? Ce consecinţe ar avea asta asupra afacerii dumneavoastră din 
punct de vedere financiar, al vânzărilor, al capacităţii de producţie etc. (Kubr,  
Marchesi, Ilar, 1998) 

 

III.2.5.Pasul 5. Planul de afaceri 

 

Am trecut în revistă elementele esenţiale de care veţi avea nevoie pentru a 
întocmi un plan de afaceri. 

 
Planul de afaceri este un instrument de lucru simplu, sugestiv şi pragmatic. 

Scopul este de a demonstra o percepţie de ansamblu asupra afacerii şi înţelegerea 
aspectelor cheie, atât cele tehnice cât şi cele financiare sau de resurse umane.  
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Paşii 1 – 4 („Motivaţia”, „Pregătirea”, „Evaluarea” şi „Testarea”) parcurşi până 

acum v-au furnizat informaţiile de care aveţi nevoie pentru a formula planul de 
afaceri. Urmează structurarea planului de afaceri şi organizarea informaţiilor: 

 
Propunere de structură a unui plan de afaceri Informaţia pe care o avem deja din 

parcurgerea paşilor 1 – 4  

1. Sumar executiv 

Sumarul trebuie să sintetizeze informaţiile 
principale privind ideea de afaceri. Trebuie să fie 
scurt şi clar, axat pe informaţiile esenţiale:  

 context economic şi social  

 descrierea pe scurt a problemelor care vor fi 
rezolvate de întreprinderea socială  

 descrierea pe scurt a ideii de afaceri, cu accent 
pe produsul/ serviciul oferit şi pe accesarea 
consumatorilor ţintă  

 echipa de management  

 procesul de producţie  

 sumarul informaţiilor financiare  

 Faceţi un rezumat al informaţiilor 
principale prezentate la Paşii 1-4. 

Elaboraţi această secţiune la final, după 
ce aţi terminat de scris celelalte secţiuni 
ale planului de afaceri. Încercaţi să vă 
încadraţi în două pagini. 
 

2. Ideea de afaceri şi produsul/ serviciul 

 Contextul actual: 
- Descrieţi situaţia existentă la nivel de 

comunitate: care sunt problemele 
identificate?  

- Descrieţi pe scurt piaţa pentru acest 
produs / domeniu de activitate: analiza 
mediului politic, economic, social şi 
tehnologic în domeniul în care vreţi să 
dezvoltaţi întreprinderea socială  

 

 Ideea de afaceri: 
- motivaţie  
- nevoia la care răspunde  
- piaţa Cine şi cât o să cumpere 

produsul / serviciul? 
- obiective sociale  
- obiective economice 
 

 Produsul:  
- caracteristici principale 
- cum este diferit de alte produse/ 

 Prezentaţi pe scurt informaţiile de la 
Pasul 2, „Pregătirea”, secţiunea 
„Analiza situaţiei comunităţii” 
 

 Detaliaţi informaţiile de la Pasul 3, 
„Evaluarea”, secţiunea „Analiza 
pieţei din perspectiva mediului 
politic, economic, social şi 
tehnologic” 

 
 
 
 
 Detaliaţi informaţiiile de la:  

- Pasul 1, „Motivaţia” 
- Pasul 2, „Pregătirea”, secţiunea 

„Analiza situaţiei comunităţii” 
(cu accent pe etapa de „Idei 
pentru întreprinderea socială”) 
şi secţiunea  „Obiective” 

- Pasul 3, „Evaluarea”, secţiunea 

Câteva sfaturi practice înainte de a începe să scrieţi planul de afaceri: 

 Folosiţi un limbaj simplu 

 Elaboraţi un text uşor de urmărit şi prezentataţi informaţia într-o ordine logică 

 Organizaţi informaţia pe capitole distincte 

 Dovediţi entuziasm şi hotărâre şi în acealşi timp dovediţi că cunoaşteţi domeniul şi că 
planificările dumneavoastră sunt realiste 

 Decideţi persoanele implicate şi responsabilitatea lor 

 Revedeţi tot ceea ce scrieţi. Un plan bun este un plan rescris.  

 Organizaţi detaliile şi materialele ajutătoare în anexe 
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Propunere de structură a unui plan de afaceri Informaţia pe care o avem deja din 
parcurgerea paşilor 1 – 4  

servicii 
- de ce este atractiv pentru consumator 

„Cui vreţi să vindeţi?” 
 

 Detaliaţi informaţiile de la Pasul 4, 
„Testarea”, secţiunea „Produsul” 
 

 

3. Managementul şi organizaţia 

 Echipa de management 
- enumeraţi persoanele care se vor 

ocupa de managementul afacerii: 
funcţiile pe care le vor ocupa, 
activitatea lor, experienţa lor de muncă 
în aceste domenii 

 Organizaţia 
- organizarea internă a procesului: cine 

ce face şi când? 
- numărul angajaţilor în faza de început / 

în primul an / în anii 3-5  
- resurse existente în prezent: spaţiu, 

oameni etc. 
Alte detalii de organizare internă specifice afacerii 
dumneavoastră: valorile organizaţiei, cultura 
organizaţiei etc. 

 Detaliaţi informaţiile de la Pasul 3, 
„Evaluarea”, secţiunile „Modelul de 
afaceri”, „Echipa” şi „Organizaţia” 
 

 4. Planul de marketing 

 Descrierea pieţei 
- cercetarea de piaţă utilizată 
- dimensiunea pieţei: Cui vreţi să vindeţi 

şi câte astfel de persoane vă pot 
cumpăra produsul/ serviciului? De câte 
ori? Unde? Ce se întâmplă în 
momentul actual în acest domeniu? 

 Nevoile consumatorului 

 Analiza concurenţei 
- informaţii despre concurenţă: Cine mai 

oferă produsul / serviciul sau serviciul 
dumneavoastră? 

 Strategia de marketing 
- care este traseul de vânzări pe care îl 

veţi folosi? Prin ce metodă veţi 
transmite produsul sau serviciul către 
publicul ţintă? 

- promovarea noului produs / serviciu – 
informaţii detaliate: piaţa de desfacere, 
modalităţi de promovare 

- cheltuieli legate de promovare 

 Preţul produsului 

 Avantajele competitive ale întreprinderii sociale 
- care sunt punctele forte ale afacerii 

sociale faţă de alte afaceri? La ce veţi 
fi cei mai buni? Pe ce vă axaţi? 

 Detaliaţi informaţiile de la Pasul 3, 
„Evaluarea”, mai ales secţiunile 
„Cercetarea de piaţă”, „Cui vreţi să 
vindeţi?”, „Cine mai oferă produsul 
sau serviciul dumneavoastră?” 
 
 
 
 
 
 
 

 Detaliaţi informaţiile prezentate  la 
Pasul 4, „Testarea”, secţiunile 
„Canalele de distribuţie” şi 
„Promovare” 

 
 
 
 
 
 Detaliaţi informaţiile prezentate  la 

Pasul 4, „Testarea”, secţiunea 
„Preţul” 

 Detaliaţi informaţiile de la Pasul 3, 
„Evaluarea”, secţiunile „Modelul de 
afaceri”, „Echipa” şi „Organizaţia” 
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Propunere de structură a unui plan de afaceri Informaţia pe care o avem deja din 
parcurgerea paşilor 1 – 4  

5. Planul operaţional 

 Producţia 
- detalii despre procesul de producţie 
- detalii despre sursele de materie primă 
- lista furnizorilor principali 
- utilajele necesare şi nivelul de 

investiţie asociat cu aceasta 
- mentenanţă 
- costuri directe legate de producţie 
- parteneriate principale 

 Sediul 
- descriere, necesităţi de amenajare 

 Distribuţia 
- oportunităţi de distribuţie 
- modalităţi de distribuţie 
- partneriate principale 

 Detaliaţi informaţiile prezentate  la 
Pasul 3, „Evaluarea”, secţiunea 
„Modelul de afaceri” 

 Detaliaţi informaţiile prezentate  la: 
- Pasul 3, „Evaluarea”, 

secţiunea „Modelul de 
afaceri” 

- Pasul 4, „Testarea”  
 

6. Analiza riscurilor 

 Enumerarea a 3-5 riscuri principale care pot fi 
întâmpinate de întrepriderea socială 

 Descrierea unei modalităţi de soluţionare a 
fiecărui risc: Ce o să faceţi să vă asiguraţi că 
veţi fi pregătit să întâmpinaţi riscul respectiv? 

 Cât de mare este fiecare risc? Cu alte cuvinte, 
cât de mult vă pune afacerea în pericol? 

Idenţificaţi pentru fiecare risc posibil o soluţie! 

 Detaliaţi informaţiile prezentate  la 
Pasul 4, „Testarea” secţiunea 
„Analiza riscurilor” 

 
 

7. Buget şi planificare financiară 

 bugetul de venituri şi cheltuieli 

 fluxul de numerar 

 Detaliaţi informaţiile discutate la 
Pasul 4, „Testarea”, mai ales 
secţiunea „Afacerea în cifre: 
cheltuielile şi veniturile” 

Anexe 

În anexe puneţi orice informaţii detaliate care credeţi că ar putea fi utile, dar care ar întrerupe 
fluxul textului dacă le-aţi păstra în conţinut: previziuni financiare detaliate, CV-urile membrilor 
echipei, detalii tehnice despre produse etc. 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011; Petrescu, 
2012 
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III.3. Reglementări juridice şi surse de finanţare 

 
 
Cunoaşterea legislaţiei în vigoare permite alegerea acelui tip de întreprindere socială care se 

potriveşte cel mai bine ideii de afaceri şi resurselor disponibile. Informaţia prezentată în continuare 
are rolul de a vă ghida decizia antreprenorială. 

Prezentăm principalele acte legislative aplicabile fiecăreia dintre principalele întreprinderi 
sociale de la noi din ţară. 
Tabel 2: Principalele acte normative privind întreprinderile sociale din România 

Nr. 
crt. 

Întreprindere socială Cadru legislativ 

1.  asociaţie OG nr. 26/2000 din 30/01/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
completările şi modificările ulterioare. 

2.  fundaţie  Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 din 30/01/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu completările şi modificările ulterioare. 

3.  casă de ajutor reciproc a 
salariaţilor  

Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor 
reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare 

4.  casă de ajutor reciproc 
ale pensionarilor  

Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.  cooperativă de credit OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, cu modificările şi completările ulterioare. 

6.  societate cooperativă de 
gradul 1 

Legea nr. 1/2005 din 21/02/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

Sursa: legislaţia în vigoare 

 
Elementele comune indiferent de forma juridică pentru care optaţi sunt: documente 

doveditoare ale resurselor materiale şi financiare (sediu, patrimoniu sau vărsământ); documente 
referitoare la resursele umane şi cele strict administrative (Stănescu, Neguţ, 2012:119). 

În funcţie de resursele umane şi financiare aflate la  dispoziţie, decizia poate fi diferită. 
 

Tabel 3: Resursele umane şi financiare necesare înfiinţării unei întreprinderi sociale 

Nr. 
crt. 

Întreprindere socială 
Minimum de 

membri 
Capital social sau patrimoniu de minimum 

1.  asociaţie22 3 Echivalent cu valoarea unui salariu minim 
brut pe economie  

2.  fundaţie23  1 Bunuri în natură sau în numerar, a căror 
valoare totală să fie de cel puţin 100 de 

ori salariul minim brut pe economie 

3.  cooperativă de credit 1.000 Stabilit de Banca Naţională a României 
dar nu mai mic de 5 milioane euro. 

