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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 

persoanelor de etnie romă 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 persoanelor de etnie romă 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 populaţiei de etnie romă; 
experienţa altor ţări şi proiecte referitoare la populaţia de etnie romă 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 a minorităţii roma în lume şi în ţara noastră, 
particularităţile excluziunii sociale cu care se confruntă, politicile de la nivel european, cadrul 
instituţional şi politici publice adresate minorităţii rome în România. Problematica inserţiei 
profesionale este analizată din perspectiva politicilor publice legate de accesul şi participarea 
populaţiei rome pe piaţa muncii, cauzele care determină situaţia socio-economică precară 
existentă în comunităţile de romi precum şi ES şi populaţia de etnie romă. Printre concluziile primei 
părţi menţionăm rezultatele modeste în România a acţiunilor legate de prima Strategie de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor şi Decada de Incluziune a Romilor. Condiţii cheie pentru 
îmbunătăţirea situaţiei romilor sunt:  

 creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene  

 coordonarea într-o iniţiativă naţională coerentă a bunelor practici de îmbunătăţire a 
rezultatelor educaţionale  

 monitorizarea, analiza și evaluarea permanentă și coerentă a politicilor publice și a 
programelor existente destinate populației roma 

 reorientare şi revalorificare a meseriilor tradiţionale rome prin stimularea 
potenţialului autentic al autorilor săi 

 expunerea publică, prestaţiile meseriaşilor romi, comunicarea directă între 
meseriaşii romi şi populaţia majoritară vor aduce o modificare a  steretipurilor 
existente 

 
Implicarea autorităţilor publice competente, a societăţii civile şi a mass-media dar şi 

realizarea unei serii de activităţi de conştientizare a romilor asupra oportunităţilor pe care le 
prezintă ES demersurile coordonate de autorităţile naţionale şi organismele internaţionale de 
elaborare şi difuzare a unor materiale specifice, de contract nemijlocit în comunităţile rome şi de 
activizare, prin promovare, lobby şi cooperare a ONG-urilor dedicate romilor sunt condiţii cheie 
care ar asigura succesul.  

A doua parte include experienţa altor ţări şi proiecte referitoare la populaţia de etnie romă. 
Romii din Europa confruntă o serie de probleme comune printre care sărăcia şi discriminarea. Sunt 
analizate evoluţia conceptului de ES la nivel european şi pluralitatea formelor de organizare în 
diferite state membre. Nu există forme unice de organizare a ES la nivel european ci entităţi 
juridice care respectă seturi comune de principii cu atenţie acordată şi inserţiei profesionale a 
grupurilor defavorizate. Partea II conţine informaţii despre structuri internaţionale de reprezentare a 
ES de la nivel european. Evoluţia domeniului ES şi a diferitelor sale forme de organizare este 
ilustrată cu referiri la situaţiile din Belgia, Canada, Finlanda, Franţa, Italia, Polonia, Spania. Sunt 
prezentate exemple de structuri de ES sau programe din alte state membre adresate populaţiei de 
etnie roma sau care pot fi replicate în folosul comunităţii rome: din Austria, Belgia, Elveţia, 
Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Spania şi Regatul Unit al Marii Britanii. Ideile antreprenoriale 
prezintă un grad ridicat de replicabilitate la noi în ţară.  

Cea de a treia parte este dedicată modelelor de întreprinderi sociale pentru populaţia de 
etnie romă. Sunt prezentate nouă întreprinderi sociale din şase regiuni de dezvoltare ale ţării: 
Nord-Est1, Sud Muntenia2, Bucureşti-Ilfov3, Vest4, Nord-Vest5 şi Sud Vest Oltenia6. Acestea au fost 
identificate şi selecţionate de echipa LES din cadrul proiectului ca exemple de bună practică din 
perspectivele ES pentru populaţia de etnie romă. 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, testimoniale şi fotografii. 

                                                
1
 Asociaţia Hercules, oraşul Costeşti, judeţul Argeş, Balkan-rock Iaşi, societate cooperativă meştesugarească de gradul I, Societatea 

cooperativă din satul Mironeasa, Iaşi 
2
 Societatea cooperativă agricolă Drum bun din comuna Dracea, judeţul Teleorman, Asociaţia Hercules, oraşul Costeşti, judeţul Argeş   

3
 Romano Cher Casa Romilor, Bucureşti, Asociaţia Touched România, Bucureşti 

4
 Asociatia pentru dezvoltarea ES – Constructing the present, oraş Petrila, judeţul Hunedoara 

5
 Societate comercială a Fundaţiei Ruhama, sat Tămajda, comuna Avram Iancu, judeţul Bihor 

6
 Organizaţia comunitară Humanity Rom, comuna Iancu Jianu, judeţul Olt 
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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)  

 Birourile judeţene pentru romi, Agenţia Naţională pentru Romi (ANR), Secretariatul 
General al Guvernului 

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

 Oficiile Registrului Comerţului (ORC), Ministerul Justiţiei  

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

 Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)  
 
Anexele cuprind informaţii privind surse de finanţare şi portaluri de informare.  
Partea a treia mai include informaţii despre paşii înfiinţării unei întreprinderi sociale 

(motivaţia, pregătirea, evaluarea, testarea şi planul de afaceri), reglementări juridice şi surse de 
finanţare. Un subcapitol separat este dedicat altor studii privind perspectivele ES asupra altor 
grupuri dezavantajate. Analiza se bazează pe 107 volume dedicate 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 populaţiei rome, de a descrie 

experienţa altor ţări şi eventual proiecte pentru acest grup şi de a identifica modele de întreprinderi 

sociale specifice.  

Analiza documentară a avut în vedere prezentarea sintetică a evoluţiei cadrului legislativ şi 

instituţional naţional cât şi a reglementărilor internaţionale cu impact asupra persoanelor rome. 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 Institutul Naţional de 

Statistică (INS) dar şi din alte surse (cercetări anterioare, statistici oferite de instituţii publice cu 

atribuţii în domeniul) 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 de etnie romă.  

Selectarea întreprinderilor sociale prezentate ca modele în ES s-a realizat pe un eşantion 

de disponibilitate construit în urma răspunsurilor primite despre inţiativele 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 diagnostice, precum şi informaţii privind situaţia şi 

caracteristicile populaţiei de etnie romă.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 (DGASPC, primării), pentru a explora atitudinile şi 

percepţiile asupra problematicii grupului ţintă. Nu în ultimul rând, au fost vizate şi persoanele de 

etnie romă 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 minoritatea romă şi actorii instituţionali care au contribuit la incluziunea 

romilor s-a realizat în perioada mai – decembrie 2012. 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 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 grupul 

ţintă a activităţilor întreprinderilor sociale selectare. 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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"Situaţia romilor este dominată de 
discrimare şi excludere socială, 
de sărăcie, şomaj şi prejudecăţi". 
(sursa: Concluziile raportului 
Comisiei Europene 2011).  

 

 

Partea I. Situaţia şi caracteristicile populaţiei aparținând minorității romilor 

 

 

I.1.  Situaţia generală şi caracteristicile minorităţii rome 

I. 1.1 Prezentare generală a minorităţii romilor în lume  

Identitatea romilor, desemnată deseori prin cuvântul „ţigan”, a fost şi rămâne puternic 
stigmatizată în societatea românească şi în societăţile europene.  

Conform statisticilor din Strategia UE privind incluziunea romilor, minoritatea romă este cea 
mai numeroasă şi mai săracă din Europa. Estimarea numărului total al populaţiei rome din Europa 
este una din marile provocări ale ţărilor comunităţii europene Prezentă în toate cele 27 de state 
membre ale Uniunii Europene (UE), populaţia romă numără între 10-12 milioane de persoane 
(aproximativ 2% din populaţia UE). (Open Society Institute, 2006; European Parliament, 2011). 

Populaţiile de romi sunt cu mult mai tinere decât majoritatea populaţiilor – între 40-50% din 
populaţiile rome din ţările Decadei de Incluziune a Romilor au sub 20 de ani. Vârsta medie a 
populaţiei rome active  este de 25 de ani, comparativ cu 40 de ani  cât se înregistrează la 
populaţiile majoritare. 

Romii sunt adesea lipsiţi de resursele necesare unor 
condiţii de trai corespunzătoare, de accesul la educaţie, pe piaţa 
muncii, la servicii sociale şi de sănătate. Aveastă situație 
împiedică participarea la viaţa societăţii (Preda et al,, 2003; 
Ionescu et al,, 2006) . 

Banca Mondială estimează că rata sărăciei populaţiei 
rome este de patru până la zece ori mai ridicată decât la restul populaţiilor ne-rome din Bulgaria, 
Muntenegru, România, Serbia, Ungaria. Aproape 40% dintre romii din Bulgaria şi România trăiesc 
cu mai puţin de 2,15 dolari pe zi. 

În ciuda acţiunilor europene intense pentru promovarea incluziunii sociale și a recunoaşterii 
ca minoritate națională-etnică, lingvistică etc. în unele ţări europene, romii sunt în continuare priviţi 
prin prisma stereotipurilor şi sunt discriminaţi.  

Cifrele nu sunt optimiste şi susţin necesitatea adoptării unor măsuri energice şi imediate 
pentru accelerarea incluziunii sociale a acestei minorități. Este importantă investiția în educaţia 
copiilor și părinților romi pentru a ajuta generațiile următoare să se integreze pe piaţa muncii. 
Părinţii copiilor romi trebuie susţinuţi în găsirea unui loc de muncă care să ofere resursele 
necesare menţinerii copiilor în şcoli şi obţineriii/păstrării locuinţelor (European Parliament, 2011). 
Populaţia romă reprezintă o cotă semnificativă a populaţiei apte de muncă în multe ţări europene. 
Cota va continua să crească avându-se în vedere profilul de vârstă relativ tânără. Ponderea 
romilor în rândul populaţiei totale apte de muncă va creşte, pentru că populaţiile majoritare din 
Europa Centrală şi de Est sunt supuse unui proces de îmbătrânire rapidă. Participarea romilor cu 
drepturi egale pe piaţa muncii sprijină costurile naţionale aflate în creştere aferente pensiilor, 
sănătăţii şi altor costuri aferente vârstelor înaintate. Participarea mai mare a romilor pe piaţa 
muncii ar creşte productivitatea economică, ar reduce cheltuielile guvernamentale pentru asistenţă 
socială şi ar majora veniturile din taxe. Se estimează că beneficiile din taxele generate de 
integrarea romilor pe piaţa muncii sunt de aproximativ 175 milioane euro anual pentru fiecare ţară 
Sporirea substanţială a participării şi productivităţii romilor este o necesitate economică pentru 
toată lumea. (Banca Mondială, 2010a).  
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Deşi la ultimul recensământ al 
populaţiei din 2011 numărul 
persoanelor care s-au declarat de 
roma a crescut uşor, valoarea 
reală este mult subevaluată.  

 

Unele persoane rome refuză să 
îşi declare apartenenţa etnică de 
teama de a nu fi victime ale 
discriminării. 

 

 
I.1.2 Minoritatea romilor în România 
 

În România, populaţia romă reprezintă a doua minoritate ca pondere. În România au avut 
loc, până acum, 12 recensăminte naţionale, însă numai ultimele trei, cele din anii 1992, 2002 şi 
2011, pot fi considerate mai relevante, în măsura în care au particularizat apartenența la 
identitatea romă, fapt care nu s-a întâmplat înainte de 1989. La recensămîntul din 2011 s-au 
declarat romi 619.007 persoane (3,25% din populaţia ţării). În recensămintele anterioare se 

declaraseră ca atare 535.140 persoane (2,5% în 2002), 
respectiv 401.087 persoane (1,8% în 1992). Gradul de 
asumare a propriei identități în rândul romilor a crescut 
constant în ultimele două decenii ceea ce demonstrează că 
iniţiativele societăţii româneşti, în general, şi a societăţii civile 
rome, în particular, pentru creşterea nivelului de incluziune 
socială pentru această minoritate încep să dea unele rezultate.  

Ca şi în 2002, şi în 2011, cercetătorii şi activiştii din societatea civilă consideră că numărul 
romilor este mai mare. Estimările independente apreciază că în România trăiesc între 1 şi 2 
milioane de persoane aparținând minorității romilor.  

Comparând evaluările oficiale cu estimările reprezentanţilor societăţii civile, cât şi cu cele 
ale unor instituţii internaţionale, precum Banca Mondială, rezultă că, aproximativ două treimi din 
numărul total al romilor care trăiesc în România nu îşi declară oficial apartenenţa la identitatea 
romă, preferând să se  declare fie români, fie maghiari (în Ardeal), fie turci sau tătari (Dobrogea). 
Această nedeclarare a generat dificultăţi de estimare a dimensiunii minorității rome și a făcut ca 
dezvoltarea de programe dedicate populaţiei rome să întâmpine multe obstacole. 

Ce anume conduce însă la subreprezentarea minorității 
romilor în statistici? Unele persoane refuză să îşi declare 
apartenenţa la minoritatea romilor de teama de a nu fi victime 
ale discriminării. Alţii nu se mai consideră romi pentru că nu 
mai vorbesc limba romani şi nu mai au ocupaţiile tradiţionale. 

O parte din romii în vârstă, care au trăit direct sau au primit de la părinţii lor informaţii despre 
experienţa traumatizantă a deportării din anii celui de al doilea război mondial se feresc să afirme 
că sunt romi de teamă că istoria s-ar putea repeta. Datorită acestor motive subiective o parte 
semnificativă dintre romi ssunt reticenţi în a-şi asuma apartenenţa la minoritatea romilor. 

Ca în majoritatea ţărilor europene, departe de a constitui un grup omogen, romii din 
România sunt o populaţie cu un grad ridicat de eterogenitate. Prin tradiţie, romii sunt o populaţie 
săracă, cu un statut social scăzut şi cu o puternică expunere la discriminare şi excluziune socială, 
ceea ce o particularizează în comparaţie cu restul populaţiei. Pentru că, dacă nu există diferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte nivelul mediu de bunăstare între maghiari sau germani, de pildă,  
şi majoritatea populaţiei, sunt mari discrepanţe între nivelul de bunăstare al romilor şi cel al 
celorlalte minorități din România. În 2006, în rândul populaţiei rome existau de patru ori mai multe 
persoane care trăiau sub pragul sărăciei faţă de restul populaţiei  (Banca Mondială, 2007)..  

Populaţia romă este afectată de rate de şomaj peste medie, de condiţii improprii de locuit, 
de un nivel scăzut al stării de sănătate şi de o rată mare a analfabetismului. Deşi rata sărăciei în 
rândurile acestei minorități a scăzut de la 76% în 2003 la 58% în 2006, discrepanţa dintre populaţia 
romă şi media naţională a crescut. Dacă în 2003 riscul de sărăcie la care era expusă populaţia 
romă era de trei ori mai ridicat decât media pe ţară, în 2006 acesta a fost de patru ori mai ridicat. 
Și discrepanţa în zonele rurale este şi mai mare (Banca Mondială, 2007).. 

Conform Barometrului Incluziunii Romilor (2007), majoriatea romilor trăiesc în zonele 
periferice ale localităţilor (83%), în comunităţi compacte (77%). Doar 40% dintre ei deţin o locuinţă 
în proprietate personală şi un sfert locuiesc în case aflate în proprietatea părinţilor, preponderent în 
mediul rural. În mediul urban, 14,2% au locuinţe închiriate de la stat şi 1,2% trăiesc în locuinţe 
sociale. Din punctul de vedere al statutului ocupării locuinţei, 66% din populaţia aparţinând 
minorităţii rome au un contract legal valabil, 4% au contracte expirate, iar 30% nu au nici o formă 
de contract pentru locuinţa în care stau. Aproximativ 3% dintre romi trăiesc în locuinţe improvizate, 
13% nu au alimentare cu electricitate la domiciliu, faţă de doar 2% dintre cetăţenii aparţinând altor 
minorități. În zonele urbane numai 27% dintre cetăţenii aparţinând minorităţii rome au apa curentă 
în casă, faţă de 90% dintre cei de alte etnii, 53% dintre gospodăriile rome erau dotate cu frigider, 
faţă de 92% ale persoanelor care aparţin altor etnii. În ceea ce priveşte accesul la tehnologia 



 

11 

Cu toate că responsabilitatea principală 
pentru incluziunea socială şi economică 
a cetăţenilor aparţinând minorităţii 
romilor revine autorităţilor publice, 
incluziunea romilor este un proces dual, 
care presupune o schimbare în men-
talitatea majorităţii, dar şi în mentali-
tatea membrilor comunităţii romilor, o 
provocare pentru care se impun acţiuni 
ferme, desfăşrate într-un dialog activ cu 
minoritatea romilor, atât la nivel 
naţional, cât şi la nivelul UE (Sursa: 
Comunicarea Comisiei Europene din 
2011 „Un cadru UE pentru strategiile 
naţionale de integrare a romilor până în 
2020”) 

 

Lipsa actelor de identitate este o barieră 

importantă în calea integrării economice 

şi sociale a persoanelor de etnie romă  

După 1989 romii din rural au fost cei mai 

expuşi sărăciei  

Capitalul redus de educaţie al populaţiei 

de etnie roma este o barieră importantă 

în accesarea locurilor de muncă  

informatică, doar 8% dintre gospodăriile rome deţineau un calculator, faţă de 24% dintre vecinii 
care nu aparţin minorităţii rome din aceleaşi localităţi (Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 
2007).  

 

I.2. Particularităţile excluziunii sociale a minorităţii romilor 

Un factor important care menţinere populaţia 
rome în sărăcie este lipsa actelor de identitate (carte de 
identitate sau certificat de naştere) sau a titlurilor de 
proprietate pentru casă sau pământ. Aceste persoane nu 
au acte de identitate și nu beneficiază de asistenţă 

socială conform legii 292/2011 a asistenței sociale. Ei sunt excluşi de la sistemul de educaţie şi de 
la serviciile medicale. Absenţa titlurilor de proprietate pentru case sau pământuri îi expune 
permanent riscului de a fi evacuaţi, generând o stare cronică de nesiguranţă. Din aceste motive, 
mulţi își crează o nouă identitate etnică, care să le permită accesul la normalitate, cel puţin din 
punct de vedere al percepţiei generale. 

Romii din mediul rural, lipsiţi de posibilitatea de a 
dobândi (redobândi) terenuri agricole au fost cei mai 
expuşi căderii în sărăcie extremă, deoarece oferta de 
locuri de muncă în rural a fost drastic diminuată. 

Probleme financiare ale romilor au făcut ca, în momentul împroprietăririi din anii 90, chiar şi acei 
dintre ei care au primit terenuri să nu îşi permită achiziţionarea de unelte sau animale şi să vândă 
rapid, pe preţuri derizorii, suprafeţele primite.  

Capitalul redus de educaţie faţă de populaţia majoritară 
a fost un factor relevant care a condus la situaţia actuală 
a ocupării romilor. Mulţi  dintre  copiii  romi  nu  sunt  în 
programele de educaţie preşcolară şi şcolară, iar 

majoritatea adulţilor romi nu lucrează legal. Cei mai mulţi nu au un nivel de educaţie suficient 
pentru a accesa locurile de muncă calificate de pe piaţa formală, iar numărul locurilor de muncă 
necalificată este limitat, dincolo de faptul ca sunt şi mai prost plătite (Preda et al, 2004). Accesarea 
locurilor de muncă de către persoanele cu slab calificate este dificilă în general indiferent de 
identitatea, genul, apartenența la o categorie a acesteia. 

Chiar dacă lipsa resurselor, discriminarea sau absenţa actelor de identitate joacă un rol 
important în determinarea stării de sărăcie a romilor, factorul cultural nu poate fi ignorat. Populaţia 
romă este mai conservatoare decât majoritatea românilor sau a europenilor. Studiile comunităţile 
(Stewart, 1997; Şerban, 1998; Surdu, 2003) evidenţiază caracterul tradiţional al vieţii comunităţii.  

 

I.3. Politici adresate  minorităţii romilor la nivel european 

O dată cu ultimul val de lărgire a UE la 1 ianuarie 2007, minoritatea romă a  devenit cea 
mai numeroasă şi mai săracă comunitate din Europa, fiind, în acelaşi timp, comunitatea cu cel mai 
accelerat ritm de creştere a populaţiei (indice de natalitate) dar si de mortalitate infantilă. 

Provocarea identificării mecanismelor care să 
asigure  dezvoltarea economică şi socială a romilor este 
unul dintre cele mai controversate aspecte în toate statele 
membre, în special în cele din Europa Centrală și de Est.  

Săracia romilor există sub toate aspectele, începând 
de la nivelul scăzut de educaţie, locuinţe nesatisfacatoare 
(din punct de vedere al standardului decent de viaţă) şi până 
la nivelul precar al sănătăţii - toate acestea conducând la un 
cerc vicios al sărăciei şi excluderii. 

În februarie 2005, prim miniştrii din opt ţări din 
Europa Centrală şi de Sud, preşedintele Băncii Mondiale, 
James Wolfensohn, precum şi preşedintele Institutului 
pentru o Societate Deschisă (OSI), George Soros, s-au 
întrunit la Sofia pentru lansarea Decadei incluziunii romilor. 
Acesta este primul efort internaţional concertat în vederea 
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Mottoul Decadei:  
„Nimic pentru noi, fără noi”. 

 

 

„Decada dă semnalul unei schimbări 

radicale a politicii faţă de romi. Dar 

acesta este doar începutul. Problemele 

nu se vor rezolva peste noapte şi 

trebuie să fim pregătiţi să luptăm 

împotriva excluderii sociale şi 

discriminării pe parcursul Decadei. 