4.  societate cooperativă de gradul 1 5 500 lei 
Sursa: legislaţia în vigoare  

 
În Franţa capitalul minim obligatoriu este 1 euro pentru societăţile cu răspundere limitată 

(MMFPS, 2010a: 96). În Spania, pentru o cooperativă, „patrimoniul social minim este de aproximativ 

                                                           
22

 Valabil pentru casa de ajutor reciproc a salariaţilor sau pentru a pensionarilor dacă se înfiinţează ca asociaţie  
23

 Valabil pentru casa de ajutor reciproc a salariaţilor sau pentru a pensionarilor dacă dacă se înfiinţează ca fundaţie 
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3.000 euro” în timp ce în Ungaria „nu există obligaţia asigurării unei anumite valori” (MMFPS, 2010a: 
102-103).  

Odată decisă forma de organizare a întreprinderii sociale, viitorul antreprenor va trece în 
revistă actele necesare constituirii. 
Tabel 4 Documente necesare constituirii unei întreprinderi sociale 

Nr. 
crt 

Documente Cooperative 
Coop. de 

credit 
Asociaţie/ 
fundaţie 

1.  Cerere de înregistrare  x  

2.  Verificarea disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei 
şi/sau emblemei 

x x x 

3.  Act constitutiv x x x 

4.  Act doveditor pentru sediu/sediul social x x x 

5.  Acte doveditoare pentru constituirea patrimoniului   x 

6.  Autorizaţia de constituire a cooperativei de credit  x  

7.  Dovezi pentru efectuarea vărsămintelor aporturilor 
subscrise şi/sau vărsate 

x x  

8.  Acte de identitate pentru membrii fondatori, 
administratori, cenzori, persoanele împuternicite 

x x  

9.  Declaraţii pe proprie răspundere ale membrilor 
fondatori, administratori, cenzori, persoane 
împuternicite, doveditoare că îndeplinesc condiţiile 
legale pentru deţinerea calităţilor în întreprinderea 
socială 

x x  

10.  Declaraţii pe proprie răspundere ale membrilor 
fondatori, administratori, cenzori, persoane 
împuternicite, doveditoare ale acceptării exprese a 
mandatului în întreprinderea socială 

x x  

11.  Certificate de cazier fiscal pentru asociaţi sau 
reprezentanţi legali 

x x x 

12.  Obţinerea specimenelor de semnătură x x  

13.  Aprobarea prealabilă pentru conducători emisă de 
casa centrală sau, după caz, de BNR 

 x  

14.  Certificat eliberat de cenzori pentru depunerea 
garanţiei 

x   

15.  Dovada de plată a taxelor şi tarifelor legale x x x 

16.  Cererea de înregistrare x x  

17.  Cerere de înscriere în vederea dobândirii 
personalităţii juridice a unei asociaţii/fundaţii 

  x 

18.  Actul de înregistrare a fondatorilor persoane juridice  x  

19.  Documente suplimentare (dacă e cazul, la solicitarea 
ORC) 

x   

20.  Dovada deciziei de asociere  x  
Sursa: Stănescu, Neguţ, 2012:120-121 

 
Informaţii actualizate pot fi obţinute de la Oficiile Registrului Comerţului (ORC) din fiecare 

municipiu reşedinţă de judeţ. Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi datele de contact 
disponbile în Anexa 3 Oficiile Registrului Comerţului.  

Pe lângă sursele de finanţare necesare pentru demararea întreprinderii sociale, 
antreprenorul urmează să identifice ale fonduri pentru care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate. 
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Accesarea acestora implică planificarea în timp a resurselor disponibile în contextul asumării riscului 
de a câştiga sau pierde.  
Tabel 5: Surse de finanţare pentru întreprinderile sociale 

Nr. Surse de finanţare 124 225 326 427 528 629 730 

1.  Subvenţii, granturi, fonduri nerambursabile interne sau 
externe  

x x x x    

2.  Taxe de înscriere, cotizaţiile membrilor  x x  x  x x 

3.  Dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor 
disponibile, în condiţiile legii 

x x  x  x x 

4.  Venituri sau profit realizat din activităţi economice 
directe 

x x x x  x x 

5.  Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de 
asociaţie sau uniune 

x  x   x  

6.  Donaţii, sponsorizări, legate x x x x  x x 

7.  Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la 
bugetele locale, în condiţiile legii 

x x x x x x x 

8.  Aport la capitalul social, contribuţiile membrilor    x x    

9.  Surse atrase din sistemul financiar-bancar, al creditului 
agricol şi altele asemenea 

   x    

10.  Depozite sau alte fonduri rambursabile de la membrii 
acestora, precum şi de la persoane fizice, juridice ori 
alte entităţi, care domiciliază, au reşedinţa sau locul de 
muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară 
activitate, în raza teritorială de operare 

    x   

11.  Fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile 
acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile 
anuale, fondurile proprii  şi mijloacele băneşti obţinute 
de la uniunea teritorială judeţeană sau de la uniunea 
naţională 

      x 

12.  Venituri din organizarea manifestărilor culturale, artistice 
şi de agrement 

      x 

13.  Alte venituri prevăzute de lege x x  x x x x 
Sursa: MMFPS, 2010a: 69 

 
Pentru mai multe informaţii privind surse de finanţare pentru care întreprinderile sociale sunt 

eligibile vă rugăm consultaţi Anexa 6  Surse de informare pentru finanţarea întreprinderilorsociale.  

                                                           
24

 Societăţile cooperative de gradul 1 şi de gradul 2  
25

 Asociaţiile şi uniunile de societăţi cooperative   
26

 Societăţile cooperative agricole    
27

 Uniuni de ramură ale societăţilor cooperative agricole   
28

 Organizaţiile cooperatiste de credit: cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit  
29

 Asociaţii/federaţii, fundaţii  
30

 Case de ajutor reciproc ale salariaţilor şi case de ajutor reciproc ale pensionarilor  
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III.4. Alte studii privind perspectivele economiei sociale pentru alte grupuri 

dezavantajate 

 

 
Una dintre principalele cauze ale excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile o reprezintă 

dificultăţile de inserţie pe piaţa muncii. Accesul la o locuinţă, la servicii de educaţie şi sănătate, 

alături de nivelul scăzut al educaţiei, apartenenţa etnică, locuirea în mediul rural sau vârsta pot 

contribui la adâncirea situaţiei de marginalizare socială  

 Prezentul capitol analizează ES ca răspuns inovator la problema identificării, ocupării şi 

menţinerii unui loc de muncă. Prima parte este dedicată ES ca răspuns la inserţia profesională a 

celor interesaţi să activeze în acest domeniu. A doua parte evidenţiază rezultatele altor cercetări 

realizate la noi în ţară cu privire la ES în raport cu grupurile vulnerabile.  

III. 4.1. Economia socială ca răspuns la inserţia profesională  

 

Identificarea unor soluţii inovatoare de angajare în câmpul muncii reprezintă o preocupare 

constantă a factorilor decidenţi. Statele membre se confruntă cu reducerea costurilor de susţinere a 

statului bunăstării şi cu provocările de inserţie pe piaţa muncii a anumitor categorii de persoane (de 

exemplu tinerii absolvenţi).  

În acest context, potenţialul ES de a crea şi menţine locuri de muncă a fost reanalizat. În 

conformitate cu avizul Comitetului Economic şi Social European privind iniţiativa pentru 

antreprenoriat social: „întreprinderile sociale trebuie sprijinite pentru rolul esenţial pe care îl pot 

îndeplini ca vector de inovare socială [...] potenţialul enorm reprezentat de întreprinderea socială în 

legătură cu îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă şi la condiţiile de muncă pentru femei şi 

tineri în special, dar şi pentru diverse categorii de lucrători dezavantajaţi” (CESE, 2012:2).  

Numărul lucrătorilor europeni din domeniul ES a crescut de la 6% în 2002-2003 la 6,5%, în 

alte cuvinte de la 11 milioane de locuri de muncă la 14,5. Creşterea este mai rapidă decât creşterea 

demografică la nivel european (Campos et al, 2012:47). Faptul că atât de mulţi lucrători europeni 

aleg să îşi construiască o carieră în domeniul ES arată un puternic interes faţă de îmbrăţişarea 

principiilor ES  

În lipsa unei definiţii internaţionale unanim agreate, autorii prezentului volum îşi asumă 

conceptul de ES în sensul de „tipul de economie care îmbină în mod eficient responsabilitatea 

individuală cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii, care 

urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal este 

beneficiul social. ES are la bază o iniţiativă privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de 

autonomie şi responsabilitate, presupune un risc economic şi o distribuţie limitată a profitului.” 

(Stănescu et al., 2012:13).  

Entităţile corespunzătoare principiilor internaţionale ale ES şi reglementate juridic în 

România sunt: organizaţiile nonprofit, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor, cooperativele de credit şi societăţile cooperative de gradul I (MMFPS, 

2010: 38). Alte forme de organizare care respectă parţial principiile ES, dar a căror activitate este 

relevantă pentru domeniul ES sunt: obştea şi composesoratul, UPA şi societăţile cu obiectiv social 
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(Stănescu et al., 2012:51-52). În cadrul acestei publicaţii folosim conceptul de întreprindere socială 

cu referire la entităţile de ES din ţara noastră. 

III.4.2. Valorificarea potenţialului de muncă al grupurilor vulnerabile  

 

Reglementările din România conţin numeroase referiri la grupurile vulnerabile în general sau 

în raport cu piaţa muncii. În prima categorie amintim: grupuri vulnerabile; grupuri dezavantajate; 

grupuri de risc; categorii prioritare în prevenirea / absorbţia sărăciei şi excluziunii sociale; persoane 

şi familii aflate în dificultate sau risc; grupuri sociale în situaţii de dificultate sau risc generatoare de 

marginalizare sau excluziune socială; familii cu copii, cu vulnerabilitate ridicată; grupuri vulnerabile 

sau  grupuri sociale care sunt supuse riscului de marginalizare socială. În raport cu piaţa muncii, 

referirile din documentele oficiale sunt: grupuri defavorizate din punct de vedre al oportunităţilor 

ocupaţionale, persoane dezavantajate pe piaţa forţei de muncă, persoane vulnerabile, aflate în risc 

de excluziune socială, grupuri vulnerabile; categorii speciale de şomeri din punct de vedere al 

scutirilor acordate pentru angajatori şi femei în risc de marginalizare socială din punct de vedere al 

inserţiei pe piaţa muncii (Popescu, 2011:13-19). 