Decada însaşi este un exerciţiu al 

incluziunii şi invităm şi alte ţări, inclusiv 

dintre membrele U.E., să ni se alăture” 

(Sursa George Soros, preşedintele 

Institutului pentru o Societate Deschisă) 

 

îmbunătăţirii standardelor de viaţă ale romilor. Domeniile abordate: educaţia, sănătatea, angajarea 
în muncă şi locuirea. Au mai fost stabilite ca teme care transcend domeniile principale: combaterea 
sărăciei, a discriminării şi promovarea egalității de gen. 

Romii au participat încă de la început în conturarea şi 
definirea viziunii Decadei şi au fost cooptaţi şi în Comitetul de 
coordonare şi de pregătire a planurilor naţionale de acţiune. 

Reprezentanţii romilor, atât din partea societăţii civile, cât şi ca experţi, au identificat priorităţile de 
politici sociale, cu un rol cheie în stabilirea şi definirea obiectivelor Decadei. Participarea romă a 
fost şi va fi decisivă pentru coagularea unei viziuni de ansamblu şi pentru monitorizarea procesului 
pe parcursul următorilor ani. 

În decembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat iniţiativa prioritară intitulată „Platforma 
europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale”. Iniţiativa abordează integrarea romilor în 
contextul mai larg al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, aşa cum este definită în cadrul 
strategiei „Europa 2020”. Platforma crează cadrul general de politici şi acţiuni specifice aplicate în 
cadrul Grupului de Acţiune pentru Romi.  

Comisia Europeană şi-a însuşit, la 5 aprilie 2011, o comunicare privind integrarea romilor, 
ca urmare a unei iniţiative comune a vicepreşedintelui Viviane Reding şi comisarului Laszlo Andor. 
Comunicarea îşi propune să creeze un cadru european 
pentru strategiile naţionale de integrare a romilor. Acest 
cadru se bazează pe o prezumţie cheie: că singura 
modalitate de a integra cu succes persoanele aparținând 
minorității romilor reprezintă concertarea energiilor tuturor 
actorilor implicaţi, fiecare cu rolul, locul şi atribuţiile sale 
speciifice: instituţiile UE, autorităţile naţionale, regionale şi 
locale, societătea civilă şi, nu în ultimul rând, romii înșiși.  

Incluziunea cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor 
este una dintre cele mai stringente probleme sociale în 
Europa. Statele membre sunt încurajate, în funcţie de 
dimensiunile populaţie rome care trăieşte pe teritoriile lor, şi 
ţinând cont de punctul de pornire diferit al fiecărei ţări în 
parte, să adopte sau să dezvolte o abordare globală cu 
privire la integrarea romilor. Statele membre sunt îndemnate să încurajeze proiecte pentru 
comunităţile defavorizate care să combată discriminarea pe piaţa muncii, să implice romii în 
derularea lor şi în special femeile rome (Comisia Europeană, 2011).  

 

I.4. Cadrul instituţional şi politici publice adresate minorităţii romilor în România 

România beneficiază, din punct de vedere instituţional, de un context favorabil, dispunând 
de o structură complexă care acţionează la toate nivelurile: naţional (ANR), regional (șapte birouri 
regionale în subordinea ANR), judeţean (Birourile judeţene pentru romi) şi local (experţi şi consilieri 
romi). Alte instituţii vin să completeze aceste structuri: mediatori sanitari romi (recunoscuţi şi 
finanţaţi prin Legea descentralizării), mediatori şcolari romi (finanţaţi prin prgrame Phare şi uneori 
de administraţia locală) și inspectori şcolari romi.  

S-au înregistrat progrese în dezvoltarea cadrului instituţional şi cel de politici publice pentru 
populaţia romă în ultimii zece ani. Mecanisme specifice au fost create pentru implementarea unor 
astfel de măsuri care vizează populaţia romă, în mod special în domeniile educaţiei şi sănătăţii. 
Măsurile nu au fost însă duse până la capăt, existând dificultăţi financiare şi instituţionale care au 
afectat, spre exemplu, angajarea mediatorilor şcolari şi sanitari (Moisă, 2008).   

Situaţia romilor a constituit şi va continua să constituie o problemă de interes pentru diverşi 
actori sociali, interni şi externi: lumea ştiinţifică, mediul politic românesc, sectorul guvernamental, 
interguvernamental şi neguvernamental. Pe de altă parte, este important şi contextul general 
socio-politic actual: intrarea României în structurile euro-atlantice şi aderarea la UE au permis 
reorientarea politicilor către diverse categorii de populaţie, serios afectate de tranziţia către 
economia de piaţă, inclusiv minoritatea roma. 

Începând din 2001, romii au constituit subiectul mai multor politici publice, elaborate în plan 
naţional de instituţiile de specialitate şi în plan internaţional de Comisia Europeană. Aplicarea 
politicii de incluziune socială a minorităţii romilor presupune o abordare integratoare, un proces 
planificat şi acţiuni conjugate, urmate de adoptarea de strategii, programe şi proiecte specifice. 
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Politicile sociale cu referire la minoritatea romă, axate pe conceptul de incluziune socială, adoptate 
de Guvernele României au fost: Planul Naţional anti-sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale 
(PNAinc) 2002, Memorandumul Comun de Incluziune Socială (JIM) 2005, Planul Naţional de 
Dezvoltare al României 2007 – 2013 (PNDR), Programul guvernamental pentru perioada 2009-
2012, Programul Naţional de Reformă 2011 – 2013. 

În cazul strategiei 1221/ 2011 privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rome, abordarea politicilor publice a fost focalizată pe măsuri în domeniul social, educaţie, 
ocupare, sănătate, locuire şi mica infrastructură, însoţite de măsuri pentru combaterea 
discriminării, combaterea sărăciei şi promovarea egalităţii de şanse.  

În momentul actual există două tipuri de politici publice ai căror beneficiari pot fi 
comunităţile de romi: atât cele elaborate pentru întreaga societate (mainstreaming), cât şi cele 
destinate explicit minorităţii rome (targeting). Din prima categoria fac parte iniţiativele care privesc, 
de exemplu, sistemul asigurărilor de şomaj sau Planul Naţional Anti-Sărcie şi Promovare a 
Incluziunii Sociale (PNAinc). Începutul de mileniu a adus şi o serie de măsuri legislative menite să 
întărească rolul politicilor sociale. Astfel, au sunt emise: Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat (intrată în vigoare la 1 ianuarie 2002), Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de 
asistenţă socială (de asemenea, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2002) şi Legea nr. 116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.Un moment deosebit de important a fost 
înfiinţarea, în aprilie 2001, a Comisiei Guvernamentale Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii 
Sociale, care a conceput PNAinc, aprobat prin HG nr. 829/2002. Acest document complex se 
constituie ca un „program de construcţie socială în direcţia realizării unei societăţi europene”, ca 
obiectiv comun al întregului continent, şi are la bază o serie de principii, printre care: solidaritate 
socială, activizare, responsabilizare, ES, suport social ca instrument al incluziunii sociale, 
parteneriat/participare etc. 

Din cea de a doua categorie fac parte iniţiative elaborate în mod expres pentru populaţia 
roma: Strategiile Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor (prima în 2001 şi 
următoarea în 20117), precum şi Decada de incluziune a romilor.  

Un document programatic de politici publice poate fi considerat şi Planul de măsuri 
prioritare pentru integrare europeană 2005 al Ministerului Integrării Europene, care conţine câteva 
elemente de politică publică destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor. Aceste elemente s-au regăsit 
şi în Strategie, dar implementarea lor a fost, în mare măsură,  întârziată. 

În 2010, un alt document programatic, de această dată sub umbrela Sub-Comisiei 
Parlamentare pentru Romi, structură consultativă creată la inţiativa deputatului rom Nicolae Păun, 
aduce o nouă direcţie de abordare a mişcării rome care a simţit impactul scăzut al demersurilor 
făcute de către puterea executivă şi a încercat orientarea către puterea legislativă. Recomandările 
pentru un Plan de Acţiune8, se referă la migraţia internaţională a romilor, integrarea acestora în 
comunităţile locale şi la asumarea responsabilităţii de către societatea civilă romă din România ca 
reacţie la criza ghetto-urilor de romi din România şi celelalte ţări europene.  

Memorandumul „Imperativul Modernizării" s-a adresat instituţiilor statului şi asociaţiilor rome 
cu prilejul "Zilei internaţionale a Romilor"9, document care a fost larg distribuit structurilor 
guvernamentale, preşedinţie, parlament etc. Acest document constituie o schimbare în abordarea 
mişcării rome din România, o schimbare de discurs care pledează pentru modernizarea 
comunităţilor de romi, în care se vorbeşte de excluderea socială a romilor şi destul de puţin de 
antidiscriminare. Memorandumul propune o viziune în care ar trebui să existe un proces accelerat 
de includere a ghetto-urilor de romi în comunităţile locale, de promovare a comunicării culturale cu 
celelalte grupuri dar şi de păstrare a identităţii culturale a romilor.  

În anul 2011, o iniţiativă importantă a UE a dus la dezvoltarea Strategiilor pentru 
persoanele aparâinând minorității romilor din diferitele ţări europene, Comisia Europeană 
elaborând o Comunicare către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor 
până în 2020 (Comisia Europeană, 2011). 

Drept urmare, noua Strategie, adoptată în decembrie 2011, asigură continuitatea măsurilor 
adoptate  prin Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor pe perioada 2001 
– 2010 şi urmăreşte valorificarea şi potenţarea rezultatelor astfel obţinute.  Noua Strategie are la 

                                                
7
 Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor 2001, Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii rome 2011. 
8
 http://www.cdep.ro/co/docs/F1768764652/Plan%20migratia%20internationala%20a%20romilor.pdf  

9 
http://www.romanothan.ro/comunicate/Memorandumul-Imperativul-Modernizarii-adresat-institutiilor-statului-si-asociatiilor-rome-cu-

prilejul-Zilei-internationale-a-Romilor.html. 

http://www.cdep.ro/co/docs/F1768764652/Plan%20migratia%20internationala%20a%20romilor.pdf
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bază liniile directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020 şi documentele 
europene în vigoare (Comisia Europeană, 2011; Guvernul României 2011).. Noua strategie 
guvernamentală combină cele două perspective asupra problematicii romilor, a combaterii 
discriminării şi a sărăciei, fiind, în acelaşi timp, compatibilă şi cu liniile de acţiune prevăzute în 
cadrul altor documente programatice naţionale. O componentă importantă a noii Strategii este 
parteneriatul permanent cu societatea civilă, în aplicarea unor programe specifice de îmbunătăţire 
a a situaţiei romilor, în vederea obţinerii de rezultate sustenabile. Rămâne de văzut modul şi 
eficienţa aplicării programelor prevăzute în strategie deoarece aşteptările actorilor implicaţi sunt 
diferite, la diferite niveluri. Ceea ce este văzut ca un proiect de succes de o autoritate publică, 
poate fi văzut ca un eşec de activiştii romi. Datorită acestor considerente, abordarea participativă 
în toate etapele strategiei asigură o înţelegere comună a părţilor interesate în ceea ce priveşte 
rezultatele care trebuie atinse.   

 
 
I.5. Politici publice legate de accesul şi participarea populaţiei romilor pe piaţa muncii 
 

Dreptul la muncă al fiecărei persoane este recunoscut internaţional. Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului (ONU 1948) stipulează că: „orice persoană are dreptul la muncă, la libera 
alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire 
împotriva şomajului” (art. 23 (1), ONU, 1948). 

Deşi s-au făcut multe încercări în elaborarea şi implementarea de politici pentru 
ameliorarea situaţiei precare a majorității romilor, problemele legate de accesul şi participarea lor 
pe piaţa forţei de muncă rămân în continuare de soluţionat. Reuşita politicilor de ocupare este 
condiţionată de măsuri care necesită o reacţie dinamică din partea autorităţilor statului. De 
exemplu, formarea, calificarea sau reconversia profesională sunt menite să înlesnească 
participarea romilor la piaţa forţei de muncă, având ca efect creşterea capitalului uman. Aspectul 
pozitiv trebuie corelat cu cerinţele angajatorilor, nivelul educațional şi cu abilităţile romilor. O serie 
de măsuri sunt susceptibile de a nu se realiza din cauza inadecvării la situaţia romilor sau a lipsei 
de armonizare a politicilor generale de ocupare. Măsurile presupun un anumit nivel de şcolarizare 
atestată prin diplome sau adeverinţe de studii. Sunt revigorarea meseriilor tradiţionale ale 
populaţiei rome, creşterea numărului de patroni şi întreprinzători sau acordarea creditelor. 

Deşi există dorinţa de a încuraja meseriile tradiţionale, practicarea lor depinde de condiţiile 
Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu 
modificările și completările ulterioare care stipulează că orice meserie10, (Duminică et al, 2003) 
presupun un nivel minim de şcolarizare de patru clase, în alte cazuri chiar de opt clase,  pentru a fi 
practicate legal. Deşi o parte din meseriile tradiţionale ale romilor sunt cuprinse în lista meseriilor 
simple, nu pot fi profesate în mod legal, pentru că cei care practică aceste meserii nu au, în marea 
majoritate, nivelul de şcolarizare cerut de lege. Observaţia este valabilă şi în cazul dezvoltării 
propriilor afaceri sau a obţinerii certificatelor de persoană fizică autorizată.   

Contextul care a dus la adoptarea unor astfel de a fost dat de un proces bidirecţional: de 
sus în jos, de la nivelul Comisiei Europene prin monitorizarea activităţilor autorităţilor române în 
cadrul procesului de aderare la UE, cât şi de jos în sus, de la nivelul ONG-urilor rome şi a 
structurilor judeţene şi locale, prin propunerea de bune practici, consultări, recomandări, activităţi 
de lobby etc.  

După 2000, persoanele rome au fost încadrate în programele de ocupare temporară a forţei 
de muncă. Numărul romilor înscrişi a scăzut treptat de la 5570 (în 2006) la 2322 (în 2009) (Cace et 
al, 2010). Specialiştii subliniază că datele din rapoartele anuale ale ANOFM nu sunt încurajatoare. 
În 2006, niciun rom nu a beneficiat de activităţi de informare sau de încheierea unui contract de 
ucenicie. În perioada 2006-2009 persoanele rome nu au beneficiat de activităţi de asistenţă şi 
consultanţă pentru începerea unei activităţi independente, nu au fost acordate credite în condiţii 
avantajoase pentru crearea de locuri de muncă pentru romi şi nu au fost încadraţi în muncă şomeri 
romi înainte de expirarea perioadei de indemnizaţie. 
 Se impune o mai bună armonizare a parteneriatelor şi a protocoale de colaborare dintre 
ANR şi ANOFM atât la nivel naţional, cât mai ales la nivel local, ţinându-se cont de caracteristicile 
pieţei forţei de muncă şi nevoile concrete ale romilor.   

                                                
10

 printre care şi meseriile tradiţionale ale romilor, ca de exemplu ale rudarilor, lingurarilor, spoitorilor sau căldărarilor printre care şi 
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Dacă ne referim  numai la sistemul 
educaţional, putem observa ceea ce ne 
arată şi studiile, anume că acele 
persoane care obţin rezultate scăzute 
sau beneficiează de o calitate scazută a 
educaţiei au perspective economice mai 
scăzute, salarii mai mici, acces scăzut la 
servicii de sănătate, etc. şi aceasta este 
situaţia prezentă a romilor din România. 
(Sursa, Magda Matache, Director 
executiv RomaniCriss) 

 

Între programele ANOFM au fost incluse şi Caravana ocupării în mediul rural şi Bursa 
locurilor de muncă, cursurile de calificare şi recalificare. Totuși, aceste acțiuni nu au fost însoţite de 
măsuri de sprijin pentru atragerea unor companii şi nici de măsuri de conştientizare şi de pregătire 
a romilor aflaţi în căutare a unor locuri de muncă (Moisă, 2008).  

Romii din economia informală nu sunt interesaţi de o angajare formală atâta timp cât venitul 
lunar este mai mare decât salariul minim pe economie corespunzător unei calificări reduse. În 
cazul unui loc de muncă în afara localităţii de 
reşedinţă, acoperirea navetei din salariu este 
demotivantă. Deși a fost introdusă ca măsură activă 
subvenţionarea cheltuielilor de transport pentru cei 
care fac naveta la locul derulării cursurilor de 
calificare, includerea romilor la cursurile de calificare 
rămâne relativ redusă.  

Principalele probleme semnalate în rapoartele 
ANOFM sunt legate de nivelul redus de studii ale 
romilor care nu îi califică pentru cursuri. S-a creat 
posibilitatea de a fi incluse în programele de calificare 
şi persoane cu patru clase, dar care pot absolvi numai 
anumite module ale meseriei. O altă soluţie a fost organizarea cursurilor în comunitate, cu 
condiţiile constituirii unei grupe cu un minimum de participanţi. Dar, şi aşa, numărul cursurilor de 
calificare (recalificare) cu grupe de romi este, până în prezent, redus. Un alt factor demotivant este 
durata cursului de calificare, în condiţiile în care capul familiei de romi este adeseori singurul care 
susţine financiar o familie numeroasă, prin munca sa cu ziua şi nu are timp liber pentru a participa 
la curs. Una dintre propunerile AJOFM în această privinţă a fost ca şomerii neindemnizaţi să 
primească o indemnizaţie de participare pe parcursul cursului. 
 Opiniile asupra cauzelor care au determinat situaţia socio-economică precară existentă în 
comunităţile de romi diferă. Aşa cum s-a mai arătat, nivelul educaţional scăzut, excluziunea 
socială, discriminarea cotidiană sunt parte din cauzele situaţiei actuale a romilor. Acest cerc vicios 
a fost, şi din pacate este încă, ignorat de politicile publice implementate în România după 1989. 

Există o lipsă acută de calificare profesională în meserii moderne, care asigură accesul pe 
piaţa legală a muncii. Meseriile tradiţionale ale romilor sunt din ce în ce mai puţin solicitate în 
economia modernă, iar segmentul populaţiei rome adulte cu calificare este redus. Marea majoritate 
a romilor nu are nici o calificare, fapt care îi marginalizează pe piaţa muncii. Tânăra generaţie, 
datorită efectelor negative ale ultimelor decenii, prezintă aparent un deficit şi mai mare de calificare 
comparativ cu generaţia vârstnică. Datorită veniturilor scăzute, lipsei ocupaţiilor şi nivelului de 
educaţie precar, interacţiunile etniei romilor cu sistemul de protecţie socială sunt frecvente. Romii 
sunt principalii beneficiari ai beneficiilor sociale, în special venit minim garantat (VMG).   

Adaptarea inovatoare și creativă este una dintre soluţiile romilor confruntați cu situaţii noi. 
Această soluţie este una reactivă, prin care romii reacţionează la schimbările din mediul social, şi 
nu una proactivă, prin care romii să încerce să modifice mediul social pentru a fi mai potrivit 
nevoilor şi dorinţelor lor. Deşi adaptarea creativă le-a asigurat acestora supravieţuirea, nu le-a 
permis niciodată avansarea pe scara poziţiei sociale: în prezent, la fel ca în toată istoria lor de 
altfel, cea mai mare parte a romilor se află în continuare la periferia societăţii, fiind una din 
principalele ţinte ale discriminării din partea grupurilor majoritare. 

 
I.6. Economia socială şi populaţia de etnie romă în România 
 

În România principalii actori instituţionali relevanţi pentru ES  sunt: reprezentanţi ai 
administraţiei publice centrale, instituţii publice de interes naţional şi instituţii private. Din punctul de 
vedere al ES, ca alternativă economică, cei mai importanţi parteneri sunt Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor 
Publice, MMFPSPV şi Ministerul Justiţiei, pe de o parte, şi organizaţii ale societăţii civile şi 
autorităţile locale, pe de altă parte.  

ES a fost definită ca: “setul de întreprinderi private organizate formal, dotate cu autonomie 
decizională şi libertate de asociere, create pentru a întâmpina nevoile membrilor prin intermediul 
pieţei, prin producerea de bunuri şi furnizarea de servicii, asigurări şi finanţare, în care procesul 
decizional şi orice distribuire a profiturilor sau a excedentelor între membri nu este direct legată de 
aportul de capital sau de cotizaţiile plătite de membri, fiecare dintre aceştia dispunând de un vot”. 
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ES  include şi organizaţiile private organizate formal, dotate cu autonomie decizională şi libertate 
de asociere, care prestează servicii necomerciale pentru gospodării şi ale căror excedente, dacă 
există, nu pot fi însuşite de agenţii economici care le creează, controlează sau finanţează 
(MMFPS, 2010). ES contribuie la reglarea a cel puţin trei mari dezechilibre pe piaţa muncii, şi 
anume: şomajul, instabilitatea ocupării şi excluderea socială a forţei de muncă neocupate. În acest 
moment ES pare să reprezinte una dintre soluţiile cele mai vehiculate datorită capacităţii sale de a 
crea şi asigura locuri de muncă. De la originile sale, a fost menită să răspundă problematicii 
sărăciei. În această privinţă pârghiile ES pot fi dintre cele mai importante. România, deşi s-a aflat 
printre primele state din lume care a testat forme de ES - să amintim doar Falansterul de la Scăieni 
de la jumătatea secolului al XIX-lea (Dohotaru, 2011) - se numără printre statele cu un sistem încă 
permisiv al dezvoltării acestui tip de economie, aflat în plină reformare. Devin necesare măsuri 
care “să asigure definirea clară a sectorului, asigurarea egalităţii de oportunităţi pentru toate 
categoriile de unităţi aparţinând ES şi pentru grupurile vulnerabile, aflate în situaţie de risc” 
(MMFPS, 2010). 