Prezentăm în continuare rezultatele analizei tuturor cercetărilor româneşti dedicate grupurilor 

vulnerabile din perspectiva ES. Au fost identificate 107 volume din care 24 dedicate studiului 

grupurilor vulnerabile în raport cu ES. Cercetările româneşti au fost publicate pe suport hârtie sau în 

format electronic începând cu anul 2005 şi au fost majoritar finanţate prin FSE. Deşi începând cu 

anul 2010 asistăm la o creştere constantă a studiilor dedicate ES, acestea rămân puţin corelate 

unele cu altele, prezintă suprapuneri din punct de vedere al necontinuării sau neutilizării rezultatelor 

obţinute dar şi nerespectări ale criteriilor ştiinţifice (Stănescu, 2013). Acest fapt conduce la o situaţie 

paradoxală în sensul că deşi numărul publicaţiilor dedicate ES este relativ mare, unele subiecte de 

interes pentru decidenţi sau pentru public rămân insuficient abordate: gradul de cunoaştere a ES de 

către populaţie, profilul antreprenorului român din domeniul ES, provocările entităţilor de ES 

funcţionale înainte de proiectele FSE, sustenabilitatea întreprinderilor sociale înfiinţate prin 

proiectele FSE.   

Perspectivele ES asupra grupurilor dezavantajate pot fi analizate într-un dublu sens: pe de o 

parte din perspectiva angajatorilor din domeniul ES şi din cea a grupurilor defavorizate în raport cu 

domeniul ES. Referitor la acest ultim aspect se cuvine diferenţierea studiilor care analizează 

problematica angajării grupurilor vulnerabile în general  de cele care analizează acest aspect în 

strânsă legătură cu domeniul ES.  

În cadrul primei categorii, publicaţiile pot fi analizate pe două dimensiuni: cele teoretice 

referitoare la principiile generale de funcţionare şi cele empirice referitoare la percepţiile 

angajatorilor sau a angajaţilor faţă de idee de a avea un coleg dintr-un grup vulnerabil.  

O serie de volume contribuie la o mai bună înţelegere şi aprofundare a elementelor care 

asigură o funcţionare optimă a entităţilor de ES. Au fost studiate managementul întreprinderii sociale 

(Boboc et al,2009, Vlăsceanu, 2010, Anca, 2012, Barna et al, 2012, Cace et al, 2012a, Stănescu et 

al, 2013,), aspecte referitoare la cadrul financiar (Bădescu, 2010, Nicolăescu et al, 2012, Stănescu, 

Neguţ, 2012), ocuparea grupurilor vulnerabile (MMFPS, 2010; Popescu, 2011; Stănescu, Cace, 

2011, Stănescu et al, 2011, Constantinescu, 2012, Tancău et al, 2012, Constantinescu, 2013, 

Buzducea, 2013), abordarea de gen (Liapi, Anemţoaicei, 2012), egalitatea de şansă  şi de gen 

(Paulischin et al, 2007;  Asociaţia ProFamilia, 2011), şi, nu în ultimul rând, monitorizarea şi 
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evaluarea în întreprinderile sociale (Neguţ et al, 2011). Analiza întreprinderilor sociale din mediul 

rural a fost analizată în special din perspectiva potenţialului de dezvoltare a resurselor locale (Boboc 

et al,2009, Crişan, 2010, Dragotoiu et al, 2011, Mihalache et al,2011).  

Angajatorii sunt în general deschişi dar nu în mod egal faţă toate grupurile vulnerabile 

(MMFPS, 2010, Chiribucă, 2010, 2011). Persistă reticenţa faţă de populaţia de etnie romă.   

În ansamblul volumelor dedicate ES constatăm analiza grupurilor vulnerabile în general 

indiferent dacă este cazul de finanţare FSE sau nu. Studiile care au beneficiat de alte finanţări în 

afară de FSE (Burada, 2008, Constantin, 2008) analizează totuşi problematica întreprinderilor de 

inserţie în general nu un grup vulnerabil anume. Odată cu implementarea proiectelor cofinanţate 

prin FSE, studiile s-au orientat spre anumite grupuri vulnerabile. Selecţia s-a realizat în condiţiile 

respectării ghidul solicitantului şi s-au încadrat în specificul activităţilor prevăzute a se implementa în 

fiecare proiect. Grupurile vulnerabile analizate au fost: populaţia de etnie romă, femeile, persoanele 

cu dizabilităţi. beneficiarii de venit minim garantat, familiile monoparentale, tinerii care părăsesc 

sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi deţinuţii. Dintre acestea, cele mai multe studii sunt 

dedicate populaţiei de etnie romă (MMFPS, 2010, Stănescu et al 2011, Anca, 2012, Cace et al, 

2012b, Petrescu, 2012, PNUD 2012, Stănescu et al 2013) .  

Pe lângă relevanţa şi contribuţia acestor demersuri la implementarea Strategiei Naţionale de 

Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, promovarea iniţiativelor antreprenoriale ale populaţiei de etnie romă 

are mari şanse de reuşită datorită specificului meseriilor tradiţionale. „Avantajul lor este că sunt în 

prelungirea tradiţiei şi a pregătirii culturale. (...) oferă venituri apropiate, adesea superioare, 

profesiilor de tip modern. Multe din afacerile pe cont propriu sunt însă fluctuante şi vulnerabile. Ele 

se desfăşoară adesea la limita sau dincolo de limita legalităţii, cu toate implicaţiile acestui fapt 

asupra vieţii de familie”. (Zamfir et al,1993:164).  

Rezultatele unei anchete naţionale pe bază de chestionar realizată în 2011 evidenţiază că 

„persoanele de etnie romă continuă să aibă o probabilitate scăzută de succes pe piaţa muncii”  

(Stănescu, 2011:130). Din punct de vedre al ierarhizării „categoriilor defavorizate (...) din punctul de 

vedre a necesităţii soluţionării problemelor acestora”, populaţia „optează cu prioritate maximă pentru 

ajutorarea copiilor orfani sau abandonaţi, precum şi a persoanelor cu handicap” şi este reticentă la 

sprijinirea romilor (Ştefănescu, 2011:263).  

Revigorarea meseriilor tradiţionale susţinută de solidaritatea comunităţilor se ciocneşte de 

slaba capacitate la nivel local de a iniţia şi promova astfel de proiecte. Crearea unor structuri care să 

asigure asistenţa tehnică în acest sens poate contribui la profesionalizarea resurselor umane 

disponibile (Botonogu et al,2011:216). Rezultatele evaluării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei 

romilor din 2001 au evidenţiat existenţa actorilor şi mecanismelor de implementare atât la nivel 

central cât şi local deşi „în multe cazuri (...), mecanismele sunt mai degrabă formale, iar actorii 

implicaţi nu deţin capacitatea de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor” (Preoteasa et al, 

2009:78). Este cu atât mai valoroasă recunoaşterea contribuţiei pe care ES o poate aduce la 

inserţia profesională a romilor prin premierea în 2013 a proiectului Romano Cher al KCMC în cadrul 

Competiţiei europene pentru Inovare Socială. Trei dintre întreprinderile sociale dezvoltate în cadrul 

proiectului premiat sunt prezentate în capitolul III al uneia dintre publicaţiei din care face parte şi 

prezentul volum (Alexandrescu, 2013:19-26).  

Cu referire la femei, dificultăţile de angajare sunt susţinute şi de „deficitul legislativ şi 

instituţional de oferire pentru mamele cu copii mici de oportunităţi de muncă cu program redus şi de 

reintegrare în muncă” (Zamfir et al, 1999:300). Din acest punct de vedere, implicarea femeilor în ES 
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poate reprezintă o soluţie sustenabilă în special în măsura în care se referă la domenii insuficient 

acoperite precum îngrijirea copiilor mici.  

Ariile în care se poate interveni în vederea implementării principiilor specifice abordării de 

gen în entităţile de ES sunt: procesul de recrutare şi selectare, instruirea şi dezvoltarea, 

promovarea, transferul şi încetarea contractului de muncă, modul de organizare al muncii, condiţiile 

de muncă şi în adoptarea măsurilor de combatere a hărţuirii sexuale la locul de muncă (Liapi, 

Anemţoaicei, 2012:127, 158) sau a fenomenului de mobbing (Tomescu et al,2011).   

Analiza satisfacţiei cu locul de muncă al femeilor angajate în entităţi de ES arată că acestea 

„prezintă valori foarte ridicate. Femeile împărtăşesc percepţia că munca într-o entitate de ES are 

rezultate în plan social, reuşind să ajute într-adevăr oamenii. Pe plan personal, femeile consideră că 

un astfel de loc de muncă oferă dezvoltare profesională, recunoaştere, succes şi satisfacţii 

financiare” (Achimescu et al, 2011:196).   

În ciuda progreselor înregistrate în protecţia persoanelor cu dizabilităţi, acestea continuă să 

întâmpine o serie de obstacole atunci când îşi caută un loc de muncă: lipsa unei calificări 

profesionale în concordanţă cu cerinţele muncii, gravitatea dizabilităţi, familia, gradul de dezvoltare a 

serviciilor sociale (Dima, 2011a: 239). Angajarea persoanelor cu dizabilităţi în entităţi de ES depinde 

în egală măsură de asigurarea„accesibilităţii mediului fizic, informaţional şi comunicaţional”, accesul 

la educaţie dar şi de „transformarea din «luptători pentru o cauză » în ofertanţi competitivi de servicii 

şi oportunităţi pentru persoanele cu dizabilităţi” (Dima. 2011b: 218-219).  

Analiza situaţiei beneficiarilor de venit minim garantat, a tinerilor peste 18 ani care părăsesc 

sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi în raport cu ES 

rămâne încă modest studiată la noi în ţară. Concluziile evidenţiază potenţialul grupurilor vulnerabile 

pentru angajarea în activităţi generatoare de venit, în special în domeniul ES (MMFPS, 2010;  

Alexandrescu et al, 2013:13-16; Rădulescu et al, 2013:13-17, Bojincă et al, 2013:13-16, Ernu et al, 

2013:13-17) 

Continuarea studiilor pe acest subiect sunt cu atât mai interesante cu cât copii cu dizabilităţi 

sau cei aparţinând minorităţii etnice rome au fost identificaţi ca „două mari grupuri cu risc foarte 

ridicat de neparticipare şcolară” (Pop, Voicu, 2000:324).  

In ansamblul măsurilor de modernizare a sistemului judiciar românesc remarcăm 

transferarea „sistemului sancţionar, acolo unde este posibil, dintr-un mediu închis (penitenciar) într-

un mediu liber (societate) sau altfel spus de introducere în sistemul juridic românesc a instituţiei 

«probaţiunii», în special prin executarea sancţiunii într-un mediu liber concomitent cu 

supravegherea” (Abraham, 2000:419). Adoptarea legii 82/1999 privind înlocuirea închisorii 

contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii a prevăzut „activităţi de asistenţă şi consiliere atât a condamnaţilor aflaţi în penitenciar, 

cât mai ales a celor ce execută pedeapsa în regim neprivativ de libertate”. (Abraham, 2000:419-420) 

Implicarea celor din urmă în activităţi economice este limitată de reticenţa membrilor comunităţii de 

a apela la formele de angajare care să valorizeze capacitatea lor de muncă.  

Au fost elaborate trei studii referitoare la implicarea deţinuţilor în activităţi de ES (Fundaţia 

Filantropia, 2011, Durnescu, Descarpes, 2012) fiind oferite informaţii inclusiv despre o hartă a 

oportunităţilor de angajare (Tancău et al, 2012). Totuşi, în ceea ce priveşte persoanele care au 

comis infracţiuni, studiile cu referire la ES se adresează preponderent celor din închisori, mai puţin 

celor care ispăşesc pedepsele fără privare de libertate.  
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Modul în care o persoană vulnerabilă îşi caută un loc de muncă nu este întotdeauna unul cu 

şanse mari de succes. Rezultatele unei anchete naţionale pe bază de chestionar realizată în anul 

2011 au condus la identificarea unor obstacole în accesarea pieţei muncii la nivelul 

comportamentului preponderent informal de căutare a unui loc de muncă şi participarea redusă la 

cursuri de calificare. Categoriile cele mai vulnerabile ocupaţional includ „situaţia celor aflaţi în şomaj 

de lungă durată, a persoanelor neocupate cu vârsta de peste 50 de ani şi a casnicilor/ casnicelor” 

(Preoteasa, 2011:153).  