În România, din ce în ce mai multe organizaţii ale societăţii civile administrează 
întreprinderilor sociale. Fondurile structurale ale UE au jucat un rol important în creşterea gradului 
de conştientizare cu privire la ES Cu toate acestea, conceptul de întreprindere socială nu a fost 
încă formalizat, din punct de vedere al reglementării legislative şi, ca atare, impactul activității este 
dificil de evaluat. Cele mai multe structuri de ES existente la noi în ţară pot fi încadrate cu acest 
statut doar pe baza similitudinilor, din punctul de vedere al obiectului de activitate şi al destinaţiei 
veniturilor realizate, cu întreprinderile sociale care funcţionează în ţări în care acest domeniu este 
reglementat. 

Cunoaşterea precară, predispoziţia scăzută spre asociere, voluntariat şi iniţiativă, cu 
aşteptări paternaliste ridicate faţă de rolul autorităţilor locale şi centrale în crearea de locuri de 
muncă şi protecţie socială, sunt principalele caracteristici ale perceperii ES, mai ales în spaţiul 
rural, zonă în care trăieşte, practic, aproape jumătate din populaţia ţării. O cultură a ES în rândul 
persoanelor dezavantajate nu există însă nici în spaţiul urban. Dar informarea, multiplicarea 
bunelor practici în domeniu şi derularea de proiecte care să aibă drept obiective stimularea 
iniţiativei, solidarităţii, nevoii de formare şi perfecţionare, corelată cu o ofertă clară de locuri de 
muncă pot crea, pe termen mediu,  premisele unei economii sociale de nivel european.  

Programele de sprijin la nivel local a persoanelor rome, ele se rezumă la asistenţa socială, 
prin acordarea ajutoarelor sociale prevăzute de lege şi în limita bugetului existent. Asistenţa 
acordată persoanelor de etnie romă este adesea blamată de liderii locali pentru că nu ar încuraja 
munca şi ar crea un sentiment al suficienţei şi dependenţei faţă de autorităţi (Fleck et al, 2008).  

Romii sunt o populaţie care cumulează probleme pe numeroase dimensiuni. În privinţa 
ocupării, problema principală este legată de nivelul de educaţie scăzut, care generează un cerc 
vicios al sărăciei şi culturii sărăciei, al orientării către imediat: lipsa educaţiei, lipsa calificării, 
posibilităţi de angajare limitate, slujbe temporare, prost plătite, la negru, care crează alte 
dezavantaje pe termen lung. Datorită lipsei educaţiei, aspiraţiile rămân scăzute, ancorate în 
prezent, orientate pe avantaje materiale de termen scurt (Rughiniş, 2007).  

În cele mai multe aşezări rurale posibilităţile de angajare la nivel local sunt foarte mici. Cei 
care au un loc de muncă sunt de regulă zilieri în agricultură, la cele câteva ferme care 
funcţionează în fiecare comună. Ceilalţi beneficiază de venitul minim garantat (VMG) sau alte 
ajutoare sociale. Prestarea unei slujbe în altă localitate este în general problematică din cauza 
costurilor de transport ridicate, acestea ajungând, de cele mai multe ori, până la un sfert din venitul 
realizat. În cele mai multe dintre comunităţile rurale există persoane plecate la muncă în 
străinătate, Spania, Italia şi Franţa fiind direcţiile predilecte. În ultimii ani, plecările către Franţa s-
au diminuat ca urmare a măsurilor restrictive adoptate de această ţară care au ajuns chiar la 
repatrierea forţată a unor grupuri de persoane de etnie romă.  

Migrarea în străinătate este apreciată ca benefică prin resursele financiare şi locurile de 
muncă create. Trimiterea în ţară a unei părţi din veniturile realizate a asigurat nevoilor de consum 
ale membrilor familiilor rămaşi acasă şi au permis investiţii în construcţii noi. În unele cazuri, un 
efect secundar benefic este schimbarea atitudinii faţă de muncă şi importul de bune practici după o 
perioadă de şedere la muncă în străinătate. Cu toate acestea, iniţiativa individuală este destul de 
redusă. Cei mai mulţi romi preferă activităţi pe termen scurt în locul asociativităţii şi investiţiei pe 
termen lung.  

Asociativitatea este fundamentul dezvoltării oricărei forme minimale de ES. Asumarea 
aceastei valori este mai mult declarativă, practica demonstrând eşecul celor mai multe dintre 
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„Romii nu mai trebuie să stea cu mâna 
întinsă..... O reţetă care rezolvă 
absolut orice nu înseamnă decât un 
loc de muncă un pic mai bine plătit şi 
o preocupare de zi cu zi. Cea mai 
bună soluţie sunt însă întreprinderile 
sociale” (Nicolae Păun, deputat).  

„Antreprenoriatul social înseamnă, de 
fapt, ca din punct de vedere social să 
se sprijine localitatea. Ne focalizăm pe 
şomeri, pe persoane fără venit şi pe 
meserii aducătoare de profit. Profitul 
nu va intra însă în buzunarul antrepre-
norului, ci va fi reinvestit în folosul 
societăţii, al comunităţii” (Ivan 
Gheorghe, expert). 

Sursa: Conferinţa: Antreperenoriatul 
social, o şansă pentru comunităţile de 
romi, organizată de Partida Romilor 
„Pro-Europa”, în parteneriat cu 
Forumul European pentru Romi şi 
Nomazi , 2011 

experienţele de asociere. Există şi exemple de succes în asociere, în special asociaţiile de tip 
agricol cu suprafeţe mari de teren, dar ele sunt o excepţie atât pentru populaţia majoritară şi, cu 
atât mai mult, pentru romi. Impresia generală faţă de asociere este de cooperativizare forţată, de 
revenire mascată la cooperativele agricole de producţie din perioada comunistă. 

Astăzi succesul în afaceri este sinonim în mentalul colectiv cu hoţia, astfel încât micul 
întreprinzător este privit încă uşor indezirabil, deşi există o aşteptare generală privind atragerea de 
investiţii şi crearea de locuri de muncă.  

Solidaritatea este, în general, în România, redusă, iar voluntariatul aproape inexistent 
(Fundaţia Soros, 2011). Dacă nu există o relaţie de rudenie sau apropiere, puţine persoane rome 
sunt dispuse să acorde un sprijin şi să presteze un serviciu în beneficiul celor aflaţi în nevoie. Și 
aceasta deoarece caritatea nu poate funcţiona în comunităţile în care nota dominantă este sărăcia. 
Cu alte cuvinte, voluntariatul nu pare a putea fi o opţiune pentru comunităţile în care asigurarea 
traiului de la o zi la alta se face cu dificultate. Ca atare, cei săraci, fără o sursă constantă de venit 
aşteaptă ca orice serviciu pe care îl prestează să fie recompensat.  

Programele de formare profesională, reconversie sau stimulare a iniţiativelor de angajare a 
persoanelor rome sunt relativ reduse. Multe dintre locurile de muncă oferite, prin programele de tip 
bursă, necesită calificare, o condiţie pe care romii nu o îndeplinesc. Multe programe de calificare 
nu corespund cerinţelor reale de pe piaţa muncii. Finalitatea lor este limitată din cauza atractivităţii 
scăzute pentru romi, tocmai din cauza nivelui educaţional precar al acestora. Programele nu au 
reuşit încă să le capteze interesul. Nu toate ţin cont de nevoile specifice ale romilor şi nici nu se 
bazează pe anumite abilităţi sau alte caracteristici deja recunoscute care să poată fi dezvoltate. 
Majoritatea romilor sunt descurajaţi să urmeze astfel de cursuri pentru că pe durata lor pierd banii 
din lucrul cu ziua care le-ar asigura traiul lor şi al familiilor lor. Aceasta face ca şi disponibilitatea de 
învăţare şi formare continuă a persoanelor din grupurile dezavantajate să fie redusă şi condiţionată 
adesea ca, după un curs de formare profesională să primească necondiţionat un loc de muncă.  

Pentru programele de calificare, soluţia generală ar fi promisiunea unor locuri de muncă 
concrete. Ar trebui să se caute mecanismele prin care să fie atraşi angajatorii cu oferte de locuri de 
muncă punctuale pentru un număr cert de persoane dintre cele care vor absolvi cursul respectiv. În 
felul acesta motivaţia de a participa ar fi mai ridicată, iar şansele de integrare reale, creându-se şi 
competiţie între cursanţi pentru a termina cu rezultate cât mai bune programele de instruire spre a 
fi preferaţi la ocuparea posturilor anunţate. Toate acestea ar creşte calitatea participării, prin 
responsabilizarea participanţilor. Posibilităţile instituţiilor statului de a influenţa angajatorii 
cointeresaţi să coopereze în sensul celor de mai sus sunt însă limitate . Filosofia programelor de 
integrare pe piaţa muncii trebuie regândită, iar facilităţile acordate la angajare revizuite.  

Aşadar, atitudinea proactivă este încă foarte mică. Iar fără o motivaţie reală, puţine 
persoane de etnie romă îşi asumă responsabilitatea schimbării stării actuale şi încă şi mai puţine 
disponibilitatea de a accepta riscul începerii unei afaceri.  

În ultimii ani în România s-au derulat numeroase proiecte având ca scop (principal sau 
adiacent) crearea de structuri specifice organizării şi 
funcţionării ES destinate inserţiei pe piaţa muncii a 
persoanelor rome. Rezultatele, deşi încă timide, încep să 
apară. Există şi proiecte de succes în comunităţile de romi 
şi exemple de bune practici care pot fi preluate. O 
asemenea reuşită este ROMANO CHER - CASA 
ROMILOR, un proiect ambiţios de integrare socială şi 
economică ce îşi propune să readucă pe piaţa muncii 
meseriaşul tradiţional rom. Deoarece, până acum, 
majoritatea soluţiilor propuse de experţi conduceau către 
reconversie profesională, adică uitarea tradiţiilor şi a 
valorilor, în schimbul unei meserii deja conforme cu 
cerinţele pieţii, iniţiatorii Romano Cher şi-au propus să se 
reorienteze şi să revalorifice meseriile tradiţionale rome prin 
stimularea potenţialului autentic al autorilor săi.  

Asemenea structuri de ES nu pot fi decât benefice. 
Comunităţile de romi îşi pot schimba viziunea, gândirea, 
pot să depăşească problemele cu care se confruntă, dacă 
treptat vor fi implicate în proiecte care au viitor. Se va 
schimba rapid şi percepţia celorlaţi faţă de ei. 
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Într-o epocă în care tuciul a fost de mult înlocuit cu oala de inox, cafeaua se face la 
expresor, nu în ibric de aramă, iar bijuteriile sunt executate în ateliere specializate, artizanii romi au 
arătat că încă îşi păstrează tradiţiile şi abilitatea în practicarea meseriilor strămoşeşti. Chiar dacă 
meşteşuguri tradiţionale sunt pe cale de dispariţie şi vânzările produse tradiţionale nu mai merg la 
fel de bine ca în trecut, unii romi demonstrează că ştiu să muncească tradițional şi o fac cu 
plăcere. Dovezi în acest sens sunt participările cu produse meşteşugăreşti tradiţionale la târgurile 
care sunt organizate constant în toate regiunile ţării, mai ales cu ocazia unor sărbători religioase. 

În mod tradiţional, romii s-au dedicat unor activităţi creatoare de tip artizanal, în care 
raportul dintre efortul şi timpul investit pentru realizarea unui produs şi preţul acestuia nu a fost 
niciodată unul de natură să genereze atracţie şi interes pentru continuarea procesului. De aici şi 
tendinţa, tot mai pronunţată, pe măsura dezvoltării industriei moderne, ca asemenea meşteşuguri 
să dispară, determinând ruperea lanţului de transmitere intergenera-ţională a respectivelor 
deprinderi. Situaţia nu are nimic surprinzător, producerea „bucată cu bucată”, de o manieră 
manufacturieră de obiecte de aramă, de pildă, sau artefacte din lemn, neavând nicio şansă la 
concurenţă cu industria mecanizată, de serie mare. Pe de altă parte însă, în societatea modernă, 
care trăieşte un sentiment complex de culpă faţă de abandonarea unui mod de viaţă mai apropiat 
de natură, interesul pentru unicate, pentru produse făcute „cu mâna” este tot mai evident. S-au 
creat oportunităţi pentru ca vechile ocupaţii meşteşugăreşti de felul celor practicate tradiţional de 
diferitele neamuri de romi, să redevină atractive. 

Deşi, la început, nu se vor crea foarte multe locuri de muncă, proiectele demarate vor fi 
foarte importante în dezvoltarea unei alte mentalităţi în comunităţie de romi, care să conducă la 
depăşirea impedimentelor create de lipsa de cunoştinţe şi abilităţi referitoare la lumea afacerilor. 
Aceasta este o nişă ce poate fi acoperită prin atragerea a cât mai mulţi oameni din lumea de 
afaceri dornici să îşi împărtăşească, benevol, experienţa căpătată în cadrul întreprinderilor sociale.  

Dezvoltarea spiritului antreprenorial în comunităţile de romi se loveşte însă de mai multe  
probleme, începând cu o capacitate redusă de derulare a unor activităţi de ES de către liderii locali 
şi cu lipsa de resurse la nivelul comunităţilor. Principala dificultate provine însă din faptul că, în 
general, romii au un nivel de educaţie scăzut. Se estimează că 28% din populaţia romă este 
analfabetă funcţional (Preda, 2007). 

Pentru a avea succes în ES trebuie să ai un plan de afaceri realist, ambiţios, cu potenţial 
ridicat de impact în abordarea unei probleme sociale critice. Scopurile sociale ale afacerii sunt de 
egală importanţă cu cele economice şi cu cele de impact asupra mediului – această abordare 
echilibrată a scopurilor afacerii este primul element care face ca un antreprenor să devină actor al 
ES. Tocmai acest lucru lipseşte, de cele mai multe ori, romilor. Această stare de fapt conduce la 
situaţia ca romii, cu excepţiile de rigoare, să nu poată iniţia şi derula o afacere dacă nu beneficiază 
de un sprijin (atât pentru demarare, consiliere, îndrumare/susţinere directă, relaţii pentru piaţa de 
desfacere) pentru ca aceste idei să se poată concretiza.  

Întreprinderile sociale sunt o soluţie pentru rezolvarea problemelor romilor, deoarece, pe de 
o parte, permit angajarea celor aflaţi în situaţii de risc, facilitează calificarea la locul de muncă, 
utilizează resurse locale (forţa de muncă, materii prime), revigorează meseriile tradiţionale, cresc 
nivelul de calificare şi cel de educaţie, iar pe de altă parte, ajută la rezolvarea unora dintre nevoile 
existente în comunitate, stimulează solidaritatea şi duce la îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii 
comunităţii. Întreprinderile sociale presupun nu doar angajarea romilor, ci şi dezvoltarea abilităţilor 
lor de a dezvolta o afacere şi de a o face sustenabilă. Acest spirit antreprenorial este mult mai 
dificil însă de dezvoltat în comunităţi sărace. Este adevărat că există oameni de afaceri de succes 
în rândul comunităţilor rome. Aceștia trebuie stimulați pentru a se implica în sprijinirea comunităţii 
nu neapărat prin susţinere financiară, ci prin împărtăşirea experienţei personale. Ea presupune 
însă derularea concomitentă a unor activităţi pentru ridicarea nivelului educaţional al membrilor 
comunităţilor sărace, astfel încât structurile de ES să se dezvolte într-un climat prielnic şi să poată 
rezolva unele probleme sociale, într-o manieră sustenabilă. Mai precis crearea de locuri de muncă, 
oferind servicii şi produse pentru comunităţile marginalizate sau cu venituri mici.  

ES reprezintă, prin însăşi definiţia sa şi aşa cum o arată chiar numele, o formă 
antreprenorială în care interesul iniţiatorilor nu este focalizat asupra mărimii profitului ci pe 
valorificarea potenţialului de activitate a unor persoane vulnerabile. ES a fost gândită pentru a 
uşura, în parte, efortul societăţii pentru sprijinirea celor defavorizaţi prin programe de susţinere 
socială, oferind totodată, un suport moral, prin eliberarea de sentimentul umilinţei generat de 
condiţia de asistat. ES oferă soluţii pentru reducerea excluziunii sociale prin creşterea ratei de 
ocupare a persoanelor vulnerabile şi prin crearea mecanismelor de a-i ajuta (Arpinte et al, 2010). 
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Politicile publice de pus altceva 
(speciale, destinate unui anumit grup) şi 
cele universale (destinate tuturor 
cetăţenilor români) trebuie să-şi propună 
creşterea oportunităţilor egale pentru toţi 
cetăţenii, să reflecte diversitatea 
populaţiei şi să ia în considerare 
abordarea drepturilor omului în 
elaborarea, implementarea şi 
monitorizarea acestora. Aşa cum se 
arată şi în documen-tele Comisiei 
Europeane, nu este de ajuns să se  
elaboreze politici, acestea trebuie şi im-
plementate la nivel naţional, regional şi 
local şi evident, monitorizate şi evaluate. 
(Sursa, Magda Matache, director 
executiv RomaniCriss) 

Dintre categoriile de persoane aflate în dificultate şi expuse riscului sărăciei extreme, marginalizării 
şi discriminării, romii sunt grupul cel mai numeros, atât în România, cât şi în multe dintre ţările UE. 

Acest tip de economie permite, romilor potenţarea disponibilităţilor de activitate creatoare în 
profesiuni tradiţionale, profesiuni pe cale de a fi abandonate treptat în cadrul comunităţii datorită 
nivelului scăzut de rentabilitate, care le face necompetitive în lumea modernă. În întreprinderea 
socială, tradiţia se redescoperă şi revine în actualitate, oferind un spaţiu organizat de transmitere a 
meşteşugurilor de la o generaţie la alta. Puţinii artizani romi care au continuat să-şi exercite 
meşteşugul găsesc, prin aceste întreprinderi, posibilitatea de a deveni mentori pentru tinerii romi 
care doresc să practice meseriile tradiţionale. Și aceasta pentru că Meşteşugul, pentru romii care 
încă sunt prinşi în acest sistem tradiţional, înseamnă mai mult decât o profesie, înseamnă un mod 
de viaţă, un sistem de valori, o cale de interacţiune cu societatea.  Pe de altă parte, educarea 
consumatorilor pentru a înţelege şi a valoriza meşteşugul, în paralel cu dezvoltarea unor structuri 
locale de ES, susțin crearea unei pieţe moderne, care să valorizeze autenticul şi tradiţionalul, 
protejându-le astfel şi generând  un plus de valoare pentru comunităţile care o fac să funcţioneze. 

După profilul activității şi după motivaţia care a stat la baza creării lor,  întreprinderile 
sociale iniţiate de întreprinzători romi aparțin uneia dintre următoarele trei categorii:  

 întreprinderi dedicate valorificării tradiţiei meşteşugăreşti (prelucrare lemn, piele, fier 
forjat, aramă, alamă, aur/argint etc.) 

 întreprinderi destinate valorificării unor oportunităţi locale (ciupercării, culegerea 
fructelor de pădure, nuci, albinărit, reciclarea deşeurilor etc.) 

 întreprinderi menite să acopere un deficit pe planul serviciilor locale (frizerie/coafor, 
salubrizare, construcţii şi materiale de construcţie, croitorie/confecţii, patiserie etc) 

 
În prezent, sunt în implementare proiecte POSDRU care îşi înfiinţează întreprinderi sociale 

pentru romi. Direcţiile de acţiune şi intervenţie sunt orientate spre: stimularea integrării pe piaţa 
muncii prin crearea de întreprinderi sociale pe zone de interes general, facilitarea nemijlocită a 
accesului la programe educaţionale şi revigoarea practicării meseriilor tradiţionale. Timpul urmează 
să arate dacă vor fi şi durabile. Deocamdată, chiar şi puţinele întreprinderi sociale cu direcţionare 
către comunitatea romă, sunt constituite pentru această comunitate şi, în mică măsură de către 
acestă comunitate. Sunt şi excepţii: romi inimoşi care au reuşit să valorifice sprijinul primit şi au 
avut curajul să determine constituirea, împreună cu alţi membrii ai comunităţii, de întreprinderi 
sociale, dovedind astfel, în mod concret că „SE POATE”. O parte dintre aceste cazuri sunt incluse 
în ghidul de faţă pentru ca motivaţia şi curajul iniţiatorilor să devină exemple de urmat şi pentru 
membrii altor comunităţi. În momentul în care numărul acestora din urmă va deveni semnificativ, 
cu alte cuvinte când populaţia de etnie romă va fi capacitată să producă bunăstare pentru sine şi 
pentru societate, vom afirma că s-a făcut un demers decisiv către rezolvarea problemei. Un prim 
pas în acest sens este apariţia pe scena socio-economică românească a unor întreprinderi sociale 
constituite de romi, cu romi şi pentru romi. Nu este vorba de proiectarea unoi mod de segregare, 
nici măcar pozitivă, ci de o spargere a cercului vicios care păstrează încă cea mai mare parte din 
populaţia reprezentând această etnie în condiţia, nedorită şi nefirească, de populaţie asistată.  

 

I.7. Concluzii şi recomandări 

, Magda La peste 10 ani de la lansarea primei Strategii a 
Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor şi 
la opt ani de la lansarea Decadei de Incluziune a 
Romilor, se poate spune că rezultatele implementării 
acestora în România sunt încă destul de modeste.  

Activitatea din economia informală şi practica 
muncii cu ziua, dar şi alţi factori (educaţia, aşezarea în 
spaţiu, timpul liber, liderii comunităţii şi influenţa lor 
locală, mentalităţile, comunicarea între AJOFM - 
autorităţi locale - reprezentanţi romi -comunitatea de 
romi) reprezintă elemente care trebuie evaluate de către 
autorităţi în analiza eficienţei scăzute pe care programele 
de ocupare a populaţiei de romi le-a avut pân acum. 