Din punct de vedere al perspectivelor ES asupra grupurilor vulnerabile, aceştia nu cunosc 

entităţi de ES. Procentul celor care au încercat să se angajeze este relativ redus deşi atât managerii 

cât şi angajaţii se declară deschişi şi au lucrat bine cu astfel de persoane (MMFPS, 2010:113-115). 

Comparativ cu alte entităţi de ES, casele de ajutor reciproc prezintă cea mai mare 

notorietate în rândul grupurilor vulnerabile. În rândul caracteristicilor care motivează cererea de ES 

„populaţia identifică, odată cu nevoia personală, şi pe cea comunitară deficitară”. (Ilie, 2011:163, 

172).  

 Dezvoltarea ES în România nu este momentan susţinută de o strategie naţională (Cace et 

al., 2010a:233; Stănescu et al. 2012:65). Fără a reduce ES la inserţia grupurilor vulnerabile pe piaţa 

muncii, „disponibilitatea instituţiilor publice pentru a sprijini structurile care se adresează grupurilor 

vulnerabile este foarte limitată” (Cace et al., 2010a:234). Elementele unei astfel de strategii sunt: 

„definirea şi recunoaşterea juridică a domeniului ES [...], adaptarea reglementărilor din cadrul 

Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în special domeniul major 

de intervenţie 6.1 dedicat dezvoltării ES, [...], acordarea de facilităţi fiscale, [...] stimularea integrării 

acestor organizaţii în reţele [...], mediatizarea” (Alexandrescu et al. 2011:361-362).  

 

III.4.3. Este economia socială o opţiune pentru grupurile dezavantajate? 

 

Angajarea grupurilor vulnerabile inclusiv în domeniul ES poate reprezenta o alternativă la 

sistemul de asistenţă socială şi un instrument eficient în lupta de reducere a excluziunii sociale 

(Zamfir, 2010:103-105; Cace et al., 2010b:193; Pavel, 2011:97; Stănescu, et al., 2012:65). 

Transferul din plan internaţional a experienţelor antreprenoriale reuşite în ţara noastră se poate 

baza pe incubatoare de ES sau alte structuri de sprijin. Ca direcţii prioritare menţionăm: creşterea 

locală / regională, microfinanţarea şi îmbunătăţirea abilităţilor şi sprijinului pentru întreprinderile 

sociale (Cace et al., 2010a:188-192). 

Asigurarea locurilor de muncă în general prin intermediul ES în mod special contribuie la 

atingerea Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului şi a Strategiei Europa 2020.  

Deşi ES cunoaşte din ce în ce mai mulţi susţinători atât din partea antreprenorilor şi a 

lucrătorilor cât şi din partea autorităţilor publice, „sectorul ES din România este subdimensionat ca 

efectiv de salariaţi în raport cu ponderea sa în alte state europene”  (Stănescu, 2011:132)  

Implementarea proiectelor cofinanţate prin Fondul Social European (FSE), lansarea 

proiectelor de lege pentru antreprenoriatul social şi pentru ES au adus acest subiect în dezbaterea 

publică. Publicarea şi diseminarea informaţiilor privind exemple de bună practică în ES contribuie la 

o mai bună cunoaştere la nivel naţional şi creează premizele ca aceste întreprinderi sociale să fie 

replicate şi în alte zone ale ţării.  
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Publicul larg este familiarizat cu organizarea unor evenimente de prezentare a iniţiativelor 

antreprenoriale unde îi pot cunoaşte direct, pot discuta şi achiziţiona produsele lor. Menţionăm 

organizarea de către MMFPS a două ediţii ale Târgului ES: în Timişoara (aprilie 2011) şi în 

Bucureşti (octombrie 2011)31. Alte evenimente susţinute to prin proiecte cofinanţate de FSE au 

început să fie organizate anual: Târgul Unităţilor Protejate Autorizate organizat începând din 2011 

de Fundaţia Alături de Voi din Iaşi şi ONGFest organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 

Civile. Competiţia Întreprinderilor Sociale lansate de NESsT este deja la a patra ediţie. Mai recent, 

iniţiativele de responsabilitate socială corporativă se îndreaptă tot spre susţinerea întreprinderilor 

sociale din comunităţi dezavantajate (competiţia Ţara lui Andrei organizată de Petrom).  

În rândul condiţiilor cheie întrunite pentru ca ES să devină o opţiune viabilă pentru grupurile 

vulnerabile menţionăm analiza şi cercetarea domeniului, susţinerea financiară şi cunoaşterea de 

către publicul larg. Măsura în care acest deziderat va fi pus în practică depinde de mecanismele 

cadrelor financiar, legal, instituţional şi social de promovare a iniţiativelor antreprenoriale.  

                                                           
31

 Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului Economia proiectului POSDRU/14/6.1/S/2 „Economia socială - model inovator 
pentru promovarea incluziunii sociale active a persoanelor în dificultate”, al cărui beneficiar este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale – Departamentul de Servicii Sociale şi Incluziune Socială. Proiectul a fost finanţat de FSE prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea 
Economiei Sociale”. Proiectul are o durată de 36 de luni (noiembrie 2008 – octombrie 2011)  
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Anexe 

Anexa 1 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile teritoriale  

 
Nr. 
crt. 

Instituţie Date de contact 

1.  ANOFM Bucureşti 

Adresa: Str. Spătarul Preda, nr.12, Bucureşti 

Tel: 0213 168142; 0213 161804; amofm@ajofm.anofm.ro; 

 http://www.bucuresti.anofm.ro/  

2.  AJOFM Alba 
Adresa: Str. Nicolae Titulescu, nr.10B, bl. „Columna”, Alba Iulia 

Tel: 0258 811 470; alba@ajofm.anofm.ro; ab_mpm@ajofm.anofm.ro; 
ab_it@ajofm.anofm.ro; http://www.alba.rdsnet.ro/   

3.  AJOFM Arad 
Adresa: Str. Călugăreni, nr. 1A,  Arad 

Tel: 0257 211791; 0257 211230; arad@ajofm.anofm.ro; 
http://www.arad.anofm.ro/  

4.  AJOFM Argeş 
Adresa: Bdul Republicii, nr. 11, Pitesti 

Tel: 0248 222415; arges@ajofm.anofm.ro; http://www.arges.anofm.ro/  

5.  AJOFM Bacău 
Adresa: Str. I. S. Sturdza nr. 63, Bacău 

Tel: 0234 576736; Fax: 0234 510942; bacau@ajofm.anofm.ro; 
http://www.bacau.anofm.ro/  

6.  AJOFM Bihor 
Adresa: Str.Transilvaniei, nr. 2, Oradea 

Tel: 0259 436821; bihor@ajofm.anofm.ro;  http://www.bihor.anofm.ro/  

7.  
AJOFM Bistriţa-
Năsăud 

Adresa: Str.Bistriţa Gării, nr. 2-4, Bistriţa 
Tel: 0263 236295; bistrita@ajofm.anofm.ro; http://www.ajofmbn.ro/  

8.  AJOFM Botoşani 

Adresa: Calea Naţională, nr. 85, Botoşani 

Tel: 0231 536792; 0231 536792; botosani@ajofm.anofm.ro; 

http://www.botosani.anofm.ro/  

9.  AJOFM Brăila 
Adresa: Bdul Dorobanţilor, nr. 603 – 605, Brăila 

Tel: 0239 611386; braila@ajofm.anofm.ro; http://www.braila.anofm.ro/  

10.  AJOFM Braşov 
Adresa: Str. Lunga, nr. 1A, Braşov 

Tel: 0268 416879  
office@ajofm-bv.ro; http://www.ajofm-bv.ro/  

11.  AMOFM Bucureşti 
Str.Spataru Preda nr.12, sector 5, Bucureşti 
Tel: 021 316 29 03; 021 316 55 08; 021 316 28 87; 021 316 92 50; 
 amofm@ajofm.anofm.ro; http://www.bucuresti.anofm.ro  

12.  

Agenţia Locală 
sector 1 Bucureşti 

Adresa: Str. Spatarul Preda, nr. 12, corp D, sector 5, Bucureşti 

Tel: 021 3118507; 021 3118508; sector1@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 2 Bucureşti 

Adresa: Str. Spatarul Preda, nr. 12, corp A, sector 5, Bucureşti 

Tel: 021 3132446; 021 3138518; sector2@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 3 Bucureşti 

Adresa: Str. Tabacarilor, nr. 20, Bucureşti 

Tel: 021 3312020; 021 3316065; sector3@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 4 Bucureşti 

Adresa: Șos. Berceni, nr. 8, Bucureşti 

Tel: 021 332 76 28 / 021 332 76 29; sector4@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 5 Bucureşti 

Adresa: Bd. Pieptănari, nr. 64, Bucureşti 

Tel: 021 336 66 82; 021 336 67 71; sector5@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 6 Bucureşti 

Adresa: Bd. Timişoara, nr. 59, Bucureşti 

Tel: 021-4132430 / 021-4131471; sector6@ajofm.anofm.ro 

13.  AJOFM Buzău 
Adresa: Str. Ion Băiesu, bl.3A, parter, Buzău 

Tel: 0238 713216; 0238 710490; ajofp@buzau.ro; http://www.ajofmbuzau.ro/  

14.  AJOFM Călăraşi 

Adresa: Str. 13 Decembrie, nr. 12, Călăraşi 

Tel: 0242 316542; 0242 318375; 0242 318376; 0242 318377; Fax 0242 

331693; calarasi@ajofm.anofm.ro; http://www.calarasi.anofm.ro/  
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15.  
AJOFM Caraş-
Severin 

Adresa: Str. Traian Lalescu, nr .17, Reşiţa 

Tel: 0255 212160; office@ajofm.cs.ro; http://www.ajofmcs.ro  

16.  AJOFM Cluj 

Adresa: Str. G.Coşbuc, nr. 2, Cluj Napoca 

Tel: 0264 590227; 0264 595214 

cluj@ajofm.anofm.ro; http://www.ajofmcj.ro 

17.  AJOFM Constanţa 
Adresa: Str. Lacului, nr. 14, Constanţa,  

Tel: 0241 481 531; 0241 673 840  
constanta@ajofm.anofm.ro; http://www.constanta.anofm.ro  

18.  AJOFM Covasna 
Adresa: Str. General Grigore Bălan, nr. 14, Sfîntu Gheorghe 

Tel: 0267 312157; 0267 317045; covasna@ajofm.anofm.ro; 
http://www.covasna.anofm.ro  

19.  AJOFM Dâmboviţa 
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, Târgovişte 

Tel: 0245 615932; dambovita@ajofm.anofm.ro; http://www.dambovita.anofm.ro  

20.  AJOFM Dolj 
Adresa: Str. Eugeniu Carada, nr.13A, Craiova 

Tel: 0251 306100; Fax: 0251 306099; dolj@ajofm.anofm.ro; 
http://www.dolj.anofm.ro   