Progresele înregistrate sunt: dezvoltarea cadrului 
instituţional, locuri pentru romi în licee şi în universităţi, 
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organizării caravanelor de ocupare pentru romi, angajarea mediatorilor sanitari şi soluţionarea 
parțială a actelor de identitate pentru populația rome. Deşi există programe de subvenţii pentru 
angajarea şomerilor, acestea sunt prea puţin cunoscute în rândul romilor (Stănescu, Tomescu, 
2010). Conform noii strategi referitoare la îmbunătăţirea situaţiei populaţiei rome din România, 
adoptată în 2011, problemele de ocupare sunt abordate prioritar. Calitatea răspunsului depinde de 
capacitatea transformării soluţiilor teoretice, principiale, în politici concrete, aplicabile pentru o cât 
mai mare parte a romilor din România. Aceasta presupune acţiunea concomitentă a cinci vectori 
vitali pentru succesul la scară naţională a procesului de incluziune socială a acestora, şi anume:  

 găsirea suportului financiar  

 creşterea nivelului de educaţie a populaţiei rome  

 monitorizarea, prin mijloace eficiente şi active, a modului de gestionare a resurselor alocate 
şi a felului în care progresează implementarea politicilor adoptate  

 capacitarea mentală a populaţiei rome de integrare pe piaţa muncii, mai ales prin 
întreprinderi sociale dedicate preocupărilor ocupaţionale tradiţionale şi, nu în ultimul rând 

 gestionarea resurselor alocate ES şi a felului în care progresează dezvoltarea structurilor 
de ES pe piaţa muncii 
 
Cea dintâi condiţie poate fi asigurată prin absorbţia accelerată a fondurilor alocate de 

Uniunea Europeană (UE) soluţionării problematicii sociale a romilor la nivel comunitar.  
Cea de-a doua condiţie este deosebit de importantă. Este momentul ca toate bunele 

practici îndreptate către îmbunătăţirea rezultatelor educaţionale ale celor mai dezavantajaţi copii ai 
României să fie integrate într-o iniţiativă naţională coerentă.. Nu este doar „un gest de mărinimie 
faţă de cei mai puţin privilegiaţi”, ci este o cale obligatorie pentru viitorul ţării. Cadrul legal pentru 
asigurarea şcolarizării copiilor există, iar noile legi menite să mărească accesul copiilor la educaţie 
sunt propuse în permanenţă. Mulţi copii dezavantajaţi din România nu merg la grădiniţă, sunt 
înscriși târziu în clasa întâi (la vârsta de 8 sau 9 ani), nu frecventează şcoala regulat şi 
abandonează şcoala între clasa a patra şi clasa a opta. Un procent mic dar semnificativ de copii nu 
merg niciodată la şcoală. Aproape invariabil aceste situaţii apar ca rezultat al sărăciei extreme, al 
nivelului scăzut de educație al părinţilor şi al diferitelor forme de discriminare, adesea subtile, din 
partea autorităţilor publice, profesorilor şi celorlalţi copii. Educaţia timpurie îi ajută pe copii să 
interacţioneze cu alţi copii din afara propriei familii. Perioada de dinainte de şcoală este importantă 
pentru copiii din familiile şi comunităţile care au fost excluse din sistemul educaţional, precum şi 
pentru copiii a căror limbă maternă minoritară sau condiţii de viaţă nu le-au oferit oportunităţi de 
stimulare educaţională timpurie (UNICEF, 2007). 

Cea de a treia condiţie presupune monitorizarea, analiza şi evaluarea permanentă şi 
coerentă a politicilor publice şi a programelor existente destinate populaţiei rome. Pentru a garanta 
succesul este nevoie de implicarea autorităţilor publice competente, a societăţii civile şi, nu în cele 
din urmă, a mass-media. Constrângerile de natură bugetară nu permit ca toate problemele 
existente să fie rezolvate şi de aceea ele trebuie prioritizate şi rezolvarea lor trebuie eşalonată în 
timp. Definirea clară a problemelor, a sferei responsabilităţilor şi competenţelor, şi nu în ultimul 
rând existenţa unui set de indicatori, bine definiţi, sunt esenţiale.  

În sfârşit, cea de-a patra şi a cincea condiţie pot fi realizate prin activități de conştientizare a 
romilor asupra oportunitătilor pe care le prezintă ES . Până acum, majoritatea soluţiilor propuse de 
experţi conduceau către reconversie profesională, adică uitarea tradiţiilor şi a valorilor, în schimbul 
unei meserii deja conforme cu cerinţele pieţii. Soluţia poate ar fi de reorientare şi revalorificare a 
meseriilor tradiţionale ale romilor prin stimularea potenţialului autentic al autorilor săi. Romii ar fi 
atrași în activități care reprezintă o parte din identitatea lor. Piedicile comunicaţionale, prejudecăţile 
şi stereotipurile culturale sunt bariere severe în calea integrării sociale şi economice a romilor. 
Expunerea publică a produselor meseriaşilor romi, comunicarea directă între meseriaşii romi şi 
populaţia majoritară vor aduce o modificare a stereotipurilor existente.Demersurile coordonate de 
autorităţile naţionale şi organismele internaţionale de elaborare şi difuzare a unor materiale 
specifice, de contract nemijlocit în comunităţile rome şi de activizare, prin promovare, lobby şi 
cooperare a ONG-urilor dedicate romilor poate avea un aport însemnat. 

O analiză lucidă, realistă, a situaţiei actuale arată că sunt premise semnificative pentru ca 
toate aceste condiţii să fie îndeplinite, aşa încât să se poată privi cu optimism viitorul etniei rome în 
România. 
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Partea II Experienţa altor ţări şi proiecte referitoare la minoritatea romilor 

 

 

Situaţia populaţiei rome este una dintre preocupările majore ale prezentului şi, fără îndoială,  
ea îşi va păstra acest statut şi în viitor, cel puţin în cel apropiat. Romii sunt cetăţeni europeni, iată o 
realitate de drept, pe care nimeni nu o poate pune la îndoială. Minoritatea romă, cea mai 
numeroasă minoritate din Europa, numărând aproximativ 10-12 milioane de persoane 
(Parlamentul European, 2011), reprezintă un grup vulnerabil şi, ca atare, prioritar în vederea 
abordării unor proiecte de incluziune socială. Deşi se poate remarca o îmbunătăţire a situaţiei 
romilor la nivel european, acestă minoritate are în continuare o situaţie problematică şi se 
confruntă cu fenomenul discriminării. Conform Sondajului UE privind minorităţile şi discriminarea 
(Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a UE, 2009) 11, romii din România sunt printre cei mai 
puţin discriminaţi din Europa. 

Domeniile în care se impune o mai bună integrare a romilor, (educaţia, ocuparea forţei de 
muncă, sănătatea şi locuirea), s-au impus ca responsabilităţi la nivel statal sau regional şi au fost 
abordate ca atare de autorităţile naţionale. Cu toate acestea, UE îşi păstrează încă un rol 
semnificativ în coordonarea acţiunilor statelor membre. În 5 aprilie 2011, Comisia a propus un 
cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, axat pe patru domenii prioritare: 
accesul la educaţie, locuri de muncă, sănătate şi locuinţe. Majoritatea romilor din Europa se 
confruntă cu sărăcie persistentă, excluziune socială şi discriminare accentuate ca urmare a crizei 
economice şi financiare. Problemele sunt amplificate de stereotipurile legate de comunităţile lor, 
care este posibil să fie întreţinute, la rândul lor, de relatările din mass-media.  

Cadrul european12 reprezintă un document ambiţios, destinat reducerii sau eliminării unor 
fenomene precum discriminarea, sărăcia sau excluziunea socială a persoanelor de etnie roma 
aflate în statele membre UE. Adoptarea sa confirmă faptul că integrarea economică şi socială a 
romilor reprezintă o provocare şi o responsabilitate pentru fiecare dintre statele membre ale UE şi 
pentru Uniune în ansamblul său.  

Între multiplele soluţii testate pentru soluţionarea acestei provocări, cel puţin până în acest 
moment, se pare că cea mai viabilă s-a dovedit apelarea la formele de ES, o formulă care 
corespunde în cea mai mare măsură statutului de categorie etnică defavorizată pe care îl are 
populaţia romă, din punctul de vedere al resurselor de trai şi, implicit, nivelului de educaţie şi de 
pregătire profesională precar al acestei populaţii. 

La nivelul anului 2012 numărul întreprinderilor ES în Europa era de 2 milioane (adică 10% 
din totalul afacerilor în Europa) şi foloseau peste 11 milioane de angajaţi plătiţi (echivalentul a 6% 
din populaţia muncitoare a UE). Dintre aceştia, 70% lucrau în asociaţii nonprofit, 26% în 
cooperative şi 3% în societăţi mutuale. Entităţile ES erau întreprinderi, în majoritatea lor 
întreprinderi de dimensiune micro, mică şi mijlocie (IMM)13.  

ES este privită ca un concept larg, complex, asupra căruia încă se mai dezbate mult. În 
puţine cuvinte ea este definită ca acea parte a economiei care derulează activităţi economice în 
beneficiul comunităţilor locale şi care urmăreşte obţinerea de profituri ce nu vor fi distribuite 
acţionarilor – proprietarilor, ci care vor fi folosite pentru rezolvarea unei nevoi specifice, sociale sau 
de mediu. La nivel european, nu există o viziune unitară referitoare la ES şi la politicile de 
promovare a acesteia deși interesul pentru ES este în creștere. Incluziunea pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile tinde să devină sinonimă cu ES (MMFPS, 2010a).  

 
II.1. Forme de organizare a economiei sociale la nivel european  

 
Formele tradiţionale de organizare ale ES recunoscute la nivel european sunt 

cooperativele, organizaţiile mutuale, fundaţiile şi asociaţiile, deşi în unele dintre statele membre 
(Franţa, Regatul Unit al Marii Britanie, Spania, Ungaria) se evidenţiază apariţia unor noi forme de 
organizare orientate prioritar către inserţia profesională a grupurilor vulnerabile. Singurul statut 

                                                
11

 Ancheta a fost desfăşurată în Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Polonia, România şi Slovacia. 
12

 Comisia Europeană, 2010, „Platforma europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale". Iniţiativa abordează integrarea romilor în 
contextul mai larg al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, aşa cum este definită în cadrul strategiei „Europa 2020" 
13

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy
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aprobat la nivel european (2003) este Statutul European al Cooperativelor (MMFPS, 2010a), în 
timp ce pentru organizaţii mutuale14, fundaţii şi asociaţii15 există, în lucru, propuneri de statut.  

În ultima parte a secolului XX, sectorul ES a dobândit o însemnătate deosebită în termeni 
de activitate economică şi de planificare a politicilor sociale în ţările UE-15 şi la nivel internaţional. 
Ca o primă cauză ar putea fi considerată creşterea şomajului, ceea ce a generat nevoia de locuri 
de muncă şi surse de venit alternative pentru grupurile de persoane afectate de şomaj, reducerea 
competenţelor şi excluziunii sociale. La acestea s-au adăugat şi extinderea ideologiei şi politicii 
economice neoliberale şi reducerea ajutoarelor din partea statului (de ex., sănătate, educaţie şi 
alte servicii din această categorie).  

Reapariţia ES ca agent cheie pentru ocupare, creştere economică, solidaritate socială, 
asociaţionism şi servicii sociale a luat forme diferite în ţările europene. În anii '80 şi '90 au existat 
un nivel ridicat de demutualizare a cooperativelor şi a societăţilor mutuale, dar şi o creştere 
simultană semnificativă a întreprinderilor sociale şi a altor forme hibride de activităţi ale ES.  

De-a lungul timpului, ES şi-a demonstrat capacitatea de adaptare la contexte economice şi 
sociale complexe şi a creat noi forme de intervenţie care răspund în mod esenţial cerinţelor 
activităţii economice, contribuind astfel la incluziunea activă a beneficiarilor. ES a devenit un 
important generator de locuri de muncă în Europa, deşi la nivel european nu există încă o viziune 
comună referitoare la ES şi la politicile de promovare a acesteia. Asistăm la o creştere  generală a 
interesului faţă de această formă de economie datorită rolului activ pe care ea îl joacă pe piaţa 
muncii, mai ales în ceea ce priveşte inserţia profesională a grupurilor defavorizate. Activităţile de 
ES sunt puternic ancorate în realităţile comunităţilor şi recunoscute tradiţional pentru sprijinirea 
inserţiei profesionale în special a grupurilor vulnerabile expuse riscului de excluziune de pe piaţa 
muncii. Multe forme de organizare au apărut în ultimele două decenii ca reacţie la noi nevoi sociale 
insuficient acoperite de instituţiile de asistenţă socială.  

În Italia, societăţile cooperative sociale reprezintă una dintre formele dominante de 
cooperativism, formând elementul de bază pentru furnizarea de servicii sociale prin parteneriate la 
nivel local. În Suedia, mişcarea cooperatistă a început în anii '80, parţial ca răspuns la 
restrângerea statului bunăstării, unde cooperativele angajau tineri şomeri şi alte grupuri marginale, 
dar principalul scop al cooperativelor era beneficiul consumatorilor şi producătorilor, şi nu atât al 
muncitorilor, ca în cazul altor ţări europene. În Spania, în anii '80 şi '90, a existat o mare dezvoltare 
a cooperativelor sociale şi a noilor întreprinderi sociale (European Community Co-operative 
Observatory, 2005). În ES există o pluralitate de forme şi moduri organizaţionale de participare şi 
răspundere: cooperative, societăţi de întrajutorare reciprocă şi organizaţii de voluntari, asociaţii, 
fundaţii şi întreprinderi sociale implicate în activitate productivă (comercializată sau nu) cu finalitate 
socială. Raportul CIRIEC a delimitat componentele, diversitatea ES în ţările UE-25:   

 Există concepte divergente asupra situaţiei ES chiar şi în fiecare ţară. Doar în 
Franţa şi Spania ES este oficial recunoscută 

 Cooperativele, societăţile mutuale, asociaţiile şi fundaţiile sunt mai răspândite în 
grupul de ţări unde exact conceptul de ES este cel mai acceptat, cu excepţia 
Irlandei şi Finlandei din cadrul vechii UE-15 

 Cooperativele, mai ales, societăţile mutuale, asociaţiile şi fundaţiile pot fi 
considerate ca fiind elementele „centrale” ale ES 

 Există diferenţe semnificative referitoare la răspândirea componentelor ES între 
vechile ţări UE-15 şi noile state membre UE, fost comuniste. Diferenţa fundamentală 
se referă la numărul foarte scăzut de societăţi mutuale (cum sunt societăţile 
prieteneşti) din sfera ES, explicat prin nivelul foarte scăzut de recunoaştere chiar a 
conceptului de ES, lipsind un cadru legal pentru înfiinţarea societăţilor mutuale în 
aceste ţări. În aproape jumătate din noile state membre se întâlnesc componentele 
de asociaţii şi fundaţii (CIRIEC, 2007). 

 
ES se bucură de un nivel mediu de acceptare în: Cipru, Danemarca, Finlanda, Grecia, 

Luxemburg, Letonia, Malta, Polonia şi Marea Britanie. În aceste ţări, conceptul de ES coexistă 
alături de alte concepte, cum ar fi sectorul nonprofit, sectorul voluntar şi întreprinderile sociale sau 
firmele sociale. În Marea Britanie, nivelul scăzut de conştientizare asupra ES este în contrast cu 
politica guvernului de sprijin pentru întreprinderile sociale (CIRIEC, 2007).. Ţările în care ES este 
mai puţin cunoscută, se regăseşte în stadiu incipient sau este chiar necunoscută sunt: Austria, 

                                                
14

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutuals/index_en.htm 
15

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/associations-foundations/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutuals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/associations-foundations/index_en.htm
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Estonia, Germania, Lituania, Olanda, Republica Cehă, Slovenia şi Ungaria, grup care conţine în 
principal ţări germanice şi pe cele care s-au alăturat UE în cadrul extinderii din 2004. Termenii 
înrudiţi, de sector nonprofit, sector voluntar şi ONG, se bucură de o recunoaştere relativă. 

Nu se poate vorbi despre forme unice de întreprinderi sociale, dar toate s-au dezvoltat în 
jurul axei: crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate sau discriminate pe piaţa 
muncii, dezvoltare comunitară, coeziune socială, educare, promovare de misiuni sociale, protecţia 
mediului etc. Întreprinderile sociale (indiferent de forma lor de organizare legală) pot îndeplini o 
serie de roluri şi funcţii care au impact asupra dezvoltării individuale şi/sau a comunităţii în care se 
desfăşoară. Cea mai răspândită formă de întreprindere socială în UE este cooperativa. Și aceasta 
deoarece cooperativele reprezintă singura formă de ES ce se bucură de recunoaştere oficială în 
UE, în baza „Statutului european al cooperativelor”, ce a fost adoptat în anul 2003 (MMFPS, 2010). 

Se utilizează termenul de „întreprindere socială” pentru a se referi la activităţile de auto-
finanţare care sunt planificate de o organizaţie a societăţii civile (non-profit, orientate spre 
comunitate şi care nu sunt sub incidenţa guvernului sau a sectorului comercial) pentru a-şi 
consolida în mod semnificativ viabilitatea financiară şi a creşte impactul misiunii. Orice venit net 
(profit) generat de întreprinderea socială este reinvestit în întreprindere socială sau utilizat pentru a 
susţine financiar programul social al organizaţiei.  

Experienţa acumulată în ţări din UE (Italia, Franţa, Polonia, Spania) arată că structurile de 
ES au un rol important în producerea şi furnizarea de servicii sociale, fiind o unealtă de luptă 
împotriva excluziunii sociale. În ceea ce priveşte comunităţile dezavantajate, cum sunt cele de 
romi, întreprinderile sociale au un potenţial mare de dezvoltare în arii precum educaţia, servicii de 
îngrijire, servicii de sănătate, servicii de transport, protecţia mediului, menţinerea tradiţiilor şi a 
meşteşugurilor tradiţionale. Unul din avantajele ES este faptul că pot determina creşterea 
economiei locale prin integrarea în planurile locale de dezvoltare. Pentru aceasta, este important 
ca dezvoltarea locală să se bazeze pe flexibilitatea politicilor implementate de actorii locali, pe 
cooperarea lor şi pe capacitatea instituţiilor locale de a adapta politicile de integrare la realităţile 
comunităţii şi de a realiza sinergii între toate domeniile de dezvoltare.  

Lideri ai unor state dezvoltate au încercat să dea un răspuns la problemele economice 
actuale. Ei sunt convinşi de importanţa diversificării vieţii economice astfel încât să se împiedice 
scindarea şi mai accentuată a societăţii: Premierul britanic Anthony Giddens a numit un astfel de 
deziderat pentru ţara sa drept „cea de a treia cale", Gerhard Schroder – „cale de mijloc pentru 
Germania", iar premierul francez Lionel Jospin: „da - economiei de piaţă, nu - societăţii de piaţă". 

Curentul ideilor ES si solidare a făcut ca de-a lungul timpului să se înfiinţeze organizaţii 
specifice care, la rândul lor s-au grupat în federaţii încercând să structureze mişcarea pe diferite 
domenii sau acoperiri geografice. 

Astfel:  

 în Franţa a apărut Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupement de 
l’Economie Sociale (CEGES) regrupează organizaţii naţionale care fac parte din 
marile familii ale ES  franceze. Această evoluţie organizatorică va permite tuturor 
structurilor de ES să se alăture sub deviza: grupare pentru o mai bună difuzare a 
valorilor, pentru a găsi noi idei si soluţii. CECES a obţinut de la Ministerul muncii şi 
Solidarităţii francez invitaţia de a participa la lucrările despre ES şi astfel va aduce în 
faţa autorităţilor publice, în faţa altor parteneri din societatea civilă şi în faţa cetăţ-
enilor propunerile sale referitoare la numeroasele probleme din societate. 
în Belgia, Consiliul Valon al ES (CWES), a adoptat în 1990 o formulare privind 
conceptul de ES în care era afirmată existenţa unei etici specifice care guvernează 
organismele acesteia. În Belgia întâlnim următoarele organizaţii ale ES, care se 
demarchează de sectorul public şi de sectorul privat cu scop lucrativ :ASBL – 
asociaţii de drept şi instituţii de utilitate publică (ASBL), structuri mutualiste şi 
societăţi – societăţi cooperatiste şi societăţi cu finalitate socială 

 în Flandra, după VOSEC (Platforma de concertatre pentru ES şi pentru economia 
plus-valorii), ES constă într-o diversitate de iniţiative şi întreprinderi care, în 
obiectivele lor au ca prioritate realizarea de plus-valoare socială. O atenţie 
deosebită este acordată calităţii relaţiilor interne şi externe. Aceste organizaţii oferă 
bunuri și servicii pe piaţă angajând mijloacele economice de care dispun astfel încât 
să-şi asigure continuitatea şi rentabilitatea.  

 în Canada, în special în zona francofonă, principiile şi regulile de funcţionare a 
economiei solidare sunt de inspiraţie europeană (franceză şi belgiană). Conceptele 
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cuprinse de acest sector sunt cel de economie, care duce la producerea concretă 
de bunuri şi servicii şi cel social, care se referă la „rentabilitatea socială” şi nu pur 
economică a acestor activităţi. Ca si în cazul sectorului public si al celui privat, 
rentabilitatea socială poate fi evaluată în funcţie de numărul de locuri de muncă 
create. 

 
În Canada, pe teritoriile care compun Quebec organizarea colectivă include cooperative, 

asociații, grupuri comunitare, structuri mutualiste, uniuni şi sindicate. Aceste structuri colective acţ-
ionează în turism, sănătate, mediu, cultură, etc. Ele participă împreună cu diversele direcţii 
regionale ale ministerelor şi cu Consiliile regionale (înfiinţate în 1970) la adaptarea intervenţiilor 
acestora la nevoile clienţilor. În 1967 a fost creat în un Centru interdisciplinar de cercetare şi 
informare asupra întreprinderilor colective CIRIEC. 

Din punct de vedere al reprezentării intereselor întrperinderilor sociale la nivel european, 
Social Economy Europe este una dintre cele mai puternice voci ale ES în UE. Social Economy 
Europe promovează contribuţia socială şi economică a întreprinderilor sociale pe fondul informării 
privind rolul şi valorile actorilor ES în Europa. Contribuie la recunoaşterea ES ca domeniu dar şi a 
cooperativelor, organizațiilor de ajutor reciproc, asociaţiilor şi fundaţiilor la nivelul UE16. 

În majoritatea ţărilor industrializate asistăm la o remarcabilă dezvoltare a celui de al treilea 
sector, al sectorului iniţiativelor socio-economice care nu aparţin de întreprinderile private, şi care, 
spre deosebire de acestea din urmă, nu urmăresc, în special, obţinerea de profit. La nivelul statelor 
membre, varietatea cazurilor de sprijin a ES face ca şi instrumentele naţionale şi de suport să fie 
diferite. Cel puţin până în prezent, comunitatea internaţională şi statele membre s-au confruntat cu 
dificultăţi majore în implementarea unor elemente de ES în zonele locuite de populaţii aflate în 
dificultate, datorită faptului că tocmai aceste populaţii erau cel mai puţin disponibile pentru 
integrare într-o activitate social-economică utilă. Prejudecăţile acumulate de-a lungul timpului cu 
privire la populaţia de etnie romă  s-au transformat într-un lest care a îngreunat şi chiar blocat, 
ascensiunea celor defavorizaţi în zona productivă a societăţii, determinându-le să se 
permanentizeze într-o stare de izolare. Obiectivul specific întreprinderilor sociale este spargerea 
aceastei bariere prin promovarea incluziunii socială a grupurilor vulnerabile prin creşterea 
oportunităţilor de angajare şi prin conştientizarea acestora asupra potenţialului lor nu numai pentru 
sine ci și pentru comunitatea în care trăiesc.  

Pe parcursul anului 2010 au fost întreprinse acţiuni de promovare în vederea recunoaşterii 
statutului european al asociaţiilor. Evoluţiile recente ale formelor de organizare ale ES au condus 
la recunoaşterea întreprinderilor sociale. Principalele mecanisme de sprijin şi încurajare a formelor 
de organizare ale ES, la nivel de politici publice naţionale, sunt facilităţile şi stimulentele fiscale. 

Problema este de a trece de la considerentele teoretice agreate de comun acord, respectiv 
că soluţia pentru rezolvarea problemei discriminării nu o reprezintă ajutorul social direct, ci 
integrarea muncii, la acţiuni concrete şi eficiente. Faptul că anul 2010 a fost declarat în UE Anul 
European pentru Combaterea Sărăciei şi excluziunii Sociale, având drept scop „creşterea gradului 
de conştientizare asupra dificultăţilor cu care se confruntă grupurile vulnerabile în societate 
(Popescu, 2011)”, poate constitui o bună premiză pentru a consolida demersurile trecerii de la 
abordarea politică generală la implementarea de politici punctuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2. Exemple de structuri de economie socială sau programe din Uniunea Europeană 

adresate populaţiei de etnie romă sau care pot fi replicate în folosul comunităţilor rome 

 

                                                
16

 http://www.socialeconomy.eu.org/?lang=en  

http://www.socialeconomy.eu.org/?lang=en
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Prezentăm în continuare idei şi iniţiative inovatoare ale ES din Austria, Belgia, Elveţia, 
Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Spania. 
 

Austria  
 
Iniţiativa THARA Haus17 include organizaţii care promovează integrării tinerilor romi şi sinti 

pe piaţa muncii, acordând o atenţie deosebită provenienţei socio-culturale. Tinerilor romi şi şinti, 
rezidenţi în Viena li se oferă o gamă largă de programe educaţionale îndreptate către pregătirea lor 
pentru piaţa muncii sau pentru educaţia superioară. Dezvoltarea educaţională a tinerilor vizează 
îmbunătăţirea perspectivelor de acces pe piaţa muncii prin: încurajarea tinerilor pentru 
descoperirea metodelor de a interacţiona cu societatea fără a pierde din vedere moştenirea lor 
culturală. Sunt organizate programe de formare profesională şi experimentare a muncii în echipă. 
Este creată o platformă pentru dialogul între intercultural și intergenerațional reducând astfel 
prejudecăţile şi barierele dintre populaţia romă şi cea majoritară. Nu în ultimul rând, se acționează 
pentru activarea şi motivarea marilor întreprinderi austriece pentru a oferi tinerilor romi și sinti 
posturi în care vor fi practicanţi, angajaţi pentru calificare și eventual angajaţi cu contract. 

Styrian şi Austrian Labour Market Service sunt întreprinderi de integrare socială 
orientate spre inserţia socială a persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii austriacă. Faţă de alte 
măsuri, întreprinderea combină activitatea economică cu obiectivele pieţii muncii privind formarea 
profesională şi integrarea socială. Ocuparea temporară a  forţei de muncă în condiţii  apropiate 
celor din piaţă crește şansele de inserție profesională. Locul de muncă de maxim un an îi ajută pe 
cei vulnerabili să își stabilizeze situația din punct de vedere financiar și să se formeze la locul de 
muncă. Astfel, posibilităţile lor de găsire independentă a unui loc de muncă pe piaţa muncii cresc 
considerabil. Conceptul dezvoltat și experimentat de Styrian şi Austrian Labour Market Service a 
devenit standard pentru întreprinderile social economice din Austria. 
 

Belgia 
 
SpoorTwee (TrackTwo)18 este o întreprindere care contribuie la identificarea oportunităţilor 

sustenabile de angajare pentru grupurile dezavantajate pe piaţa muncii. Întreprinderea este o 
soluţie viabilă a problemelor şomerilor pe termen lung cu impact nu numai asupra fiecărui angajat 
dar și asupra societății în care muncește. Pentru SpoorTwee fiecare persoană are „atât limite cât 
şi potenţial”. Prin colectarea produselor nedorite din uşă în uşă se colectează deşeurile montane. 
Activitatea acoperă o nișă neatractivă pentru alți actori economici dar cu impact asupra protecției 
mediului înconjurător și dezvoltării durabile ale societății. După caz, materialele colectate sunt 
recondiționate în atelierele întreprinderii. Produsele finale sunt: mobilă second hand, 
îmbrăcăminte, aparate electrice, biciclete, jucării pentru copii, bibelouri. Comercializarea lor se 
realizează într-un magazin social unde cumpărătorii pot să le readucă la viaţă prin achiziționarea la 
un preţ foarte mic. 
 

Elveţia  
 
În 1987 două cooperative elveţiene au intrat pe piaţă devenind Mobility Car Sharing19. 

Fiecare cooperativă a început cu o masină, câţiva membri şi câteva chei de schimb. Mai mult de 
douăzeci de ani mai târziu și după o fuziune şi schimbare de nume, Mobility are unul dintre cele 
mai mari programe de car-sharing din Europa. Utilizarea aceluiaşi automobil de către mai multe 
persoane care împart dreptul de proprietate are impact pozitiv asupra reducerii poluării. 100.000 
de clienţi folosesc 2.600 de vehicule. Aproape jumătate din aceşti clienţi au ales să investească şi 
să devină membri, deoarece Mobility oferea o soluţie de utilizare a automobilului într-un mod 
ecologic şi la un preţ redus. După toţi aceşti ani, maşinile sunt încă uşor de accesat.  
 

Finlanda 
 
Cooperativa  Osuustyö Tampereen Kotikontu a fost înfiinţată  după un curs al şomerilor 

destinat persoanelor şomere pe termen lung din regiunea Tampere. Instruirea a fost organizată în 
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 http://www.volkshilfe.at/1194,,,2.html  
18

 http://www.spoor2.be/default.aspx?l=01  
19

 http://www.mobility.ch/de/pub/  

http://www.volkshilfe.at/1194,,,2.html
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http://www.mobility.ch/de/pub/


 

26 

1999 de centrul cooperatist din regiunea Tampere. Instruirea a fost finanţată de Centrul din 
Pirkanmaa pentru Dezvoltare Economică şi Angajare şi a durat 12 săptămâni. Sesiunile de 
instruire au avut impact astfel ncât șapte participanți care nu aveau nicio experienţă  în derularea 
unei afaceri au decis să devină antreprenori şi au pus împreună bazele cooperativei. Cooperativa 
funcţionează astăzi ca o întreprindere socială ghidată atât de scopuri financiare cât și sociale. 
Natură socială şi democratică face ca starea de bine a fiecărui membru să fie importantă. Idea 
principală a cooperativei Kotikontu este să ofere o muncă semnificativă şi un salariu rezonabil 
pentru membrii săi, nu să realizeze profit.  

 
Franţa  
 
Cooperativa Cheque Dejeuner îşi bazează originalitatea prin angajamentul de a promova 

valorile sociale şi umane, într-un cadru de proximitate şi de libertate pentru fiecare. Cooperativa 
beneficiază de o expertiză demonstrată în 40 ani de existență continuă. Activitateaa principală 
constă în emiterea de cecuri pentru clienţii săi. Cooperativa este structurată pe un sistem de 
restaurante co-finanţat deopotrivă de angajator şi de angajaţi, o formulă care, în conformitate cu 
legislaţia franceză, este exonerată de servicii sociale şi fiscale. Astfel, membrii pot să servească 
prânzul la un prânz modic, într-o reţea de 180 mii de puncte de distribuţie în întrega Franţă. Cu o 
cifră de afaceri de 258,5 milioane de euro și 27,5 milioane de utilizatori, Cheque Dejeuner a ajuns 
reprezinte astăzi al treilea operator mondial în materie de asemenea servicii. În 2011 Grupul 
Cheque Dejeuner şi-a deschis o filială şi în Turcia, cumpărând Multinet, unul din liderii pieţei 
turceşi specializat în titluri de plată sub formă de cec.  
 Agence pour la Diversite Entrepreneuriale (ADIVE, www.adive.fr)20 sprijină marile 
întreprinderi să își concretizeze angajamentul social prin colaborarea cu întreprinderile mici 
amplasate pe teritoriile considerate „sensibile”. 

Creată în 2007 de către PlaNet Finance, FinasCite este o societate de tip bancar destinată 
să susţină dezvoltarea micilor întreprinderi de cartier şi cele generatoare de utilitate socială. 
Asigură finanţare atât din fonduri proprii (sub formă de participare minoritară de capital, eventual 
completată din avansare de fonduri. Societatea este activă în toată Franţa, dar în special în 
regiunile Ile-de-France, le Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes şi Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Academie Christophe Tiozzo21 are ca misiune instalarea de săli de box în inima 
cartierelor socotite sensibile şi să-i îndrume pe tinerii din aceste cartiere într-un demers de inserţie 
socială şi profesională folosind boxul ca vector de inserţie. Activitățile lor sunt orientate spre zone 
sărace cu populație romă sau cu imigranți. 

Académie Des Banlieues22 are ca motto Respect și Egalitate. Vizează popularizarea 
literaturii în mediile care sunt cele mai marginalizate social. Literatura este folosită ca mijloc de 
autoevaluare a persoanelor vulnerabile. Valorizărea potentialului creativ al acestor medii sociale 
defavorizate contribuie la creșterea stimei de sine și a încrederii în găsirea unui loc de muncă.  

ZUP DE CO.23 este o organizaţie non-profit care are ca obiectiv contracararea eşecului 
şcolar al elevilor din zonele sărace. Activitățile sunt orientate prioritar spre copii emigranţilor sau 
cei ai căror părinţi au posibilităţi materiale reduse. Preocupați de identificarea mijloacelor financiare 
de susținere a familiilor, părinții neglijează copii în pregătirea temelor cu impact asupra riscului de 
abandon școlar. Organizația asigură susţinere şcolară gratuită şi individualizată a copiilor aflați în 
situație de risc cu ajutorul voluntarilor proveniţi din rândul studenţilor sau al profesorilor pensionari. 

 
Germania 
 
Asociaţia ASH -Sprungbrett e.V.24 activează în regiunea Erft25. Regiunea este una dintre 

cele mai puternice din punct de vedere economic din Germania. Cu toate acestea, în ciuda bunei 
situaţiii economice, o mare parte a populaţiei este afectată puternic de şomaj şi de excluziune 
socială. Șomerii sau persoanele care doresc o schimbare profesională sunt ajutate prin orientare 
profesională şi cursuri de calificare. O treime din venitul ASH-Sprungbrett este obţinut prin  

                                                
20

 Agence pour la Diversite Entrepreneuriale  www.adive.fr  
21

 http://chayom.org/christophe/tiozzo/academy 
22

 http://www.academie-des-banlieues.fr/#/presentation/3558584  
23

 http://www.zupdeco.org/  
24

 http://www.ash-schuldnerhilfe.de/  
25

 Cantonul Erft face parte din Rheinland-Pfalz în landul Nordrhein Westfalen. Este situat în centrul a trei oraşe: Cologne, Bonn și  

Aachen 

http://www.adive.fr/
http://chayom.org/christophe/tiozzo/academy
http://www.academie-des-banlieues.fr/#/presentation/3558584
http://www.zupdeco.org/
http://www.ash-schuldnerhilfe.de/
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profitului unei întreprinderi cu caracter economic care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
horticulturii, designului de grădini şi arhitecturii interioare. Pentru nevoile pe termen scurt ale 
întreprinzătorilor locali, asociația angajează persoane care ulterior sunt preluate în sectorul îngrijirii 
şi sănătăţii. Asociaţia are un statut de asociaţie nonprofit şi pentru că beneficiază în acelaşi timp de 
avantaje fiscale, este obligată, pentru activităţile proprii generatoare de profit, să adopte o formă 
legală de companie independentă. Forma de cooperativă răspunde acestor cerințe. În prezent, 
ASH-Sprungbrett are 69 de angajaţi. 

 
Italia  
 
Atelierul de croitorie Antica Sartoria Rom26 este o cooperativă de croitorese şi 

prezentatoare de modă de etnie romă care produce nu doar haine pentru case de modă dar şi 
costume de scenă pentru teatre de operă din numeroase ţări ale Europei. Cele 10 femei de etnie 
romă angajate în cadrul atelierelor au posibilitatea să învăţe o meserie. Atelierul asigurară cursuri 
de calificare celor interesaţi şi pasionaţi de vestimentaţie. 

Cooperativă socială Proepettiva27 promovează atragerea pe piaţa muncii a persoanelor 
dezavantajate, propunîndu-le o activitate ce recuperează şi valorifică tradiţia artizanală. 
Cooperativa s-a înfiinţat în 1984 prin laboratoare meşteşugăreşti de ceramică artistică destinate 
inserției pe piaţa muncii a tinerilor cu dizabilităţi. Cele două experienţe de creativitate artistică şi 
consolidare a abilităţilor profesionale ale lucrătorilor se dezvoltă şi astazi în paralel și continuă să 
atragă clienţii. 
 

Regatul Unit al Marii Britanii 
 
Proiectul de redescoperire a farmecului activităților tradiționale Business and the 

Environment linked through Small Scale Tourism (BESST) abordează inovator dezvoltarea 
potenţialului turistic al arealelor rurale şi urbane din Regatul Unit al Marii Britanii, Norvegia şi 
Suedia. Scopul este conservarea identitaţii culturale a comunităţilor locale, restaurarea acestora şi 
asigurarea protecţiei mediului înconjurător. Printre cele mai semnificative rezultate ale proiectului 
se numără lansarea unor ghiduri turistice, a unor trasee turistice culturale şi stimularea înfiinţării 
fermelor piscicole. Datorită reducerii investiţiilor şi a oportunităţilor de angajare din zona Marii 
Nordului, sectoarele economice tradiţionale au suferit un declin major în ultimii ani. Prin intermediul 
proiectului, afacerile locale, autorităţile şi cetăţenii redescoperă farmecul, frumusetea şi potenţialul 
economic al comunităţilor din care fac parte. Fermierii, proprietarii atelierelor mesteşugăreşti şi 
companiile de constructii se implică activ în găsirea unor noi modalităţi de creştere şi dezvoltare. 
Se oferă oamenilor inspiraţia şi entuziasmul necesar pentru a-şi urmări ambiţiile, respectând 
totodată standardele de calitate. Datorită abordării transnaţionale a cooperativelor, au fost 
proiectate schimburi internaţionale de experienţă pentru a stimula activităţile economice şi a 
disemina cunoștinţele însuşite. Privind spre viitor, conexiunile dintre cele trei ţări, identificarea unor 
soluţii pentru afaceri, înfiinţarea de reţele sociale şi dinamismul economic vor continua într-un trend 
ascendent, stimuland dezvoltarea zonei nordice a Europei.  

Proiectul „Plin de culoare, dar fără discriminare pe motiv de culoare” (Colorful but 
Colorblind) urmărește combaterea stereotipurilor legate de romi prin intermediul unor creaţii 
cinematografice. Este încurajată o reflectare mai nuanţată a problemelor cu care se confruntă romii 
şi o mai bună participare a ziariştilor romi la proiectele mediatice destinate publicului larg. Proiectul 
a reunit ziarişti de etnie roma şi nu numai în vederea realizarii unei serii de 25 de scurt-metraje 
care spun poveştile comunităţilor de romi care trăiesc în Europa centrală şi de est. Proiectul a vizat 
Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovacia şi Ungaria, ţări cu o populaţie roma importantă. 
Proiectul a fost cofinanţat cu 303.040 euro prin intermediul programului UE pentru „Drepturi 
fundamentale şi cetăţeneşti”. Scurt-metrajele realizate au câştigat un premiu prestigios, acordat de 
Societatea Jurnaliştilor Profesionişti din SUA.  

Spania  
 
Anecoop28 este un grup cooperativ agricol care îmbină dezvoltarea locală cu cea agrară, 

valorificând inovaţiile tehnologice. A fost înființată în 1975 prin asocierea mai multor cooperative 

                                                
26

 http://www.anticasartoriarom.it/  
27

 http://www.prospettivacoop.it/  
28

 http://www.anecoop.com/en/anecoop-group  

http://www.anticasartoriarom.it/
http://www.prospettivacoop.it/
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spaniole specializate în producţia de citrice sub deviza „unirea înseamnă putere“. Prin cele 79 de 
cooperative cuprinzând mii de fermieri, Anecoop este cea mai importantă întreprindere 
producătoare de fructe din bazinul Mediteranei. Anecoop este liderul spaniol în comerţul cu fructe,  
cel mai mare exportator mondial de citrice şi al doilea ca cifră globală de afaceri şi primul 
producător şi distribuitor de fructe exotice din Europa. 

Întreprinderea IRIZAR29 a fost înfiinţată în 1889 ca o întreprindere familiară. În 1993 s-a 
transformat într-o societate cooperativă. În prezent este unul dintre cei mai mari producători 
mondiali de autocare şi autobuze. Are peste 3000 de angajaţi în fabrici din Africa de Sud, Brazilia, 
China, India, Maroc, Mexic, şi Spania. Întreprinderea este prezentă comercial în peste 90 ţări. 
Eforturile sunt dedicate formării de echipe care să contribuie la îmbunătățirea situației socio-
economice a zonei în care este plasată fiecare fabrică inclusiv prin implicarea şi inserția 
profsională a potenţialului uman din zonă.  

Iniţiatorul Programului naţional pentru comunitatea roma este Fundación Secretariado 
General Gitano (FSGG) în cooperare cu Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale şi Administraţiile 
Locale şi Regionale din Spania (guvernele locale şi regionale). Obiectivul programului este lupta 
împotriva discriminării. Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi creşterea oportunităţilor de integrare 
a comunităţii rome din Spania se realizează prin promovarea şanselor egale de acces la piaţa 
muncii, facilitarea accesului la instruire şi angajare, servicii comunitare vizând îmbunătăţirea 
calităţii vieţii, promovarea la nivel local şi regional a politicilor culturale şi sociale ce vizează 
comunitatea romă. Proiectul are la bază o metodologie centrată pe nevoile individuale. Activitățile  
includ sensibilizarea şi conştientizarea tinerilor de etnie romă şi a familiilor acestora despre 
posibilităţile de îndrumare, instruire şi căutare a unui loc de muncă. Programul include cursuri de 
îndrumare cu privire la paşii de urmat de către fiecare individ, cercetarea pieţei muncii cu accent 
pe sectoarele economice în care populaţia romă are calificările necesare, punerea în contact cu 
angajatorii;  asistenţă, consiliere şi follow-up după angajare atât pentru angajat cât şi pentru 
angajator. Se organizează sesiuni instruire în vederea creşterii şanselor de angajare ca zidar, 
asistent vânzare, curier, încărcător-descărcător, servicii curăţenie (hoteluri, instituţii, locuinţe), 
instalator aparate aer condiţionat, asistent bucătar etc.. Un segment relevant constă în promovarea 
experienţelor pozitive şi a bunelor practici pentru facilitarea integraării în muncă a populaţiei de 
etnie romă. Nu în ultimul rând, a fost creat un sistem informatic pentru evaluarea și monitorizarea 
rezultatelor obținute: Centru de Monitorizare a Inserţiei Comunităţii Roma. 
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Partea III Modele specifice concrete de întreprinderi sociale pentru persoane de 

etnie romă 

 

 

Modelele de întreprinderi sociale avînd ca actori reprezentanţi ai etniei rome, sunt 
prezentate, cu observaţia, esenţială, că aproape în toate cazurile  profilul întreprinderilor de ES 
avute în vedere nu abandonează ci, dimpotrivă, întăresc aparteneţa la o linie de tradiţie 
ocupaţională bine fixată în conştiinţa publică, atât a etniei în sine, cât şi a societăţii româneşti în 
ansamblul său. De altfel, acest aspect este relevat generic prin înseşi denumirile neamurilor de 
romi, adică a subgrupurilor care constituie ansamblul etniei, şi care este fiecare focalizat pe o 
anumită activitate: argintari, fierari, rudari, lăutari etc. 