21.  AJOFM Galaţi 
Adresa: Str. Domnească, nr. 191, Galaţi 

Tel: 0236 416311; 0236 412262; galati@ajofm.anofm.ro; 
http://www.galati.anofm.ro/  

22.  AJOFM Giurgiu 
Adresa: Șos. Bucureşti, bl.202/5D Mezanin+parter, Giurgiu 
Tel: 0246 230613; giurgiu@ajofm.anofm.ro; http://www.giurgiu.anofm.ro/  

23. . AJOFM Gorj 

Adresa: Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 1, Târgu-Jiu 

Tel: 0253 211568; 0253 218004; gorj@ajofm.anofm.ro; 

http://www.gorj.anofm.ro/   

24. . AJOFM Harghita 
Adresa: Bdul. Frăţiei, nr. 2, Miercurea Ciuc 

Tel: 0266 313 423; 0266 371 394; harghita@ajofm.anofm.ro; 
http://www.harghita.anofm.ro/  

25.  AJOFM Hunedoara 
Adresa: Piaţa Unirii, nr. 2, Deva 

Tel: 0254 216151; 0254 216088; ajofmhd@ajofmhd.ro; http://www.ajofmhd.ro/  

26.  AJOFM Ialomiţa 

Adresa: Str. Lacului, nr. 10, Slobozia 

Tel: 0243 231809; 0243 231785; ialomita@ajofm.anofm.ro; 

http://www.ialomita.anofm.ro/  

27.  AJOFM Iaşi 
Adresa: Str. Cucu nr. 1, Iaşi 

Tel: 0232 254577; 0232 264682; iasi@ajofm.anofm.ro; http://www.ajofmiasi.ro/  

28.  AJOFM Ilfov 

Adresa: Str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, Bucureşti 

Tel: 021 332 3708; 021 330 2014; amofm@ajofm.anofm.ro; 

http://www.bucuresti.anofm.ro/   

29.  AJOFM Maramureş 
Adresa: Str. Hortensiei, nr. 1A, Baia Mare  

Tel: 0262 227820; office@ajofpmm.sintec.ro; http://www.maramures.anofm.ro/   

30.  AJOFM Mehedinţi 

Adresa: Bdul. Carol I, nr. 3, Drobeta Turnu Severin 

Tel: 0252 319029; 0252 319061; mehedinti@ajofm.anofm.ro; 

http://www.ajofmmehedinti.ro/  

31.  AJOFM Mureş 
Adresa: str. Iuliu Maniu, nr. 2, Târgu-Mureş 

Tel: 0265 269247; Fax: 0265 268035; ajofm@ajofm.mures.rdsnet.ro; 
http://www.mures.anofm.ro/  

32.  AJOFM Neamţ 

Adresa: Str. Privighetorii, bl. B 13, parter, Piatra Neamţ 

Tel: 0233 237780; 0233 213424; neamt@ajofm.anofm.ro; 

http://www.neamt.anofm.ro/  
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33.  AJOFM Olt 
Adresa: Prelungirea Crişan, nr. 2,  Slatina 

Tel: 0249 438595;  0249 432276; olt@ajofm.anofm.ro; http://www.olt.anofm.ro/  

34.  AJOFM Prahova 
Adresa: Str. N. Iorga, nr.1, Ploieşti 

Tel: 0244 577380; prahova@ajofm.anofm.ro; http://www.prahova.anofm.ro/   

35.  AJOFM Sălaj 

Adresa: Str. Tudor Vladimirecu, bl. P 40, Zalău 

Tel: 0260 616317; 0260 612463; 0260 616348; salaj@ajofm.anofm.ro; 

http://www.salaj.anofm.ro/  

36.  AJOFM Satu-Mare 
Adresa: Str. I.Ghica, nr. 36, Satu Mare 

Tel: 0261 770237; 0261 770238; satu_mare@ajofm.anofm.ro; 
http://www.satumare.anofm.ro/  

37.  AJOFM Sibiu 
Adresa: str. Morilor, nr. 51A, Sibiu 

Tel: 0269 210 882; sibiu@ajofm.anofm.ro; http://www.sibiu.anofm.ro/  

38.  AJOFM Suceava 
Adresa: Str Tudor Vladimirescu FN, Suceava  

Tel: 0230 523 279; suceava@ajofm.anofm.ro; http://www.suceava.anofm.ro/   

39.  AJOFM Teleorman 

Adresa: Str. Dunarii, nr.1, Alexandria 

Tel: 0247 310155; 0247 315915; 0247 312944; teleorman@ajofm.anofm.ro; 

http://www.teleorman.anofm.ro/  

40.  AJOFM Timiş 

Adresa: Bdul. Republicii, nr. 21, Timişoara 

Tel: 0256 294627; 0256 294231; 0256 294628; timis@ajofm.anofm.ro; 

http://www.timis.anofm.ro/  

41.  AJOFM Tulcea 
Adresa: Str. Grigore Antipa, nr. 10, Tulcea 

Tel: 0240 516 858; tulcea@ajofm.anofm.ro; http://www.tulcea.anofm.ro/  

42.  AJOFM Vâlcea 
Adresa: Str. Dacia, bl. Transcozia, sc. B, et. 2, Râmnicu Vâlcea 

Tel: 0250 735608; 0350 414835 ; ajofm_vl@rdslink.ro; 
http://www.valcea.anofm.ro/  

43.  AJOFM Vaslui 

Adresa: Str. Spiru Haret, nr. 5, Vaslui 

Tel: 0235 318184; 0235 321222; vaslui@ajofm.anofm.ro; 

http://www.vaslui.anofm.ro/  

44.  AJOFM Vrancea 

Adresa: Bdul. Unirii, nr. 53 A, Focşani  

Tel: 0237 239059; 0237 224677; 0237 224678; ajofm@vrancea.info; 

http://www.vrancea.anofm.ro/  

Sursa: Agenţia Naţionala pentru Ocupare Forţei de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice http://www.anofm.ro/  
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Anexa 2 Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi oficiile 
teritoriale  
 
 

Nr. 
crt. 

Instituţie Date de contact 

1.  DIPIMM Bucureşti 
Adresa: Str. Poteraşi, nr. 11, sector 4, Bucureşti 
Tel: 0213352620  Fax: 0213361843; presedinte@aippimm.ro; 
http://www.aippimm.ro/ 

2.  OTIMMC Braşov 
Adresa: Str. Turnului, nr. 5, sc. B, et.4, Braşov C.P.500209 
Tel: 0268548018; Fax: 0268548017; dan.bordei@aippimm.ro; 
http://www.aippimm.ro/  

3.  OTIMMC Cluj-
Napoca 

Adresa: Str.Horea, nr. 13, Cluj Napoca C.P.400174 
Tel/Fax: 0264487224; 0264487244; mircea.mihestean@aippimm.ro; 
http://www.aippimm.ro/   

4.  OTIMMC 
Constanţa 

Adresa: Bd. Tomis 79-81, et.1, cod 900669, Constanţa  
Tel/Fax: 0241661253;  0241661254; stela.curtmola@aippimm.ro; 
http://www.aippimm.ro/ 

5.  OTIMMC Craiova 
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr.12, Et. 3, Craiova, CP 200130 
Tel: 0251510785; oficiucraiova@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro/  

6.  OTIMMC Iaşi 
Adresa: Str.Doamna Elena, nr. 61A, et.2, Iaşi, C.P.700398 
Tel/Fax: 0232261101;  0232240213; laura.craiciu@aippimm.ro; 
http://www.aippimm.ro/  

7.  OTIMMC Ploieşti 
Adresa: Bdul. Independenţei,  nr. 23BIS, Ploieşti, Prahova  
Tel/Fax: 0244522085; 0244544054; george.brezoi@aippimm.ro;  
http://www.aippimm.ro/  

8.  OTIMMC Târgu 
Mureş 

Adresa: Piata Victoriei, nr.5, et.2, Târgu Mureş, C.P.540029 
Tel/Fax: 0265311660; 0265260818; torok.csaba@aippimm.ro; 
http://www.aippimm.ro/  

9.  OTIMMC 
Timişoara 

Adresa: Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timişoara, C.P.300575 
Tel/Fax: 0256292739; 0256292767; adrian.onut@aippimm.ro; 
http://www.aippimm.ro/  

Sursa: Direcţia  Implementare  Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Ministerul Economiei 
http://www.aippimm.ro/ 
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Anexa 3 Oficiile Registrului Comerţului  
 
 

Nr. 
Crt. 

Instituţie Date de contact 

1.  
Oficiul Naţional al 
Registrului 
Comerţului 

Adresa: Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, cod 030837, Bucureşti 
Tel.: 021 3160804; Fax: 0-21 3160803 
onrc@onrc.ro; http://www.onrc.ro/  

2.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Alba 

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 26, cod 510095, Alba Iulia 
Tel.: 0258 810336, 815521; Fax: 0258 817025; orcab@ab.onrc.ro 

3.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Arad 

Adresa: Str. Andrei Şaguna, nr. 1-3, cod 310036, Arad 
Tel.: 0257 270374;  Fax: 0257 270375; orcar@ar.onrc.ro  

4.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Argeş 

Adresa: B-dul I.C. Bratianu, nr. 29, cod 110005, Piteşti 
Tel.: 0248 / 223.381; Fax: 0248 218884; orcag@ag.onrc.ro 

5.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Bacău 

Adresa: B-dul. Unirii nr. 30, etaj 1, cod 600192, Bacău 
Tel.: 0234 520502, 0234 553847; Fax: 0234 547158; orcbc@bc.onrc.ro 

6.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Bihor 

Adresa: Str. Stefan Zweig, nr. 11, cod: 410505, Oradea 
Tel.: 0259 435017, 424.324; Fax: 0259 434.916; orcbh@bh.onrc.ro 

7.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Bistriţa-
Năsăud 

Adresa: Str. Mărăşeşti, nr. 2, cod 420162, Bistriţa Năsăud 
Tel.: 0263 214463; Fax: 0263 214.463; orcbn@bn.onrc.ro 

8.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Botoşani 

Adresa: Str. Victoriei, nr. 30, cod 710336, Botoşani 
Tel.: 0231 513584; Fax: 0231 513532; orcbt@bt.onrc.ro 

9.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Braşov 

Adresa: B-dul. 15 Noiembrie, nr.86, cod 500102, Braşov  
Tel.: 0268 311992; 319027; Fax: 0268 318616; orcbv@bv.onrc.ro 

10.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul  Brăila 

Adresa: B-dul. Independenţei, nr.18, Bl.B6 parter, cod 810003, Brăila  
Tel.: 0239 612388; Fax: 0239 612388; orcbr@br.onrc.ro 

11.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti 

Adresa: Intrarea Sectorului nr. 1, sect.3, cod: 030353, Bucureşti 
Tel: 021 3160828; Fax : 021 3160825; orcb@b.onrc.ro 

12.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Buzău 

Adresa: Bd. Unirii, bloc 10 BCD parter, Cod poştal 120190, Buzău 
Tel: 0238 / 720.838; 434.239; Fax: 0238 / 424.379; orcbz@bz.onrc.ro 