În prezent, întreprinderile sociale iniţiate de întreprinzătorii romi pot fi structurate, după 
profilul în care activează şi după motivaţia care a stat la baza creării lor, în trei categorii:  

 întreprinderi dedicate valorificării tradiţiei meşteşugăreşti (prelucrare argint, lemn, piele, fier 
forjat, aramă, alamă, aur/argint etc.) 

 întreprinderi destinate valorificării unor oportunităţi locale (legumicultură, ciupercării, 
culegerea fructelor de pădure, nuci, albinărit, reciclarea deşeurilor etc.) 

 întreprinderi menite să acopere un deficit pe planul serviciilor locale (frizerie/coafor, 
salubrizare, construcţii şi materiale de construcţie, croitorie/confecţii, patiserie etc). 

 
Selectarea lor n-a avut în vedere, în mod absolut, criteriul durabilităţii în timp. Aşa cum se 

va observa, multe dintre întreprinderile prezentate sunt noi, sau relativ noi, fără să fi avut timpul 
necesar pentru a-şi demonstra practic, eficienţa. Și totuşi, pot fi deja citate ca modele de 
întreprinderi sociale, pentru originalitatea, susţinută, paradoxal, prin simplitate şi firesc a ideii de la 
care a pornit fiecare. Ele sunt în rezonanţă cu aşteptările şi potenţialul uman al zonei în care s-au 
constituit, reluând şi oferind cadrul de dezvoltare unor preocupări ocupaţionale tradiţionale pentru 
comunitatea romă şi, prin produsele sau serviciile pe care le oferă societăţii, răspund unor nevoi 
ale comunităţilor locale încă neacoperite prin structurile economice anterior existente. 

 

III.1. Modele de întreprinderi sociale  

III.1.1. Romano Cher - Casa Romilor30 

 
Numele organizaţiei: K Consulting Management and Coordination, proiectul Romano Cher - Casa 
Romilor  
Adresă: strada Lt. Av. Marcel Andreescu nr. 15, sector 1, Bucureşti 
Telefon / fax: 021 539 08 83/4   / 0372 875 838 
Persoană de contact: Oana Țoiu, director executiv 
office@kcmc.ro  
www.kcmc.ro;  http://www.mestesukar.ro  
 

Înfiinţate relativ recent în peisajul socio-economic românesc şi devenite structuri ce pot fi 
definite ca viabile, întreprinderile de ES au încă nevoie, pentru o afirmare consolidată, de 
proliferarea unor modele de reuşită. O reuşită văzută din dubla perspectivă: a asigurării, pe de o 
parte, prin ele însele, a resurselor de permanetizare a activităţii şi, pe de altă parte, a succesului în 
integrarea socială şi a dobândirii independenţei economice a membrilor lor eliberaţi de presiunea 
grijii pentru ziua de mâine. 

În aceste condiţii primele entităţi de ES cu şi pentru romi pe care le prezentăm sunt 
cooperativele înfiinţate în cadrul proiectului Romano Cher - Casa Romilor co-finanţat din FSE.prin 

                                                
30

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative şi fotografii puse la dispozitie de către Oana Țoiu, director executiv 

Romano Cher. Anumite date factuale au fost preluate de pe site-ul oficial www.kcmc.ro  
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Programul Operational Sectorial Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013. Proiectul se desfasoara 
in perioada iunie 2010 - februarie 2013. 
 
Întreprinderile sociale Romano Cher 
 

Meseria este valoarea în jurul căreia s-au format denumirile diferitelor neamuri de romi. 
Autoidentificarea acestora după meserie a supravieţuit până în zilele noastre. Meştesugul este mai 
mult decât o simplă ocupaţie, e ceea ce defineşte în mare parte un grup de romi.  

Literatura istorică şi socio-antropologică subliniază că, încă din Evul Mediu, meşteşugarii 
romi ocupau un loc semnificativ în economia Țărilor Române, umplând o nişă care nu putea fi 
satisfacută de forţa de muncă a vremii. 

Tranziţia la economia globalizată a avut un impact devastator asupra meşteşugurilor 
tradiţionale în general. Lumea „de plastic” a produselor made in China a înlocuit mare parte din 
obiectele de uz casnic fabricate odinioară din tinichea, lemn, ori alte materiale tradiţionale. 
Acoperişurile s-au „lindab-izat”, oala din inox a înlocuit ceaunul din fontă. 

 
Ce sunt cooperativele Romano Cher? 
 

Întreprinderile sociale sub forma societăţilor cooperative meşteşugăreşti de gradul I create 
în cadrul proiectului Romăno Cher - Casa Romilor au ca obiect de activitate producerea şi 
comercializarea obiectelor meşteşugăreşti.  

 
Motivul pentru care am ales să sprijinim înfiinţarea unor astfel de cooperative are 
legatură cu condiţia socio-economică precară în care se află persoanele de etnie romă, 
mai ales cele care trăiesc în comunităţile tradiţionale. Lipsa accesului la educaţie de 
calitate, lipsa mijloacelor de informare, izolarea geografică etc. generează un cerc  
vicios în care apar efecte precum lipsa locurilor de muncă sau lipsa serviciilor medicale. 
Toate acestea conduc la sărăcie şi excluziune socială. […] Deşi buni meşteşugari, fără 
asigurarea desfacerii şi a resurselor necesare pentru a face faţă competiţiei pe piaţa 
liberă, cei mai mulţi dintre ei devin asistaţi social, fiind practic blocaţi într-un cerc vicios. 
Nu ai resursă, nu ai infrastructură, nu ai bani de alimente şi haine, copii au o educaţie 
precară. Copilul crescut într-o astfel de familie nu are potenţial pentru a obţine un loc de 
muncă. Nu ai un loc de muncă, beneficiezi de asistenţă socială. Astfel, sunt săraci, deci 
marginali, deci discriminaţi, deci fără şanse reale de dezvoltare. (Oana Țoiu, director 
executiv Romano Cher) 

 
Romano Cher şi-a propus să spargă cercul vicios începând de la capitolul ocupare. Un loc 

de muncă este principalul motor de dezvoltare economică a acestor persoane, membri ai unei 
comunităţi vulnerabile. Astfel, prin metoda folosită se aduce potenţial pentru o educaţie mai bună, 
acces la servicii de sănătate, îndepărtarea dependenţei sociale prin oferirea unor oportunităţi cu 
ajutorul cărora persoanele marginalizate pot contribui la propria dezvoltare într-un mod angajat şi 
responsabil.   

Posibilitatea unui loc de muncă într-un domeniu familiar (de exemplu meştesugul 
tradiţional) oferă persoanelor rome marginalizate ocazia de a contribui direct la bunăstarea 
personală şi a celor din jur. Odată cu veniturile rezultate din această activitate desfăşurată legal, 
meşteşugarii îşi schimbă şi statutul social. Ei ajung să beneficieze de asistenţă medicală gratuită, 
îşi permit să-şi trimită copiii la şcoală şi devin independenţi economic.  

Aceştia pot fi consideraţi primii paşi pentru ruperea cercului vicios şi ieşirea din contextul 
socio-economic precar în care persoanele de etnie romă sunt prinse.  

De altfel şi denumirea entităţilor de ES este sugestiv aleasă: Cooperative Romano Butiq. 
Numele provine din limba romani, „romano buti” însemnând marfă/lucru romani. Litera Q-ul provine 
de la Quality. Cu alte cuvinte: marfa romani de calitate. Acest nume surprinde caracteristicile 
esenţiale ale produselor realizate în cooperative: emblema romani şi conservarea tradiţiei şi 
calităţii acestora. 

Cooperativele Romano Cher sunt mici afaceri sociale prin care meştesugarii de etnie romă 
au posibilitatea să producă şi să comercializeze bunuri. Premisele care fac posibilă existenţa 
acestor cooperative sunt meseriile tradiţionale practicate încă în unele comunităţi, dorinţa de 
muncă a meşteşugarilor şi cererea pe piaţă de produse manufacturate realizate din materii prime 
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de bază (lemn, răchită sau diverse metale).  

 
Cum se intervine? 
 

Prioritar este angajarea resurselor existente şi responsabilizarea persoanelor afectate de o 
problemă socială pentru a genera beneficii pe plan local. Mai mult decât atât, un astfel de demers 
contribuie, în acelaşi timp, la păstrarea tradiţiilor, a identităţii rome şi, nu în ultimul rând, la sporirea 
diversităţii culturale pentru depăşirea prejudecăţilor şi discriminării. 

Cooperativele pornesc, în prima fază, cu un grup restrâns de meşteşugari care lucrează pe 
cont propriu şi dispun de un necesar minim logistic pentru producerea obiectelor tradiţionale.   

Romăno Cher oferă asistenţă în organizarea cooperativelor prin derularea proceselor de 
înfiinţare juridică, organizarea producţiei şi nu în ultimul rând consiliere în vederea obţinerii de 
comenzi. Avantajele imediate se regăsesc în sporirea capacităţii de producţie a membrilor 
cooperatori prin creşterea numărului de persoane care lucrează împreună într-un mediu organizat 
unde există posibilitatea diviziunii muncii.  

Existenţa unui cadru legal în care lucrează le oferă posibilitatea de a-şi comercializa marfa 
prin distribuitori sau în cadrul târgurilor de profil, ceea ce creşte şansele ca produsul muncii lor să 
fie cunoscut şi cumpărat.  

Romano Cher îşi propune să rămână alături de societăţile cooperative înfiinţate prin 
activităţi de consiliere permanentă şi furnizare de expertiză, de la procurarea materiei prime până 
la promovarea şi comercializarea produselor. În urma acestui parteneriat, meştesugarii se 
familiarizează cu lucrul în comun, într-un cadru organizat şi învaţă cum să-şi optimizeze micile 
afaceri pe care le pornesc. Obiectivul strategic este ca meştesugarii să devină adevaraţi 
antreprenori. Reuşesc astfel să menţină şi să dezvolte mici afaceri locale în jurul meseriilor pe care 
le stăpânesc cu atâta măiestrie. 
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III.1.1.1. Vibraţia lucrului de mână: romii meşteşugari din Moţca31 
 
Numele organizaţiei: K Consulting Management and Coordination, proiectul Romano Cher - Casa 
Romilor  
Forma de organizare juridică: societate cooperativă meştesugarească de gradul I 
Adresă: satul Moţca, judeţul Iaşi 
Telefon: 0734 800 296  
Fax: 0214 563 699 
Persoană de contact: Luis Turcitu, facilitator dezvoltare comunitară, regiunea de dezvoltare Nord-
Est 
luis@kcmc.ro 
http://www.mestesukar.ro  http://www.mbq.ro  
 

Un exemplu concret de întreprindere socială fondată în proiectul Romano Cher - Casa 
Romilor este societatea cooperativă meştesugarească (SCM) de gradul I din satul Moţca, judeţul 
Iaşi, sau Cooperativa Romano ButiQ Moţca (CRB Moţca). 

Argintarul Aurel Crăciun şi fierarul Costică Marchidan sunt printre membrii fondatori ai 
întreprinderii sociale. Cooperativa Romăno ButiQ Moţca are cinci membri şi a fost înfiinţată în 
august 2011. Provocarea cea mai mare a fost adaptarea tehnică a producţiei la cerinţele actuale 
ale pieţei. Meşteşugarii au reuşit să îşi modernizez din mers gama de produse.  

Pe viitor, se doreşte generarea unui venit suficient şi constant care să asigure membrilor 
întreprinderii sociale şi celor din comunitate un trai mai bun.  

 
Finanţarea şi comercializarea producţiei 
 

Finanţarea este privată, iar comercializarea produselor se realizează online prin intermediul 
site-ului www.mbq.ro si prin comenzi locale în Iaşi. Membrii cooperatori participă activ la toate 
Atelierele Itinerante organizate în cadrul proiectului Romano Cher şi la toate târgurile 
meşteşugăreşti din zonă şi din ţară. 

Aurel Crăciun, sau Nea Aurel cum îi spun prietenii, moşteneşte meşteşugul de argintar din 
tată în fiu. La fel ca mulţi alţii, şi el a plecat din Alexandria natală în anii 90 în căutarea unei vieţi 
mai bune. Drumurile l-au dus la Iaşi, unde locuieşte şi în prezent.  

Obiectele făurite de meşteşugarii romi poartă vibraţia lucrului de mână ce le conferă 
unicitatea imposibil de regăsit în obiectele de serie. Nea Aurel este un adevărat artist când vine 
vorba de lucrul cu argintul.  
 
Secretul succesului 
 

Până acum, nici un desen făcut de vreunul dintre oamenii de creaţie de la Romano Cher nu 
a rămas nematerializat - de exemplu cercei şi pandantive în formă de polonice, linguri, bicicletă 
sau smiley, brăţări provenite din furculiţe sau linguriţe etc. Nea Aurel spune că avantajul principal 
de care se bucură de când lucrează în cooperativă sunt ideile noi de design. Prin priceperea şi cu 
instrumentele lui reuşeşte să le dea formă, precum şi participarea lui la festivaluri şi târguri în toată 
ţară, unde îşi promovează cu mândrie meşteşugul şi produsele.  

Costică Marchidan este fierar. şi tatăl său a fost fierar, iar cei doi fii se îndreaptă spre 
aceeaşi meserie. Costică a reuşit de-a lungul timpului să îşi construiască un atelier de fierărie ca la 
carte. Are tot ce îi trebuie pentru a putea manufactura aproape orice obiect din fier forjat.  

De când lucrează la cooperativa, Costică şi-a diversificat activitatea şi s-a orientat şi către 
obiecte mai puţin obişnuite pentru un fierar tradiţional, precum porţi din fier forjat, căruţe, grilaje, 
balustrade, obiecte de decor sau mobilier, obiecte de artizanat pentru casa şi grădină. Acest tip de 
produse provoacă priceperea fierarului tradiţional de a se adapta la realităţile actuale ale pieţei, 
pentru a asigura un flux constant de comenzi. 
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Pentru Costică, continuarea meseriei de fierar în familie, prin fiii săi, reprezintă cea mai 
importantă miză. Aceştia sunt nelipsiţi din atelierul de fierărie şi, după cum merg lucrurile, se pare 
că, cel puţin în acest caz, transmiterea meşteşugului de la generaţiile trecute la cele viitoare este 
asigurată. 
 

III.1.1.2. Balkan-rock la Iaşi, o reinterpretare a folclorului tradiţional romani32 

Numele organizaţiei: K Consulting Management and Coordination, proiectul Romano Cher - Casa 
Romilor  
Forma de organizare juridică: societate cooperativă meştesugărească de gradul I 
Adresă: oraşul Iaşi, judeţul Iaşi 
Telefon: 0734 800 296;  
Persoană de contact: Luis Turcitu, facilitator dezvoltare comunitară, regiunea de dezvoltare Nord-
Est 
luis@kcmc.ro  
http://www.mestesukar.ro 
 

O „tagmă” deosebită a romilor era cea a lăutarilor, considerată privilegiată. O primă 

menţiune a unui rom lăutar datează din anul 1568, când Petru cel Tânăr confirma marelui postelnic 

Dinga, stăpânirea asupra mai multor sălaşe de romi, între care este amintit şi „Stoica alăutar". În 

1645, comisul Apostolache deţinea un rom lăutar: „Tudor viorariul, fiul lui Dumitru zlătar". În ţinutul 

Neamţului se afla în anul 1634 şi Radul  „ţigan cimpoiaş".  

Celebritatea romilor lăutari  a fost consfiinţită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, prin Barbu 

Lăutarul. Ales an de an starostele lăutarilor, Barbu a luptat pentru drepturile şi privilegiile 

ceteraşilor, ajungând să fie stimat şi foarte iubit de toţi cei din branşă. Barbu Lăutarul s-a menţinut 

aproape 40 de ani la conducerea breslei lăutăreşti, având un talent excepţional. El a creat gustul 

pentru muzica autentică, servind-o ca izvor de inspiraţie compozitorilor de muzică cultă.  

Wilkinson spunea ca romii posedau o uşurinţă nativă şi o rapiditate remarcabilă în a 
deprinde arta muzicii pe care o preferau altor îndeletniciri (Wilkinson, 1820:169-170). Generalul C. 
von Tige a rămas impresionat de „o mulţime de romi care, cu ţambalul şi cu fluierele lor, făceau să 
joace cu deosebită graţie 12 urşi", pe care îi întâlneşte la Brâncoveni, în Oltenia, în anul 1727 
(Poissoinier, 1866: 11,16).  

Ursarii erau recunoscuţi pentru măiestria în domeniul muzicii. Ei se opreau la întretăierea 
marilor drumuri, unde se organizau târguri locale. Făceau urşii să joace „fie cu tamburine sau 
bătând tactul cu un fel de pinteni mari pe care şi-i legau de călcâie şi care fac mult zgomot când se 
lovesc între ei" (Recordon, 1821:52-53). 

Instrumentele folosite de lăutari, în ordinea frecvenţei, sunt: vioara, lăuta, ţambalul, 
acordeonul, contrabasul, cobza şi cimpoiul.  

Stilul de muzică jazz-manouche, al cărui prim reprezentant a fost Django Reinhardt, îşi are 
rădăcinile în muzica lăutărească. 

În linia acestei tradiţii multiseculare, Cooperativa Jazz Romano este printre cele mai 
neobişnuite dintre cooperativele fondate în cadrul proiectului Romăno Cher - Casa Romilor. De 
ce? Pentru ca membrii săi fondatori sunt tineri, cu vârste de până în 30 de ani şi cu studii 
superioare de specialitate.  

„La Iaşi este o energie pozitivă ce vine din istorie, o simţi şi în pietre” spune Damian 
Drăghici, singurul român care a participat la un proiect muzical recompensat cu un premiu 
Grammy şi care a colaborat cu marii muzicieni ai lumii.  

SCM Jazz Romano ButiQ este formată din cinci tineri din municipiul Iaşi: Cătălin, Silviu, 
Alex, Aurelian şi Bogdan. Au fost colegi de liceu şi de facultate şi vor să schimbe lumea.  

Fraţii Huţanu, Cătălin, Silviu şi Alex, sunt nucleul acestui grup. Ei provin dintr-o familie de 
romi lăutari şi au moştenit gena muzicală de la bunicul lor, care cânta la acordeon.   
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Băieţii au crescut în spiritul muzicii lăutăreşti. Încă de la 12-13 ani se jucau ba la acordeonul 
bunicului, ba la tobele tatălui sau saxofonul unchiului.  Aşa au învăţat să cânte la intrumente. 
Dorind să înveţe mai mult, Alex, mezinul familiei, a vrut să urmeze cursurile şcolii de artă, ceilalţi 
doi urmând cursurile unui liceu cu profil real. 

Datorită mediului familial, cei trei fraţi au cântat muzică lăutărească o bună parte din 
adolescenţă. Le-a făcut plăcere să facă acest lucru, erau inspiraţi de lăutari celebri gen Ionică 
Minune, George Bibescu şi mulţi alţii. „Nu era eveniment în familie la care să nu scoatem sculele şi 
să încingem atmosfera”, povesteşte Cătălin cu zâmbetul pe buze.  

În Jazz Romano ButiQ, Aurelian îşi are locul lui. Și el provine dintr-o familie de lăutari romi 
din Pietriş, sat recunoscut pentru fanfarele care au încântat Occidentul.   

A fost crescut în acelaşi spirit de muzică lăutarească. Primele amintiri pe care le are sunt 
legate de trompetă. Cântă la acest instrument de când se ştie. A urmat cursurile şcolii de artă din 
Iaşi, unde a învăţat să citească de pe partitură, ca mai apoi să se înscrie la Universitatea de Artă 
„George Enescu”. 

Bogdan este singurul care nu provine dintr-o familie de lăutari şi nici nu are vreo legătură cu 
asta. Lui i-a plăcut pur şi simplu muzica şi a vrut să înveţe cu orice preţ. În clasa a cincea a intrat la 
şcoala de arte şi a încercat să afle pe rând tainele viorii, chitării, tobelor şi contrabasului. Bogdan 
crede că prin muncă poţi dobândi multe abilităţi, inclusiv muzicale. 

Parcursul celor cinci băieţi a fost oarecum diferit, până când au ajuns cu toţii în 
Conservatorul din Iaşi, la secţia Jazz. Aici au intrat în contact cu o nouă muzică, diferită de cea cu 
care au crescut, dar care se bazează pe acelaşi sistem – virtuozitatea.  

„Școliţi” să citească partituri, ba chiar să le compună, au participat în 2009 la prestigiosul 
Festival de Jazz de la Sibiu. Cu compoziţiile proprii, au reuşit să impresioneze juriul şi publicul 
astfel încât au câştigat premii pentru Compoziţie „Cel mai bun Instrumentist” şi premiul cel mare 
Trofeul Festivalului. Acesta a fost momentul care le-a modificat traseul şi i-a îndreptat decisiv către 
muzica jazz.   

În prezent, băieţii au absolvit Conservatorul, Universitatea de Artă George Enescu Iaşi. Au 
o experienţă muzicală deja foarte consistentă şi doresc să aducă pe piaţă un produs muzical 
revoluţionar, care reflectă atât parcursul lor profesional, cât şi cel personal. Vor să combine 
ritmurile de funk cu cele de muzică lăutărească autentică, să transmită lumii un nou mesaj. „Unul 
care se bazează pe non-discriminare, toleranţă, apropiere faţă de Dumnezeu şi de valori etice şi 
morale corecte”, este scopul tuturor celor cinci artişti ieşeni .  