13.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Caraş-
Severin 

Adresa: Str. Libertăţii nr.35A, cod 320051, Reşiţa 
Tel: 0255 215113; Fax: 0255 218064; orccs@cs.onrc.ro 

14.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Călăraşi 

Adresa: Str. Prelungirea Bucureşti, nr. 7, bl. C 20, et. 1, cod 910125, Călăraşi 
Tel: 0242 331543; Fax: 0242 331545; orccl@cl.onrc.ro   

15.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Cluj 

Adresa: Str. Iaşilor, nr. 24, cod 400146, Cluj 
Tel: 0264 433700; Fax: 0264 432800; orccj@cj.onrc.ro 

16.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Constanţa 

Adresa: Str. Poporului nr. 121A, cod 900205, Constanţa 
Tel: 0241 699761, 699.762; Fax: 0241 699771; orcct@ct.onrc.ro   

17.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Covasna 

Adresa: Str. Ciucului nr. 22, cod 520019, Sf. Gheorghe 
Tel: 0267 318020; Fax: 0267 316807; orccv@cv.onrc.ro 

18.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Dâmboviţa 

Adresa: Str. Plt. Ditescu Stan, nr. 1, cod 130015, Târgovişte 
Tel: 0245 210.915; Fax: 0245 210.915; orcdb@db.onrc.ro 

19.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Dolj 

Adresa: Str. Unirii, nr.126, cod 200329, Craiova 
Tel.: 0251 310301; 310302; Fax: 0251 310302; orcdj@dj.onrc.ro 

20.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Galaţi 

Adresa: Str. Portului, nr.20, cod 800025, Galaţi 
Tel: 0236 460908; 460479; 306173; 306174; Fax: 0236 460908; 460479; 
orcgl@gl.onrc.ro 

21.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Giurgiu 

Adresa: Str. Vlad Tepes, Bloc MUV2, mezanin, Giurgiu 
Tel.: 0246 213094; Fax: 0246 / 218.874; orcgr@gr.onrc.ro 

22.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Gorj 

Adresa: Dobrogeanu Gherea, nr. 11, cod 210135, Târgu Jiu  
Tel: 0253 213414; 214387; Fax: 0253 214387; orcgj@gj.onrc.ro 
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Crt. 
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23.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Harghita 

Adresa: B-dul. Timişoarei, nr.24, cod 530212, Miercurea Ciuc  
Tel.: 0266 311606, 311607; Fax: 0266 311.607; orchr@hr.onrc.ro 

24.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul 
Hunedoara 

Adresa: Blvd. Decebal, Bl. P, Mezanin, cod 330020, Deva 
Tel.: 0254 228.641;  Fax: 0254 228640; orchd@hd.onrc.ro 

25.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Ialomiţa 

Adresa: Str. Gării, nr. 3, cod 920003, Slobozia 
Tel.: 0243 235451; Fax: 0243 231827; orcil@il.onrc.ro 

26.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Iaşi 

Adresa: Str. Gândul, nr. 2A, cod 700127, Iaşi 
Tel.: 0232 254400;  Fax: 0232 / 276.334; orcis@is.onrc.ro 

27.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Ilfov 

Adresa: Intrarea Sectorului, nr. 1, sect.3, cod 030353 (parter. etaj 3), Bucureşti 
Tel.: 021 3260072, 3260058; Fax: 021 3260073; orcif@if.onrc.ro 

28.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul 
Maramureş 

Adresa: Str. Vasile Lucaciu, nr. 82, cod 430402, Baia Mare 
Tel.: 0262 212999; Fax: 0262 224515; orcmm@mm.onrc.ro 

29.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Mehedinţi 

Adresa: Str. Smârdan, nr. 3, cod 220145, Drobeta Tr. Severin 
Tel.: 0252 311246; Fax: 0252 312776; orcmh@mh.onrc.ro 

30.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Mureş 

Adresa: Târgu Mureş, Str. Zăgazului, nr. 14/A, cod 540312 
Tel.: 0265 264183; Fax: 0265 268121; orcms@ms.onrc.ro 

31.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Neamţ 

Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 24-26, cod 610019, Piatra Neamţ 
Tel.: 0233 / 232.020; Fax: 0233 / 232.070; orcnt@nt.onrc.ro 

32.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Olt 

Adresa: Str. George Poboran, nr. 2, cod 230083, Slatina  
Tel.: 0249 431299; Fax: 0249 433102; orcot@ot.onrc.ro 

33.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Prahova 

Adresa: Str. Vornicei, nr. 4, cod: 100285, Ploiesti 
Tel.: 0244 543427; Fax: 0244 519631; orcph@ph.onrc.ro 

34.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Satu-Mare 

Adresa: Blvd. Independentei, nr. 14A, etaj I, cod 440221, Satu Mare 
Tel.: 0261 716926; 717970; Fax: 0261 714036; orcsm@sm.onrc.ro 

35.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Sălaj 

Adresa: Str. Unirii, nr. 13, etaj II+III, cod 450074, Zalău 
Tel.: 0260 614612; Fax: 0260 614612; orcsj@sj.onrc.ro 

36.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Sibiu 

Adresa: Str. Dorului, nr. 20, cod 550074, Sibiu 
Tel.: 0269 212706; Fax: 0269 215664; orcsb@sb.onrc.ro 

37.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Suceava 

Adresa: Str. Universităţii, nr. 28A, cod 720225, Suceava 
Tel.: 0230 522937   Fax: 0230 551860; orcsv@sv.onrc.ro 

38.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Teleorman 

Adresa: Str. Constantin Brancoveanu, nr. 44, cod 140064, Alexandria 
Tel.: 0247 310219; 311204; Fax: 0247 315714; orctr@tr.onrc.ro 

39.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Timiş 

Adresa: Str. Paris nr. 2A, etaj 1, cod 300003, Timişoara 
Tel.: 0256 220835; 220863; Fax: 0256 220873; orctm@tm.onrc.ro  

40.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Tulcea 

Adresa: Str. Portului nr. 14 (incinta IBEROM), cod 820242, Tulcea 
Tel.: 0240 519966; Fax: 0240 513355; orctl@tl.onrc.ro 

41.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Vaslui 

Adresa: Str. Stefan cel Mare, nr. 275A, cod 730006, Vaslui 
Tel.: 0235 311442; Fax: 0235 311686; orcvs@vs.onrc.ro 

42.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Vâlcea 

Adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian, nr.245 
Tel.: 0250 / 734.556; 734.559; Fax: 0250 / 734.559; orcvl@vl.onrc.ro 

43.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Vrancea 

Adresa: Focşani, Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 21A, Cod poştal 620036 
Tel.: 0237 236194, 236188, 236189; Fax: 0237 236194; orcvn@vn.onrc.ro 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Justiţiei http://www.onrc.ro/ 
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Anexa 4 Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale 

 

Nr. 
crt. 

Instituţie Date de contact 

1.  

Agenţia Naţională 
pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială 
Bucureşti 

Adresa: Şoseaua Panduri nr. 22, Sector 5, Bucureşti  
Tel: 021 3136047;  Fax: 021 3136098; anps@prestatiisociale.ro;  
www.prestatiisociale.ro 

2.  AJPIS Alba 
Adresa: Str. N.Titulescu nr.10B, cod 510096, Alba Iulia 
Tel: 0258 812736; Fax: 0258 819069; ajps.alba@prestatiisociale.ro  

3.  AJPIS Arad 
Adresa: Str. Gh.Lazăr, nr.20, cod 310126, Arad 
Tel: 0257 280157; 0257 280176; 0257 280178;  Fax: 0257 281703;  
ajps.arad@prestatiisociale.ro  

4.  AJPIS Argeş 
Adresa: Bd. I.C.Brătianu, nr.38, cod 110004, Piteşti 
Tel: 0248 222245;  Fax: 0248 222213; ajps.arges@prestatiisociale.ro; 
http://www.arges.prestatiisociale.ro/  

5.  AJPIS Bacău 
Adresa: Str. Ioniţă Sandu Sturza, nr.63 A, cod 600269, Bacău 
Tel: 0234 510083; 510082; Fax: 0234 588605; 544583; 
ajps.bacau@prestatiisociale.ro; http://www.bacau.prestatiisociale.ro/  

6.  AJPIS Bihor 
Adresa: Str. Ciorogariu Roman, nr.12, cod 410017, Oradea 
Tel: 0359 405279;  Fax: 0259 474737; ajps.bihor@prestatiisociale.ro  

7.  
AJPIS Bistriţa - 
Năsăud 

Adresa: Str. Liviu Rebreanu, nr.59, cod 420008, Bistriţa 
Tel: 0263 213753; 232409; Fax: 0263 232409;  
ajps.bistrita-nasaud@prestatiisociale.ro;  www.ajpsbn.xhost.ro/  

8.  AJPIS Botoşani 
Adresa: Calea Naţională, nr.85, cod 710048, Botoşani 
Tel: 0231 536726; Fax: 0231 515331; ajps.botosani@prestatiisociale.ro;  
http://www.dmssfbt.ro/  

9.  AJPIS Brăila 
Adresa: Str. Calea Călăraşilor, nr.19, cod 810017, Brăila 
Tel: 0239 611498; Fax: 0239 611498; ajps.braila@prestatiisociale.ro  

10.  AJPIS Braşov 
Adresa: Bd. Eroilor, nr.5, cod 500007, Braşov 
Tel: 0268 415142; Fax: 0268 475182; ajps.brasov@prestatiisociale.ro;  
http://www.brasov.prestatiisociale.ro/  

11.  

Agentia pentru 
Plăţi şi Inspecţie 
Socială a 
Municipiului 
Bucureşti 

Adresa: Str. Ion Campineanu, nr. 20, et. 2-3 sector 1, Bucureşti 
Tel: 021 2509020; 021 3168415; apsmb@prestatiisociale.ro; 
http://www.bucuresti.prestatiisociale.ro/  

12.  AJPIS Buzău 
Adresa: Str.Unirii, bloc 11-DE, cod 120190, Buzău 
Tel: 0238 714496; 0238 722027; 0238 725251; Fax: 0238 714496; 0238 724660 
E-mail: ajps.buzau@prestatiisociale.ro  

13.  
AJPIS Caraş-
Severin 

Adresa: Str. Traian Lalescu, nr.27, cod 320050, Reşiţa 
Tel: 0255 214044; Fax: 0255 213946; ajps.caras-severin@prestatiisociale.ro  

14.  AJPIS Călăraşi 
Adresa: Str. Flacăra, nr.18A, cod 910067, Călăraşi 
Tel: 0242 311707; 0242 314552; Fax: 0242 315213; 
ajps.calarasi@prestatiisociale.ro; http://calarasi.prestatiisociale.ro/  

15.  AJPIS Cluj 
Adresa: Str. George Coşbuc, nr.2, cod 400375, Cluj Napoca 
Tel: 0264 597125; Fax: 0264 598060; 0264 455004; ajps.cluj@prestatiisociale.ro; 
http://www.ajps-cj.ro  

16.  AJPIS Constanţa 
Adresa: Str. Decebal, nr.13C, cod 900665, Constanţa 
Tel: 0241 486699; Fax: 0241 486697; ajps.constanta@prestatiisociale.ro; 
http://www.ajps-ct.ro/  

17.  AJPIS Covasna Adresa: Str. Gen.Grigore Bălan, nr.14, cod 0520042, Sfântu Gheorghe 

mailto:anps@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.alba@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.arad@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.arges@prestatiisociale.ro
http://www.arges.prestatiisociale.ro/
mailto:ajps.bacau@prestatiisociale.ro
http://www.bacau.prestatiisociale.ro/
mailto:ajps.bihor@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.bistrita-nasaud@prestatiisociale.ro
http://www.ajpsbn.xhost.ro/
mailto:ajps.botosani@prestatiisociale.ro
http://www.dmssfbt.ro/
mailto:ajps.braila@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.brasov@prestatiisociale.ro
http://www.brasov.prestatiisociale.ro/
mailto:apsmb@prestatiisociale.ro
http://www.bucuresti.prestatiisociale.ro/
mailto:ajps.buzau@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.caras-severin@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.calarasi@prestatiisociale.ro
http://calarasi.prestatiisociale.ro/
mailto:ajps.cluj@prestatiisociale.ro
http://www.ajps-cj.ro/
mailto:ajps.constanta@prestatiisociale.ro
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Tel: 0267 311917; Fax: 0267 311917; ajps.covasna@prestatiisociale.ro; 
http://prestatiisocialecv.nd.ro/  

18.  AJPIS Dâmboviţa 
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr.1A, cod 130078, Târgovişte 
Tel: 0245 211675;606041; Fax: 0245 606041; 
ajps.dambovita@prestatiisociale.ro; http://www.ajpsdambovita.ro   

19.  AJPIS Dolj 
Adresa: Str. Unirii, nr.10, cod 200419, Craiova 
Tel: 0251 418120; 0251 413449; Fax: 0251 418120; ajps.dolj@prestatiisociale.ro;  
http://dolj.prestatiisociale.ro/  

20.  AJPIS Galaţi 
Adresa: Str. Regiment 11 Siret, nr. 46-A, cod 800302, Galaţi 
Tel: 0236 411405; 0236 413162; Fax: 0236 411405; 0236 413162; 
ajps.galati@prestatiisociale.ro  

21.  AJPIS Giurgiu 
Adresa: Str. Independenţei, bl. 106, mezanin, cod 080116, Giurgiu 
Tel: 0246 212143; 0246 213316; Fax: 0246 212224; 
ajps.giurgiu@prestatiisociale.ro; http://www.giurgiu.prestatiisociale.ro/  

22.  AJPIS Gorj 
Adresa: Bd. Republicii, bl.14, sc.1, cod 210153, Târgu Jiu 
Tel: 0253 217822,217020; Fax: 0253 217020; ajps.gorj@prestatiisociale.ro  

23.  AJPIS Harghita 
Adresa: Str.Kossuth Lajos, nr. 94, cod 530140, Miercurea Ciuc 
Tel: 0266 314566; 0266 314666; Fax: 0266 314566; 
ajps.harghita.ro@prestatiisociale.ro; http://www.ajpshr.ro  

24.  
AJPIS 
Hunedoara 

Adresa: Piaţa Unirii, nr.2, cod 330152, Deva 
Tel: 0254 215521; 0254 219155; Fax: 0254 211907; 
ajps.hunedoara@prestatiisociale.ro; http://www.ajpshd.ro  

25.  AJPIS Ialomiţa 
Adresa: Str. Lacului, nr.10, et.2, cod 920024, Slobozia 
Tel: 0243 234713; 230331; 233551;  Fax: 0243 234713; 
ajps.ialomita@prestatiisociale.ro; http://www.ajpsil.ro   

26.  AJPIS Iaşi 
Adresa: Str.Străpungere Silvestru, nr.1, bl.L6-7, cod 700001, Iaşi 
Tel: 0232 210980; 0232 213887; Fax: 0232 210980; 0232 213887; 
ajps.iasi@prestatiisociale.ro; http://www.ajpsiasi.ro/  

27.  AJPIS Ilfov 
Adresa: Str. Ion Câmpineanu, nr. 3A, sector 1, cod 010038, Bucureşti 
Tel: 021 2569692; Fax: 021 2569783; ajps.ilfov@prestatiisociale.ro; 
http://www.ilfov.prestatiisociale.ro/  

28.  
AJPIS 
Maramureş 

Adresa: Piaţa Păcii, nr.10, cod 430404, Baia Mare 
Tel: 0262 211443; 0262; 212051; 0262; 212432; Fax: 0262 211443; 0262 
215131; 0262 217205; ajps.maramures@prestatiisociale.ro; 
http://maramures.prestatiisociale.ro/  

29.  AJPIS Mehedinţi 
Adresa: Bd.Carol I, nr.3, cod 220099, Drobeta Turnu-Severin 
Tel: 0252 313860; 0252 333377; 0352 405299; Fax: 0252 313860; 
ajps.mehedinti@prestatiisociale.ro  

30.  AJPIS Mureş 
Adresa: Str.Iuliu Maniu, nr.2, etj I,cod 540027, Târgu Mureş 
Tel: 0265 265600; 0265 265601; 0265 261008; Fax: 0265 264484; 
ajps.mures@prestatiisociale.ro  

31.  AJPIS Neamţ 
Adresa: Bd. Traian, nr.17, bl.A4, parter, cod 610136, Piatra Neamţ 
Tel: 0233 234669; 233504; Fax: 0233 220923; 220957; 
ajps.neamt@prestatiisociale.ro; http://www.ajpsneamt.ro/  

32.  AJPIS Olt 
Adresa: Str. Aleea Tineretului, nr.1A, cod 230053, Slatina 
Tel: 0249 410201,410202,410203,410204; Fax: 0249-433706 
ajps.olt@prestatiisociale.ro; http://www.ajpsolt.ro/   

33.  AJPIS Prahova 
Adresa: Str. Nicolae Iorga, nr.1, cod 100537, Ploieşti 
Tel: 0244 577638; Fax: 0244 575119; 0244 577639; 
ajps.prahova@prestatiisociale.ro  
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34.  AJPIS Satu Mare 

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 8, cod 440037, Satu Mare 
Tel: 0261 706921; 706922; Fax: 0361 884980; ajps.satu-
mare@prestatiisociale.ro; http://www.ajpssm.ro/  

35.  AJPIS Sălaj 
Adresa: Str. Avram Iancu,  nr. 29, cod 450143 , Zalău 
Tel: 0260 611405; 0260-611169; Fax: 0260 610979; 
ajps.salaj@prestatiisociale.ro  

36.  AJPIS Sibiu 
Adresa: Str. Calea Dumbrăvii, nr.17, et.2, cod 551061, Sibiu 
Tel: 0269 210892; Fax: 0269 217875; ajps.sibiu@prestatiisociale.ro;  
http://www.sibiu.prestatiisociale.ro/  

37.  AJPIS Suceava 
Adresa: Str.Tudor Vladimirescu f.n., cod 720036, Suceava 
Tel: 0230 222232; 0230 524731; Fax: 0230 524731; 
ajps.suceava@prestatiisociale.ro; http://www.ajpssuceava.ro/  

38.  AJPIS Teleorman 
Adresa: Str.Dunării, nr.1, Alexandria 
Tel: 0247 310521; 0247 316244; 0247 317086; Fax: 0247 317086; 0247 316244 
ajps.teleorman@prestatiisociale.ro; http://www.teleorman.prestatiisociale.ro/  

39.  AJPIS Timiş 
Adresa: Str. Florimund de Mercy, nr.2, cod 300085, Timişoara 
Tel: 0256 430820, 432779; Fax: 0256 433369; ajps.timis@prestatiisociale.ro; 
http://www.timis.prestatiisociale.ro/  

40.  AJPIS Tulcea 
Adresa: Str. Babadag,  nr.118, cod 820126, Tulcea 
Tel: 0240 531054; Fax: 0240 531052; ajps.tulcea@prestatiisociale.ro  

41.  AJPIS Vaslui 
Adresa: Str. M.Kogălniceanu, nr.24, cod 730120, Vaslui 
Tel: 0235 311563; Fax: 0235 311653; 0235 314338; 
ajps.vaslui@prestatiisociale.ro; http://www.ajpsvaslui.ro/  

42.  AJPIS Vâlcea 
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu, nr.1, cod 240566, Râmnicu Vâlcea, etaj 3 
Tel: 0350 408946; 0350 408947; 0350 409983; Fax: 0250 731599; 0250 734710 
ajps.valcea@prestatiisociale.ro; http://www.prestatiisocialevalcea.ro/   

43.  AJPIS Vrancea 
Adresa: Str. Brăilei, nr.3 bis, cod 620161, Focşani 
Tel: 0237 612666; Fax: 0237 614.939; ajps.vrancea@prestatiisociale.ro; 
http://www.vrancea.prestatiisociale.ro/  

Sursa: Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice http://www.prestatiisociale.ro  
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Anexa 5 Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 

Nr. 
crt. 

Instituţie Date de contact 

1.  DGASPC Alba 
Adresa: Str. Mihai Viteazu, nr. 2, cod 510093, Alba Iulia 
Tel: 0258 818266, 816385, 0788527219; Fax: 0258 817037; 
dgaspc@protectiasocialaalba.ro; http://www.protectiasocialaalba.ro/  

2.  DGASPC Arad 

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12, cod 310134, Arad 
Tel: 0257 210035, 210055, 253721; 0745 534965; Fax: 0257 210055, 
253721 
secretariat@dgaspc-arad.ro; http://www.dgaspc-arad.ro/  

3.  DGASPC Argeş 
Adresa: Piaţa Vasile Milea, nr. 1, cod 110053, Piteşti 
Tel: 0248 222578, 271131, 217.800; Fax: 0248 222578; 
dgpdcarges@yahoo.com  

4.  DGASPC Bacău 
Adresa: Str. Condorilor, nr. 2, cod 600302, Bacău 
Tel: 0234 585071, 585033, 576970; Fax: 0234 519042; 
office@dgaspcbacau.ro; http://www.dgaspcbacau.ro/  

5.  DGASPC Bihor 
Adresa: Str. Feldioarei, nr. 13, cod 410475, Oradea 
Telefon: 0259 476371, 409285, 476372; Fax: 0259 447435, 0359 410878; 
dgaspcbh@rdsor.ro; http://www.dgaspcbihor.ro/  

6.  
DGASPC Bistriţa-
Năsăud 

Adresa: Str.Sucevei, Nr. 1-3, cod 420099, Bistriţa 
Telefon: 0263 230502, 232384; Fax: 0263 230502; dgaspcbn@dasbn.ro  

7.  DGASPC Botoşani 
Adresa: Str. Maxim Gorki nr. 4, cod 710310, Botoşani 
Tel: 0231 537993; Fax: 0231 511047; dgaspcbt@yahoo.com  

8.  DGASPC Braşov 
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 6, cod 500091, Braşov 
Tel: 0268 417100; Fax: 0268 411124; office@dgaspcbv.ro; 
http://www.dgaspcbv.ro/  

9.  DGASPC Brăila 
Adresa: Str. Ghioceilor nr. 8, cod 810223, Brăila 
Tel: 0239 625817, 677839; Fax: 0239 694875; dgaspcbr@braila.rdsnet.ro; 
http://www.dgaspcbraila.wgz.ro/  

10.  