Primul pas în acest sens a fost făcut pe 14 iunie 2012, când au organizat cu forţe proprii un 
concert de jazz la Iaşi. O parte din banii încasaţi pe bilete au fost direcţionaţi către o comunitate 
dezavantajată de romi din judeţul Neamţ, pentru realizarea actelor de identitate. Unul dintre paşii 
următori ai cooperativei Jazz Romano ButiQ a fost organizarea unui concert la Iaşi, la mjlocul lunii 
septembrie, cu scopul de a ajuta copii romi premianţi la şcoală, dar care locuiesc într-o cameră 
alături de bunica lor, învaţă la lumânări, iar singura sursă de venit este alocaţia lor. 
  Deocamdată nu au sponsori. Sunt însă foarte cunoscuţi şi apreciaţi pe plan local. Au 
parteneriate stabile cu media locală care le asigură publicitatea. La concertele lor din cluburi, sălile 
devin neîncăpătoare. Ei cântă balkan-rock, o abordare modernă, o reinterpretare a folclorului 
tradiţional romani. Concertele de până acum au ridicat publicul în picioare, i-au îndemnat pe 
oameni la muzică, dans, voie bună şi ... multe bis-uri!  

Pe viitor se doreşte promovarea muzicii jazz cu influenţe romani şi aducerea în prim plan a 
unei idei de afaceri inedite. 
 



 

35 

 III.1.1.3. Meseriile tradiţionale ale romilor se împletesc la Mironeasa33 

 
Numele organizaţiei: K Consulting Management and Coordination, proiectul Romano Cher - Casa 
Romilor  
Forma de organizare juridică: societate cooperativă meştesugărească de gradul I 
Adresă: satul Mironeasa, judeţul Iaşi 
Telefon: 0734 800 296;  
Persoană de contact: Luis Turcitu, facilitator dezvoltare comunitară, regiunea de dezvoltare Nord-
Est 
luis@kcmc.ro   
http://www.mestesukar.ro  
 

Comuna Mironeasa este situată în partea sudică a judeţului Iaşi, pe valea pârâului 
Brustureş şi face parte din Podişul Central Moldovenesc. Este atestată documentar din anul 1820. 
Are ca vecini comuna Voineşti (la nord), comuna Mogoşeşti (la nord-est), comuna Ipatele (la sud-
vest), comuna Scheia (la sud-est) şi comuna Tibana (la vest). Mironeasa se află la 40 de km de 
municipiul Iaşi, iar cea mai apropiată staţie de cale ferată este în comuna Grajduri, la aproximativ 
14 km depărtare. Oamenii din zonă sunt săraci. Multe familii beneficiază de VMG. Principalele 
venituri provin din activităţi ocazionale, precum agricultura şi florăritul. 

Crearea de noi locuri de muncă ar fi cea mai bună măsură aplicabilă în zonă. Printre  
posibilităţi ar fi construirea unor case de vacanţă pentru pelerinii care vizitează Mănăstirea 
Hadambu, construirea unei fabrici pentru teracota şi cărămidă, a unor microferme sau împădurirea 
comunei. 

Comunitatea romilor din Mironeasa, judeţul Iaşi, numără 363 de suflete, conform reultatelor 
provizorii ale ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor din 2011. Meşteşugarii împletitori şi 
rudari care trăiesc şi lucrează aici au devenit nucleul primei întreprinderi sociale formată în cadrul 
proiectului Romano Cher – Casa Romilor.  

 
Istoric…. 

 
Societatea cooperativă meşteşugarească (SCM) de gradul I a fost înfiinţată în decembrie 

2011 şi are ca obiect principal de activitate producţia de obiecte împletite din răchită, papură, 
pănuşe şi obiecte cioplite din lemn.  

Funcţionând după principiile ES, SCM se implică activ în viaţa comunităţii prin derularea şi 
finanţarea unui program de ucenicie pentru copiii şi adolescenţii care aparţin grupurilor vulnerabile. 
Întreprinderea socială are cinci membri fondatori şi acţionari: Vasile Anuşca, Corneliu Petrechiuţă, 
Viorel Anuşca, Dan Parfene şi Daniel Anuşca.  

Vasile a început meştesugul de împletitor în răchită pe la vârsta de 14-15 ani, când a lucrat 
la coşuri de porumb. Meştesugul l-a moştenit de la părinţi şi bunici, zona fiind recunoscută ca o 
„resursă” de împletitori. A lucrat timp de patru ani zidar într-o fabrică. Ambele servicii l-au ajutat să-
i crească pe cei 13 copii (cu vârste cuprinse între 5 şi 24 de ani). Majoritatea copiilor au moştenit 
meştesugul şi au lucrat,  împreună cu tatăl lor, la diverse produse împletite. Are zece clase şi-şi 
îndeamnă copiii să urmeze studiile pentru că „doar aşa poţi avansa în viaţă”. Aşteaptă şi speră la 
realizari frumoase în cadrul întreprinderii sociale care să se simtă în gospodaria proprie, dar şi în 
comunitatea din care face parte. 
  Corneliu are 34 de ani, este născut în Mironeasa. Mentorul său a fost bunicul.  În urmă cu 
aproximativ 12 ani a luat contact cu meseria de împletitor. Bunicul l-a învăţat să facă coşărci de 
porumb, fructiere, coşuri de picnic sau lădiţe. Are patru copii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 12 
ani. Și-ar dori ca toţi copiii să moştenească meşteşugul şi să ducă tradiţia mai departe. Pentru a-şi 
întreţine familia a fost plecat la muncă agricolă în Germania, Italia, Turcia şi ţări din fosta 
Iugoslavie. După trei ani s-a întors în ţară, iar acum vrea să ajute la dezvoltarea cooperativei astfel 
încât copiii lui, dar şi comunitatea din care face parte să aibă un trai decent. 
  Viorel ciopleşte lemnul de la vârsta de 14 ani. A lucrat la coveţi, linguri şi alte produse din 
lemn. A moştenit meşteşugul de la părinţii săi. Are 11 copii (cu vârste între 9 şi 34 de ani). Băieţii 
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familiei au început să cioplească în lemn pentru că aceasta este principala lor sursă de venit. Merg 
împreună în satele învecinate, la talciocuri sau târguri unde schimbă marfa din lemn fie pe bani, fie 
pe produse alimentare.  
  Dan este împletitor de la 25 de ani. A construit case din furci, grinzi, însă după un timp s-a 
întors la meştesugul de bază din comunitatea natală şi a început să confecţioneze produse 
împletite (coşuri de porumb, fructiere, coşuri pentru Paşte). Are cinci copii cu vârste cuprinse între 
3 şi 20 de ani. Copiii nu practică meşteşugul pentru că s-au concentrat pe studii. Au „prins” însă şi 
drag de meştesug. Dan mărturiseşte că a pornit pe acest drum cu o senzaţie „de bine”. 
  Daniel, mezinul cooperativei, are 20 de ani şi face parte dintr-o familie cu 13 copii. A văzut 
de mic cum se împleteşte o coşarcă, un coş şi a crescut în spiritul muncii. Practică meşteşugul „de 
când se ştie” şi are aspiraţii mari. Este şi el căsătorit şi are doi copii, un băiat de doi ani şi jumătate 
şi o mândreţe de fată de trei săptămâni. Dorinţa lui cea mai mare este să creeze un mediu propice 
dezvoltării armonioase a copiilor şi să le ofere un trai decent prin cooperativa meşteşugărească.  
   Pe lângă cei cinci meşteşugari SCM mai are şi beneficiari indirecţi, membrii comunităţii din 
care fac parte şi agenţii economici locali de la care se achiziţionează materia primă. 

 
Greutăţile avute la înfiinţare.... 
 

Greutăţi au fost multe. Mai ales cele legate de mentalitatea meşteşugarilor şi de procesul 
tehnologic. Meşteşugarii au fost iniţial reticenţi să-şi adapteze produsele şi stilul de lucru la 
cerinţele noi de pe piaţă, atât în ceea ce priveşte varietatea sortimentală, cât şi design-ul şi 
calitatea acestora. Aceasta a fost cea mai mare provocare întâmpinată în momentul înfiinţării 
societăţii cooperative. Modelele trebuie să corespundă nevoile clienţilor. Astfel, meşteşugarii au 
fost nevoiţi să înveţe că, pentru a avea succes, trebuie să se plieze pe cerinţele clienţilor.  

Referitor la procurarea materiei prime, în apropierea comunităţii nu au fost găsite iniţial 
plantaţii de răchită, existând doar surse de răchita sălbatică. În comunitate se lucra la început fără 
un cazan în care să fie fiartă rachita. Prin fierbere răchita capătă mai multă rezistenţă şi aspect 
artizanal mai plăcut. Romăno Cher i-a sprijinit în dotarea cu un cazan de fierbere de 100 de litri.  

 
Distribuţia produselor 
 

SCM a livrat primele comenzi către un agent economic din Bucureşti, care face vânzări 
online. După ce s-a reglat producţia, s-a intrat în contact cu florăriile din municipiul Iaşi pentru 
furnizarea de coşuri împletite.  

Apoi s-a trecut la „securizarea” desfacerii. În prima fază, s-a făcut un parteneriat cu 
administraţia publică locală. Au urmat muzeele etnografice din Iaşi şi Neamţ, asociaţii de 
meşteşugari cu experienţă pe piaţa din regiune dar şi din sudul ţării, şi nu în ultimul rând agenţii 
economici pe care îi aprovizionează cu produse.  

În sezonul cald, societatea cooperativa participă activ la toate târgurile şi expoziţiile de profil 
organizate în regiunea de dezvoltare Nord Est. 

 
Planuri de viitor 
 
  Se doreşte păstrarea tradiţiei şi aducerea ei în prim plan prin promovarea meseriilor 
tradiţionale ale romilor. Acest lucru este posibil prin crearea unor programe de ucenicie a tinerilor, 
care pot interacţiona cu meşteşugul tradiţional rom, contribuind astfel la continuarea tradiţiei.  

Datorită SCM, majoritatea copiilor doresc să îşi continue studiile şi să înveţe meseria pentru 
că văd clar că se poate trăi decent şi cu ajutorul acestei munci.  

Sursele de finanţare pentru start-up au fost private şi au fost necesare până când s-a reglat 
producţia şi s-au făcut primele livrări. Accesarea de noi surse de finanţare este une din 
preocupările de viitor a membrilor cooperativei. Doresc să aibă un atelier dotat cu unelte moderne 
care să ajute la creşterea producţiei şi, implicit, mărirea numărului de meşteşugari. În viitorul 
apropiat doresc angajarea a încă cinci membri. O posibilă linie de finanţare identificată este 
măsura 312 din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care urmează a fi lansată în 
toamna anului 2012. 

SCM este şi va fi importantă pentru comunitate, atât din punct de vedere financiar cât, mai 
ales social. 
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Sprijinul comunităţii 
 

Pe plan social, s-a făcut un parteneriat cu Spitalul de Boli Infecţioase şi cu Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Iaşi cu scopul de a facilita accesul romilor la serviciul de sănătate. S-a 
demarat şi o campanie prin proiectul „Sănătatea romilor". Însoţiţi de mediatorii sanitari, medicii 
ieşeni vor merge în comunităţile de romi din judeţ pentru a îi îndemna să-şi facă analize şi să 
meargă la controale periodice.  
 

Mergem împreună în comunitate, vom vorbi direct cu oamenii, îi vom învăţa şi le vom da 
materiale informative, medicamente, săpun, pastă de dinţi şi periuţe pentru copiii romi. În 
acest fel se speră ca membrii comunităţii rome din judeţ să devină constienţi că sănătatea 
trebuie pusă pe primul plan. (Luis Turcitu, manager zonal Romano Cher) 
 
Întreprinderea socială are un impact major în comunitatea de romi din Mironeasa. Aceştia 

sunt impresionaţi de faptul că există şi se respectă un grafic de livrari, că prin intermediul SCM li se 
asigură un venit constant şi, în plus, pot mobiliza alţi factori care pot fi importanţi pentru 
comunitate. 

 
 

III.1.2. Pentru că le pasă! Atelierul de împletituri din Tămaşda34 
  
Numele organizaţiei: Fundaţia Ruhama 
Forma de organizare juridică: societate comercială  
Adresă: sat Tămajda, comuna Avram Iancu, judeţul Bihor 
Telefon: 0728 980 774 
Persoană de contact: Larisa Birta, director microintreprindere 
larisa.birta@ruhama.ro ; planinfoo@gmail.com 
http://www.atelierimpletituri.aaz.ro/  
 

În acelaşi sens al valorificării potenţialului creator şi al forţei de muncă pentru membrii 
comunităţii rome într-o arie ocupaţională tradiţională se înscrie şi proiectul dezvoltat de Fundaţia 
Ruhama în judeţul Bihor. 

Organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, înfiinţată în anul 1996, Fundaţia 
Ruhama este o organizaţie expert în domeniul social. Echipă interdisciplinară dezvoltă programe şi 
servicii de creştere a calităţii vieţii pentru grupurile şi comunităţile vulnerabile din regiune indiferent 
de etnie, religie si gen. Motto-ul este „Pentru că ne pasă!”. 

În parteneriat cu primăria comunei Avram Iancu, Fundaţia Ruhama a înfiinţat o 
întreprindere socială în satul Tămaşda. Obiectul principal de activitate este împletirea coşurilor de 
nuiele. MMFPS a premiat cu 20.000 euro Fundaţia Ruhama printre câştigătorii unei competitţii de 
înfiinţare a unor întreprinderi sociale. S-a reuşit astfel demararea şi dotarea întreprinderii sociale. O 
particularitate a proiectului este că zona de valorificare a producţiei realizate este dincolo de 
frontierele României, mai exact în Austria. Dar, să derulam filmul acestei poveşti care, ca orice 
poveste, în ciuda inerentelor dificultăţi pe care eroii le au de depăşit, se anunţă cu un final fericit. 

Pentru ca proiectul să fie pus în practică era nevoie de concurenţa a trei elemente: spaţiul 
pentru producţie şi depozitare, utilajele şi materia primă, forţa de muncă disponibilă.  

Toate problemele s-au rezolvat foarte simplu. Prima a fost asigurarea spaţiului. Convinse 
de utilitatea proiectului, care promitea încadrarea profesională a multor romi din Tămaşda, 
autorităţile comunei Avram Iancu, de care aparţine satul, au fost de acord să cedeze cu titlu de 
folosinţă gratuită clădirea fostei şcoli, dezafectată şi în prag de autodemolare.  

În iulie 2011, primarul din Avram Iancu şi directorul executiv al Fundaţiei Ruhama au 
parafat un acord de parteneriat şi un contract de comodat pentru cinci ani. Primăria Avram Iancu a 
cedat imobilul, cu o suprafaţă de aproximativ 250 mp locuibili şi alţi încă 600 mp constând în 
terenul aferent fostei şcoli. Conform acordului de parteneriat, singura condiţie era ca Fundaţia 

                                                
34

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispozitie de către Larisa Birta, director microintreprindere SC 
PLAN INFO SRL. Anumite date factuale au fost luate de pe site-ul ONG-ului Ruhama http://www.ruhama.ro/        
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Ruhama „să asigure resursele necesare renovării şi amenajării parţiale a clădirii în care va 
funcţiona întreprinderea, din bugetul proiectului finanţat de MMFPS”,.  

Proiectul a fost „reajustat din mers” pentru că iniţiatorii şi-au dat seama că împletitul 
nuielelor la standarde competitive cu piaţa europeană nu se poate face decât în anumite condiţii 
minimale de calitate. Atelierul din Tămaşda este dotat cu tot ceea ce este necesar pentru a 
funcţiona, atât echipamente manuale cât şi automate: utilaje de tăiat, descojit şi despicat nuiele, un 
cuptor de înmuiat nuiele şi spaţii de depozitare.  

 
Făbricuţa a intrat pe producţie în octombrie 2011. Planurile sunt optimiste, pentru că s-a 
reuşit semnarea unui acord de principiu cu o firmă din Austria. Prima tranşă de coşuri, în 
valoare de 2.000 de euro, a fost livrată în martie, iar cea de-a doua tranşă în luna iulie 
2012. (Larisa Birta, managerul microintreprinderii din Tămaşda) 

 
Materia primă (nuielele) sunt aduse tocmai din judeţul Vrancea pentru că acolo este singura 

plantaţie de nuiele din ţară. Nuielele satisfac pretenţiile calitative ale clientului din Austria. 
Ca orice început, lucrurile se mişcă greu. Dar impactul social al proiectului din Tămaşda 

este puternic şi experienţa acumulată va fi utilă pentru viitor.  
 
Comunitatea romă din satul Tămaşda este cea mai mare dintre toate localităţile din Bihor. 
Raportat la populaţie, ponderea romilor este de 850 de persoane, reprezentând aproape 
54% din numărul total de locuitori din Tămaşda. Specificul aceste comunităţi iese din 
tiparele clasice într-un mod fericit. Pentru că romii din Tămaşda sunt poate cei mai 
gospodari şi muncitori dintre toţi romii din Bihor. Acest lucru este argumentat şi de faptul că 
acum 8 ani comuna avea 370 de persoane asistate social, care primeau alocaţie de la stat, 
iar acum sunt doar 20. Iar din cele peste 200 de familii rome din Tămaşda doar 10 sunt fără 
locuinţă. (reprezentant administraţie publică locală al comunei Avram Iancu) 

 
De ce comunitatea de romi din Tamaşda? 
 
 Ideea de activitate a fost selectată având la bază trei principale motive: tradiţia zonei, 
posibilitatea comercializării şi parteneriatul public privat. Zona Tămaşda deţine o bogată tradiţie în 
împletituri. La 20 de km de comunitate s-a aflat, înainte de 1990, cea mai mare fabrică de 
împletituri din judeţul Bihor cu peste 100 de angajaţi. Existau premisele colaborarii cu un agent 
economic austriac, distribuitor de produse manufacturate (în special împletituri din nuiele) cu care 
Fundaţia Ruhama a stabilit o relaţie în anul 2010. Deschiderea repreentanţilor administraţiei 
publice locale pentru a participa la înfiinţarea întreprinderii prin punerea la dispoziţie a spaţiului 
unde se desfăşoară activitatea de producţie.  

Preocuparea Fundaţiei Ruhama pentru problemele cu care se confruntă comunitatea romă 
din satul Tamaşda a inclus şi demersuri susţinute de încadrare în muncă a acestor persoane. 
Lipsa veniturilor este una dintre cauzele care generează o mare parte a problemelor cu care se 
confruntă această comunitate.   

Problemele întâmpinate anterior întreprinderii în procesul de mediere între persoanele rome 
şi angajatori, a determinat membrii Fundaţiei Ruhama să creeze o întreprindere socială de inserţie. 
Astfel este valorificat potenţialul local de muncă. Veniturile membrilor familiilor rome tind să fie 
transformate din cele provenite din sistemul de asistenţă socială în salarii aferente muncii. În 
cadrul întreprinderii sociale, angajaţii care provin din medii defavorizate, participă la sesiuni 
periodice de pregătire despre comportamentul la locul de muncă, punctualitatea, respectarea 
angajatorului şi a colegilor sau comunicarea. Toate acestea îi ajută pe angajaţi să îşi păstreze locul 
de muncă, fie că îşi vor continua activitatea în cadrul întreprinderii sociale, fie că vor decide să se 
angajeze în altă parte. 
 Principalii parteneri sunt primăriile din comuna Avram Iancu şi municipiul Salonta. Primăria 

din comuna Avram Iancu a fost partenerul de bază al Fundaţiei Ruhama în demararea şi 

amenajarea atelierului de împletit nuiele.  

„Vreau ca Avram Iancu să fie pe primul loc între comunele din zona de vest a ţării" declară, 
cu sentimentul deplinei cumpăniri a realităţii şi a posibilităţii, primarul comunei Avram Iancu, judeţul 
Bihor.  

Fundaţia Ruhama îşi propune concesionarea cu titlu gratuit a unei plantaţii de răchită aflată 
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în proprietatea Primăriei Municipiului Salonta. Aceasta va rezolva problema costurilor şi 
disponibilităţii din procesul de furnizare a materiei prime adusă momentan din judeţul Vrancea. 

 
Impactul asupra comunităţii 
 

Membrii comunităţii în care se găseşte întreprindereaa socială au participat la sesiuni de 
pregătire în domeniul împletirilor. Instruirea s-a realizat cu 18 persoane din care şase au fost 
angajate cu contract de muncă. Lucrătorii atelierului au fost implicaţi într-o sesiune de instruire de 
cinci zile, în care    s-au pus bazele metodelor de împletit nuiele. Unii dintre angajaţi aveau 
experienţă în realizarea împletiturilor, dar nu în mod organizat.  

Liviu are 36 ani şi, ca să-şi întreţină familia, a avut foarte multe locuri de muncă în ţară şi în 
străinătate.  

 
De când mă ştiu mi-a placut să muncesc, să-mi întreţin familia. Sunt foarte mulţumit că am 
avut şansa să mă angajez în cadrul atelierului de împletituri şi să învăţ o meserie nouă 
(Liviu, 36 ani, SC. PLAN INFO SRL). 
 