DGASPC Bucureşti 
Sector 1 

Adresa: Bdul Mareşal Al. Averescu nr. 17, sector 1, Bucureşti 
Telefon: 021 2224275, 2229929; Fax: 021 2229981;  
protectia-copilului@dgaspc-sectorul1.ro; http://www.dgaspc-sectorul1.ro/  

DGASPC Bucureşti 
Sector 2 

Adresa: Str. Olari, nr. 11-13, Bucureşti 
Tel: 021 2522202, 3102417, 3102416; Fax: 021 2522217; social@social2.ro; 
http://www.social2.ro/  

DGASPC Bucureşti 
Sector 3 

Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, sector 3, Bucureşti 
Tel: 0372 126100; 021 3410713; Fax: 0372 126101; 
dgaspc_sec3@yahoo.com  

DGASPC Bucureşti 
Sector 4 

Adresa: Str. Enache Ion nr. 1 A, sector 4, Bucureşti 
Tel: 0372 715100, 0372 715101; Fax: 0372 713883, 0372 715105; 
dircopil@dgaspc4.ro; secretariatdirgen@dgaspc4.ro 

DGASPC Bucureşti 
Sector 5 

Adresa: Bdul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Bucureşti 
Tel: 021 3101731, 3159413; Fax: 021 3101731; office@dgaspc5.ro  

DGASPC Bucureşti 
Sector 6 

Adresa: Sos. Orhideelor, nr. 2D, sector 6, Bucureşti 
Tel: 021 3176311; 7463870; 7457237; Fax: 021 3176314; 
dgaspc6@yahoo.com; http://www.protectiacopilului6.ro/  

11.  DGASPC Buzău 
Adresa: Str. Bistriţei, nr.41, Buzău, cod 120212  
Tel: 0238 711 052; 0238 711 051; Fax: 0238 721143; 
dgaspcbuzau2009@yahoo.com; http://www.dgaspcbuzau.ro/  

12.  
DGASPC Caraş-
Severin 

Adresa: Aleea Trei Ape, nr. 4, et III, cod 320191, Reşiţa 
Tel: 0255 217048, 224302; Fax: 0255 217048, 224302; dgaspccs@rdslink.ro; 
http://www.dgaspccs.ro/  
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13.  DGASPC Călăraşi 
Adresa: Str. Bărăganului, nr. 1, cod 910105, Călăraşi 
Tel: 0242 311060, 0242 317985, 0242 332202; Fax: 0242 306917; 
dgaspc_cl@artelecom.net  

14.  DGASPC Cluj 
Adresa: Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, cod 400304, Cluj-Napoca 
Tel: 0264 420147, 420.146; Fax: 0264 420602; dgaspc_cluj@yahoo.com  

15.  DGASPC Constanţa 
Adresa: Constanţa, str. Decebal, nr. 22, cod 900665 
Tel: 0241 480851; 480855; 480872; Fax: 0241 694137; office@dgaspc-ct.ro; 
http://www.dgaspc-ct.ro/  

16.  DGASPC Covasna 
Adresa: Piaţa Libertăţii, nr. 4, cod 520008, Sfântu Gheorghe 
Tel: 0267 314660; Fax: 0267 314660; szasz_katalin@protectiasociala.ro; 
http://protectiasocialacv.ro/  

17.  DGASPC Dâmboviţa 
Adresa: Str. I.C. Vissarion, nr. 1, cod 130011, Târgovişte 
Tel: 0245 217686, 614615; Fax: 0245 614623; dgaspcdb@yahoo.com; 
http://www.dgaspcdb.ro/  

18.  DGASPC Dolj 
Adresa: Bdul. Nicolae Titulescu, nr. 22, cod 200134, Craiova 
Tel: 0251 416365, 418717; Fax: 0251 417838; office@dgaspcdolj.ro; 

19.  DGASPC Galaţi 
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 72, cod 6200, Galaţi 
Tel: 0236 311086, 311087; Fax: 0236 479476; dgaspc_galati@yahoo.com; 
http://www.dgaspcgalati.ro/  

20.  DGASPC Giurgiu 
Adresa: Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, cod 080185, Giurgiu 
Tel: 0246 214011, 216232; Fax: 0246 216232; dgaspcgr@yahoo.com; 
http://www.dgaspcgr.ro/  

21.  DGASPC Gorj 
Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis, Târgu Jiu 
Tel: 0253 212518, 401318; Fax: 0253 215111; dgpdcgj@yahoo.co.uk; 
http://www.dgaspcgr.ro/  

22.  DGASPC Harghita 
Adresa: Str. Libertatii, nr. 5, cod 530140, Miercurea Ciuc 
Tel: 0266 310192, 314711; Fax: 0266 207754; office@dgaspchr.ro; 
http://www.dgaspchr.ro/  

23.  DGASPC Hunedoara 
Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr. 18, cod 330182, Deva 
Tel: 0254 233340, 233341, 0372 710992, 0372 710990; Fax: 0254 234384 
dgaspchd@gmail.com; http://www.dgaspchd.ro/  

24.  DGASPC Ialomiţa 
Adresa: Str. C. Dobrogeanu-Gherea, nr. 1, cod 920033, Slobozia 
Tel: 0243 231088, 216657; Fax: 0243 233407; office@dpcialomita.ro  

25.  DGASPC Iaşi 
Adresa: Str. Vasile Lupu, nr. 57A, cod 700309, Iaşi 
Tel: 0232 477731, 474800, 214972; Fax: 0232 279654; 
dasiasi@iasi.rdsmail.ro; http://www.dasiasi.ro/  

26.  DGASPC Ilfov 
Adresa: Şos. Afumaţi, nr. 94-96, Voluntari 
Telefon: 021 3695887, 3695889; Fax: 021 3695888; dgaspcif@gmail.com; 
http://www.protectiacopilului.ro/  

27.  DGASPC Maramureş 
Adresa: Str. Banatului, nr.1, Baia Mare 
Telefon: 0262 228999; Fax: 0262 228322; dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro; 
http://www.dgaspcmm.ro/  

28.  DGASPC Mehedinţi 
Adresa: Str. Traian nr. 89, cod 220132, Drobeta Turnu-Severin 
Telefon: 0252 324460; Fax: 0252 328658; directie@dgaspcmh.ro  

29.  DGASPC Mureş 
Adresa: Str. Trebely nr. 7, cod 540136, Târgu Mureş 
Tel: 0265 211699, 211012; Fax: 0265 211561 
office@dgaspcmures.ro; http://www.dgaspcmures.ro/  

30.  DGASPC Neamţ 
Adresa: Str. Alexandru cel Bun, nr. 11, cod 610004, Piatra Neamţ 
Tel: 0233/229.217, 213.105; Fax: 0233/237.438, 231.555 
dgaspc_neamt@yahoo.com  

31.  DGASPC Olt 
Adresa: Str. Dragăneşti, nr. 29, Slatina 
Tel: 0372 713562, 0372 713563, 0372 713564; Fax: 0372 713568; 
dgpdcot@slatina.rdsnet.ro; http://www.dgaspc-olt.ro/  
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32.  DGASPC Prahova 
Adresa: Şos. Vestului nr. 14-16, Ploieşti 
Tel: 0244 511400; 0244 586100; Fax: 0244 511400; 0244 586100; 
copil@copilprahova.ro; http://www.copilprahova.ro/  

33.  DGASPC Satu-Mare 
Adresa: Str. Corvinilor nr. 18, cod 440080, Satu Mare 
Tel: 0261 768449, 0361 407755; Fax: 0261 768830; djpc@cjsm.ro  

34.  DGASPC Sălaj 
Adresa: Str. Unirii, nr. 20, cod 450059, Zalău 
Tel: 0260 615017, 610689; Fax: 0260 618850; sjdgaspc@zalau.astral.ro  

35.  DGASPC Sibiu 
Adresa: Str. Mitropoliei, nr. 2, Sibiu 
Tel: 0269 232066, 218.159, 232575; Fax: 0269 232575; office@dasib.ro; 
http://www.dasib.ro/  

36.  DGASPC Suceava 
Adresa: B-dul George Enescu nr. 16, cod 720231, Suceava 
Tel: 0372 706197, 0330 401068, 0330 401067; Fax: 0230 523337; 
office@dpcsv.ro; http://www.dpcsv.ro/  

37.  DGASPC Teleorman 
Adresa: Str. Dunării nr. 7, cod 140002, Alexandria 
Tel: 0247 316611, 406060; Fax: 0247 406060; dgaspctr@yahoo.com  

38.  DGASPC Timiş 
Adresa: Piaţa Regina Maria, nr. 3, cod 300004, Timişoara 
Tel: 0256 490281, 494030; Fax: 0256 407066; dgaspctm@gmail.com; 
http://www.dgaspctm.ro/  

39.  DGASPC Tulcea 
Adresa: Str. Gavrilov Corneliu, nr. 120, cod 820080, Tulcea 
Tel: 0240 517455; 510293; Fax: 0240 516466; copiltl@tim.ro  

40.  DGASPC Vaslui 
Adresa: Şos. Naţională Vaslui-Iaşi, nr. 1, Vaslui 
Tel: 0235 316143, 315138; Fax: 0235 315346 
office@dgpcvs.ro 

41.  DGASPC Vâlcea 
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 28, cod 240168, Râmnicu Vâlcea 
Tel: 0250 734758, 0350 401729, 0350 401730; Fax: 0250/734.758 
dgaspcvl@yahoo.com  

42.  DGASPC Vrancea 
Adresa: Bd. Garii nr. 13, cod 620104, Focşani 
Tel: 0237 230789; 230788; Fax: 0237 230788; dgaspcvn@yahoo.com; 
http://www.asistentasocialavn.ro/  

Sursa: Direcţia Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice http://www.copii.ro/directii  
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Anexa 6 Surse de informare pentru finanţarea întreprinderilor sociale  
 
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP - http://www.creditcoop.ro/  
 
Centrul de Resurse pentru Economie Socială  - http://www.economiesociala.net/  
 
Competiţia Întreprinderilor Sociale NESsT  - http://www.nesst.org/  
 
Federaţia Naţională „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România  - 
http://www.fn-omenia.ro/  
 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii  -
http://www.fngcimm.ro/  
 
Fundaţia Alături de Voi România, Catalogul Unităţilor Protejate - http://www.unitatiprotejate.ro  
 
Fundaţia Dezvoltării Societăţii Civile, Institutul de Economie Socială - http://www.ies.org.ro  
 
good.bee credit IFN SA -  http://www.goodbeecredit.ro/  
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  
http://www.apdrp.ro  
 
Ministerul Economiei, Direcţia Implementare Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii  - http://www.aippimm.ro/  
 
Ministerul Economiei, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” - http://amposcce.minind.ro/  
 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Persoanelor Vârstnice, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007-2013” -  
http://www.fseromania.ro/index.php/posdru 
 
Opportunity Microcredit România - http://www.opportunity.ro/  
 
RoPoT, Hub Bucharest  - http://www.ropot.ro/  
 
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - http://www.e-licitatie.ro  
 
Societatea pentru Excelenţă în Administraţia Publică - http://www.seap.ro/  
 
Startups - http://www.startups.ro/ 
 
Structural Consulting Group, Informaţii utile în sprijinul ideii tale  - http://www.fonduri-structurale.ro/  
 
Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România  - http://www.uncar.ro  
 
Țara lui Andrei, Petrom - http://www.taraluiandrei.ro/  
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