Am patru copii din care unul cu handicap grav. La creşterea copiilor mai primim din când în 
când ajutor din partea rudelor. Până în prezent am avut locuri de muncă prin comună, fie că 
au fost cu carte de muncă, sau plătite cu ziua de către localnici. Locul de muncă în cadrul 
atelierului este un loc unde sunt acceptat, pot să muncesc şi să-mi întreţin familia. (Eugen, 
35 ani, SC. PLAN INFO SRL)  
 
Până să mă angajez în cadrul atelierului am fost şomer patru ani, mai lucram cu ziua prin 
sat pentru a putea să-mi întreţin familia. În prezent sunt bucuros că mi-am găsit un loc de 
muncă aproape de casa şi am învăţat o meserie nouă. (Bobi, 38 ani, SC. PLAN INFO SRL) 

 
Impactul întreprinderii sociale asupra comunităţii se realizează pe mai multe direcţii. Toţi 

angajaţii întreprinderii sociale aparţin grupurilor vulnerabile. Cei care lucreză permanent în atelier 
sunt de etnie romă, cu vârsta până în 40 ani, fără un loc de muncă stabil şi care beneficiaseră de 
VMG. În timp, admistraţia publice locală va fi scutită de plata ajutorului social pentru cei angajaţi. 
Banii se întorc în comunitate prin plata taxelor salariale care contribuie la bugetul public local. Nu 
în ultimul rând, angajarea contribuie la creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii.  

 

III.1.3. Pământul îi răsplăteşte pe cei care îl muncesc: societatea cooperativă agricolă 

„Drumul bun” 35 

Numele organizaţiei: Drum bun  
Forma de organizare juridică: societate cooperativă agricolă 
Adresă: comuna Dracea, judeţul Teleorman   
Telefon: 074 4427185   
Persoană de contact: Mircea Bujor, director  
bjrmircea@yahoo.com  
 

Emanciparea juridică a romilor din secolul al XIX-lea nu a fost însoţită, din păcate, şi de o 
emancipare socială. Romii practicau diferite meştesuguri, lucrau în general la sate şi ofereau 
ţăranilor, contra cost, diverse servicii. Aşa au apărut rudarii, fierarii, lăieşii, ursarii, aurarii, lingurarii 
etc. Ei n-au fost niciodată agricultori, în sensul adevărat al cuvântului. Din acest motiv, surprinde 
apariţia în pieţe a precupeţilor romi care vând zarzavat sau legume. Iubitori ai comerţului, dar şi 
isteţi în afaceri, ei au devenit în scurt timp, cei mai mari „pieţari” din România.  

 
Istoric 
 

În vechime, satul Dracea se numea „Sichir”, prima atestare documentară datează din 1512 
– 1513.  Denumirea actuală a fost menţionată pentru prima dată în anul 1740 în „Lista satelor” din 
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timpul domniei lui Constantin Mavrocordat. Aceasta provine de la armaşul Drăcea Golescu, care a 
luptat şi a câştigat bătălii pe valea Călmăţuiului. „Ziua comunei’ în vremea domnitorului Mihai 
Viteazul. Ziua comunei Dracea este aniversată pe 21 mai. 

Prin Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste 
România cele trei sate componente ale comunei Dracea au fost afiliate comunei Crângu, până în 
anul 2004. În urma referendumului organizat pe 19 mai 2003, 3.098 din cele 3.164 de persoane şi-
au exprimat opţiunea pentru reînfiinţarea comunei Dracea . În plus, din cauza distanţei mari până 
la primăria comunei Crângu. n anul 2004 satele s-au desprins de acesta pentru a reforma comuna 
Dracea. 

Reînfiinţată astfel, tânăra comună este şi săracă şi îmbătrânită. Izolarea şi sărăcia au făcut 
ca populaţia tânără să plece către alte oraşe, mai ales Bucureşti (la aproximativ 120 km). Mulţi au 
emigrat în Spania sau Italia.  

Principala ocupaţie este agricultura de subzistenţă, majoritatea familiilor având membrii cu 
vârste înaintate. Chiar dacă produsele agricole obţinute în gospodăriile proprii le depăşesc puterea 
de consum, nu au posibilitatea valorificarii acestora fie prin desfacere, fie prin prelucrare.  

Pământul moştenit din tată în fiu este „aur curat” pentru aceşti oameni. Drama lor este că în 
tinereţe le-a fost luat în fostele cooperative agricole de producţie (CAP-uri) şi le-a fost dat înapoi 
prea târziu, când nu mai au puterea să-l muncească. În comună există câteva societăţi agricole 
care au preluat în arendă pământul celor care nu îl pot munci. Ideea de a crea o formă asociativă 
în comunitatea a pornit în anul 2007 odată cu înfiinţarea grupului de iniţiativă locală al romilor din 
comunele Dracea şi Crângu, judeţul Teleorman. A fost momentul „zero” când oamenii şi-au dat 
seama că pentru a reduce migraţia şi, implicit, pentru a-şi ţine copiii lângă ei, este nevoie de a se 
uni pentru a crea bunăstare la ei acasă.  

Lucrul ca zilieri la fermele de stat şi după 1990 în propriile grădini (sub forma unei 
agriculturi de subzistenţă) i-a determinat să meargă pe drumul pe care îl ştiau cel mai bine: 
cultivarea legumelor şi, în special, a tomatelor.  

Astfel că în anul 2008, cu sprijinul primarului din localitate, s-a reuşit asigurarea unui teren 
şi cele necesare pentru înfiinţarea culturilor de tomate în câmp deschis pentru cinci familii. A fost 
un eşec pentru că nu s-a găsit piaţa de desfacere, iar fabricile de conserve ofereau un preţ care nu 
acoperea nici măcar costurile cu culesul. Aşa a apărut ideea procesării directe a produselor 
agricole. În primăvara anului 2009 cu forţe financiare proprii (prin firma Bujor Agra SRL, a familiei 
Bujor) a fost cumpărată o fabricuţă de conserve.  
 

Fabricuţa am cumpărat-o de la un italian, care la rândul lui o luase de la fostul CAP. Acum 
aveam unde să livrăm marfa dar, din lipsă de fonduri nu am putut retehnologiza fabricuţa, 
dar nu ne lăsăm. Găsim noi o modalitate pentru a o scoate la capăt.. Din toamnă dăm 
drumul la producţie şi sunt sigur că vom reuşi. Vom face vinete în sos de tomate, ceva ce 
nu veţi găsi decât la noi, conserve de mere rase, bulion, castraveciori. Vom veni şi cu 
aceste produse la târg. Pentru cei care vin la noi în comună, la câmp, roşiile se pot 
cumpăra cu până la 40 la suta mai ieftin. (Mircea Bujor, manager, Bujor Agra SRL) 
 
La târgurile tradiţionale din Bucureşti, la standul cu roşii, ardei gras şi varză al lui Mircea 

Bujor din comuna Dracea, clienţii îşi umplu sacoşele de la primele ore. Roşiile din solariile proprii, 
cam 5.000 metri pătraţi, nu au îngrăşaminte, iar cele cultivate în câmp pe zece hectare, sunt numai 
soiuri româneşti, Dacia şi Vidra. Din toamna anlui 2010, împreună cu familia, copii şi fraţi, Mircea 
Bujor, sufletul şi inima iniţiativei antreprenoriale a început să îşi valorifice producţia de roşii, ardei 
gras, castraveţi şi vinete în propria fabricuţă din comuna Dracea, conservele având eticheta 
„Bujor".  

Comercializarea produselor este o altă mare problemă cu care s-au confruntat, deoarece 
nu au avut, şi de altfel nici nu şi-au permis o strategie de marketing corespunzătoare. În aceste 
condiţii, a fost foarte greu să vândă produsele proaspete şi procesate. Singura şansă a fost 
participarea la majoritatea târgurilor şi expoziţiilor specifice organizate. Târgulul naţional de 
produse ecologice, tradiţionale şi naturale aduce bucureştenilor, la fiecare ediţie, pe perioada 
weekendurilor, produse de cea mai bună calitate. Dar acestea nu pot asigura o desfacere 
constantă. 
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Asociaţia O DROM O LACHO şi societatea cooperativa DRUM BUN  
 

În 2009 a fost înfiinţată şi Asociaţia O DROM O LACHO ca organizaţie non-
guverrnamentală, nonprofit înfinţată în baza Legii 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Consecventă cu misiunea pentru care a 
fost creată, Asociaţia îşi propune să crească respectul de sine şi demnitatea populaţiei 
defavorizate, în special a populaţiei de etnie romă din localitate. 

S-a încercat şi obţinerea de finanţări, dar fără succes cel mai probabil datorită lipsei de 
experienţă în scrierea de proiecte şi dimensiunii reduse a personalului disponibil. În primii trei ani 
de activitate (2009-2012), membrii asociaţiei au trecut printr-un proces de dezvoltare 
organizaţională, de învăţare, de deschidere către comunitate şi către exterior căutând să intre în 
parteneriat cu organizaţii mai mari. Unul dintre aceşti parteneri este Fundaţia Parteneriat pentru 
Acţiune Comunitară şi Transformare (PACT). Astfel au devenit familiarizaţi cu domeniul ES şi 
întreprinderile sociale. Activitatea Asociaţiei se adresează grupurilor vulnerabile în special 
persoanelor de etnie romă, beneficiarilor de VMG, familiilor cu mulţi copii şi cu venituri reduse, 
tinerilor care termină studiile şi nu găsesc locuri de muncă.   
 

În demersurile noastre am creat parteneriate cu instituţiile locale (Primăria Dracea, şcoala 
generală Dracea). Principalul partener care ne sprijină şi ne consiliează în acest moment 
este Fundaţia PACT, o organizatie neguvernamentală cu sediul în Bucureşti, care este 
activă în domeniul dezvoltării comunitare, al parteneriatului şi al ES şi care lucrează în 
zonele rurale din Sudul României. (Mircea Bujor, director Bujor Agra SRL) 
 
Pentru că „unde-i unul nu-i putere” s-au gândit să înfiinţeze în comună o forma asociativă, 

pentru a putea lucra pământul profesionist, pentru a obţine producţii mai mari şi pentru a spori 
şansele de a obţine finanţare pentru achiziţia de utilaje. În jurul ideii de societate cooperativă au 
aderat până în prezent aproximativ zece membrii de iniţiativă, din comunitate, inclusiv persoane 
care nu sunt de etnie romă. Au învăţat mult din experienţa anterioară din succesul şi eşecul 
înregistrat. 

Înţelegând că diversitatea activităţii asigură şanse mai mari de profit, societatea cooperativă 
are ca obiect de activitate: 

 cultura şi vânzarea cerealelor si plantelor tehnice (grâu, porumb, floarea soarelui); 

 cultura legumelor atât prin vânzare directă cât şi prin creşterea valorii adăugate prin 
procesare;  

 servicii de exploatare a terenurilor. 

 
Planuri de viitor 
 

Iniţiatorii societăţii cooperativei au planuri mari şi sunt hotărâţi să facă agricultură după 
toate regulile. Folosirea soiurilor de mare productivitate, diversificarea culturilor pentru asolament 
în funcţie de caracteristici climatice, studii de piaţă, cultivarea a 50ha (în primul an) cu  posibilităţi 
de extindere, vânzarea pe loc a producţiei, fără depozitare, negociere directă cu mari traderi 
(terminalul Giurgiu), facilitarea relaţiei cu furnizorii – posibilitatea achiziţiei prin licitaţii 
(îngrăşăminte, seminţe, s.a) sunt numai câteva dintre planurile de viitor. 

Au planuri mari şi cu cultura legumelor: a tomatelor în câmp deschis (minim cinci hectare), 
vânzarea tomatelor (direct în pieţe, către distribuitori sau pentru fabrici de conserve), construirea 
de spaţii protejate şi procesarea pe plan local. 

Înfiinţarea societăţii cooperative oferă locuri de muncă. Pe de altă parte, un procent din 
profit se alocă pentru acţiuni socio-culturale, artistice, educative, sportive sau de altă natură în 
beneficiul comunităţii extinse, cu accent asupra grupurilor defavorizate, vulnerabile, inclusiv 
proiecte ale Asociaţiei. 

Deocamdată nu a fost acesată nici o linie de finanţare pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 
societăţii cooperative. În schimb Asociaţia O DROM O LACHO este aplicant, în parteneriat cu 
Școla generală cu clasele I-VIII din comuna Dracea, pentru un proiect de educaţie finanţat de 
Roma Education Fund. Proiectul va fi implementat, pe parcursul a nouă luni începând cu 1 
septembrie 2012. Scopul proiectului este de a facilita accesul la educaţie al copiilor de etnie romă 
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şi al celor din familii sărace din Dracea. Principala activitate a proiectului este programul şcoală 
după şcoală pentru 30 de elevi : 20 de etnie romă şi 10 ne-romi din familii dezavantajate. 
 

Pentru iniţiativele din domeniul ES avem semnale de susţinere şi de admiraţie. Impactul 
asupra comunităţii a fost unul pozitiv, dovadă că după atâţia ani încă nu s-a pierdut 
entuziasmul şi oamenii încă mai speră în mai bine. (Mircea Bujor, manager, Bujor Agra 
SRL) 
 
Începând cu 1 iulie 2012, proiectul Fundaţiei PACT „Dezvoltare Rurală prin Antreprenoriat 

şi Asociere" finanţat de Fundatia Romăno Americană, include comuna Dracea în lista celor cinci 
comunităţi rurale din sudul României, propuse pentru procesul de facilitare a  asocierii fermierilor în 
scopul valorizării producţiei agricole locale şi creşterii eficienţei activităţilor agricole.  

 

III.1.4. La Costeşti, viitorul trece prin sala de evenimente36 
 

Numele organizaţiei: Asociaţia Hercules 
Forma de organizare juridică: asociaţie 
Adresă: strada Victoriei 40, oraşul Costeşti, judeţul Argeş   
Telefon: 0744427185 
Persoană de contact: Petruţa Stănescu, director executiv  
asociatiahercules@yahoo.com 
http://www.asociatiahercules.ro/    

Oraşul Costeşti este situat la 130 de km la vest de Bucureşti, lângă oraşul Piteşti, şi este 
singurul oraş din zona de sud a judeţului Argeş. Municipalitatea oraşului Costeşti cuprinde multe 
sate mici, motiv pentru care un număr estimat de 10.000 de persoane trăiesc din agricultură. 
Oraşul Costeşti este caracterizat de oportunităţi economice limitate. Singura întreprindere 
industrială are 200 de angajaţi şi este în pragul falimentului.  

Standardele scăzute de viaţă ale populaţiei constituie sursa unor probleme sociale precum 
alcoolismul, violenţa domestică sau familii dezorganizate. Părinţii multor copi sunt plecaţi la muncă 
în străinatate. Neglijaţi, copii se confruntă cu probleme serioase fiind în pragul abandonului şcolar 
sau în pericol de a dezvolta unele afecţiuni mentale.  

Misiunea Asociaţiei Hercules este aceea de o dezvolta în oraşul Costeşti o comunitate 
puternică şi autonomă, dornică şi capabilă să găsească singură soluţiile la problemele cu care se 
confruntă. Scopul este prevenirea abandonului şcolar şi familial în rândul copiilor şi adolescenţilor 
prin asistenţa materială, socială, psihologică şi medicală a familiilor cu venituri scăzute şi a 
bătrânilor din comunitate. Centrul Intergeneraţional al Asociaţiei Hercules oferă posibilitaţi de 
socializare şi implicare pentru beneficiarii de toate vârstele, aducând laolaltă copiii, părinţii şi 
bunicii din comunitate. Activităţile centrului sunt extrem de variate: de la suport educaţional după 
şcoală, suport alimentar, ateliere de pictură şi creaţie pentru dezvoltarea abilităţilor, ateliere de 
poezie, muzică şi dans, activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber prin excursii, tabere şi 
până la evenimente organizate pentru comunitate (8 Martie, 1 iunie, 1 octombrie, Paşte, Crăciun). 

 
Începutul întreprinderii sociale... 
 

Unul dintre obiectivele direcţiei strategice ale organizaţiei este diversificarea surselor de 
finanţare. În ultimii ani, Asociaţia Hercules a demarat mai multe activităţi de autofinanţare (intrarea 
în franciza Fornetti, ateliere de covoare, de obiecte decorative). S-a urmărit crearea stabilităţii şi 
sustenabilitaţii financiare a asociaţiei şi reducerea dependenţei de finanţatori. Din cauza 
problemelor din ce în ce mai mari în finanţarea proiectului central al asociaţiei (Centrul 
Intergeneraţional Hercules) reprezentanţii asociaţiei au considerat că autofinanţare este cea mai 
bună idee pentru a genera un venit suplimentar. Cu toate că activităţile de autofinanţare au crescut 
numărul de beneficiari, obiectivele financiare stabilite nu au fost îndeplinite, fiind nevoie de o 
alternativă inovatoare. În acest context, s-a propus înfiinţarea unei întreprinderi sociale cu scopul 
de a genera venituri necesare susţinerii activităţilor sociale ale asociaţiei.  

                                                
36

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispozitie de către Petruţa Stănescu, director executiv. Anumite 
date factuale au fost luate de pe site-ul fundaţiei Hercules http://www.asociatiahercules.ro  
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S-a efectuat un studiu de piaţă în urma căruia a rezultat că în oraş nu exista un spaţiu 
adecvat pentru organizarea în condiţii decente a unor nunţi, botezuri, seminarii, conferinţe sau alte 
eveniment festive (de exemplu sărbătorirea zilei de 1 octombrie ca Ziua Internaţionala a 
Persoanelor Vârstince). Lista de aşteptare pentru organizarea la final de sătpămână a unui 
eveniment era de aproximativ 12 luni. Singurul restaurant din oraş oferea spaţiul condiţionat de 
achiziţionarea mâncării în timp ce majoritatea clienţilor preferau să închirieze doar localul, iar 
meniul să şi-l pregătească singuri. Conform studiului, restaurantul se ocupa cu nunţi în fiecare 
weekend din lunile mai-octombrie. În urma analizei resurselor disponibile, s-a decis construcţia şi 
dotarea unei săli de evenimente în vederea închirierii acesteia. În perioada toamnă 2008 - 
primăvara 2009 s-a realizat construcţia sălii, urmată de  dotarea parţială a acesteia.   

Informaţiile sunt valabile şi în prezent, datele nesuferind modificării. Conform studiului de 
piaţa din 2012, discuţii individuale cu (potenţialii) clienţi au scos la iveală faptul că oamenii doresc 
să organizeze o nuntă pentru că aşa este obiceiul şi pentru a-şi obţine banii cheltuiţi la nunţile la 
care au fost. Ținând cont de veniturile mici spre medii ale populaţiei din zonă, clienţii preferă 
organizarea acestui eveniment la costuri cât mai reduse. 

Construcţia a început în septembrie 2008, iar pe 29 aprilie 2009 a avut loc inaugurarea sălii 
pentru evenimentele care strâng alături membrii comunităţii. Construcţia şi amenajarea sălii au 
presupus o serie de paşi, realizaţi cu ajutorul firmelor de construcţii şi al voluntarilor Asociaţiei 
Hercules. Sala de evenimente, aflată în curtea asociaţiei, este racordată la toate utilităţile. 
Întreprinderea are ca obiect de activitate închirierea sălii de evenimente pentru seminarii, 
conferinţe, alte evenimente şi mese festive. Pachetele de servicii oferite cuprind închirierea sălii, 
servicii de catering dar şi servicii colaterale (invitaţii pentru nuntă sau pentr, botez, amenajare salii 
cu huse, arcadă şi inimi din baloane, muzică). Tarifele practicate variază în funcţie de pachetul de 
servicii contractat de client.  

 

Beneficiarii serviciilor oferite  
 
 Beneficiarii serviciilor sunt copiii cu vârste cuprinsă între 6 şi 14 ani, elevii de liceu din familii 
vulnrabile, inclusiv de etnie romia. Vin din oraşul Costeşti dar şi comunele limitrofe.  

Mihai, angajat al Asociaţiei, este absolvent al Universităţii din Piteşti, specializarea 
Asistenţă Socială. Pentru că şansele de angajare în acest domeniu sunt limitate, consideră că 
Asociaţia Hercules este locul ideal unde un tânăr îşi poate începe cariera.  
 

Cu banii câştigaţi am reuşit să îmi cumpăr în rate un apartat foto performant şi accesoriile 
necesare, dar mi-am putut ajuta şi familia, mai ales pe tatăl meu care a suferit o intervenţie 
chirurgicală costisitoare. (Mihai, asistent social, Asociaţia Hercules) 
 

         Mihai are gânduri mari cu întreprinderea socială  
De curând am început să ne promovăm sala de evenimente pe cablu TV şi sperăm că vom 
avea din ce în ce mai multe evenimente de organizat. În viitorul nu foarte îndepărtat vom 
încerca să cumpărăm o camere video performantă şi un computer performant pentru a 
putea filma şi edita la cel mai înalt nivel. Serviciile sociale oferite de asociaţie sunt gratuite, 
iar beneficiarii sunt selectaţi după criterii bine stabilite. (Mihai, asistent social, Asociaţia 
Hercules) 

        
Clienţii întreprinderii sociale sunt tineri care se căsătoresc, familiile care îşi botează copiii şi 

alţi clienţi care doresc să organizeze mese festive sau orice alt tip de eveniment. Parteneri care 
susţin activitatea centrului de zi sunt Fundaţia Vodafone România, Banca Comercială Română, 
Siemens, Procter & Gamble, Okaidi, donatori privaţi din ţară şi din străinătate.  
 
Surse de finanţare  
 
 Eforturile şi realizările asociaţiei nu au rămas fără ecouri. Sprijinul pentru dezvoltarea 
întreprinderii sociale a venit de la Fundaţia Principesa Margareta a României, Consiliul Judeţean 
Argeş, NESsT România, Asociaţia Chappeau Franţa, Romstal, Akzo Nobel, Linde Lindebau şi 
Mercedes Benz. 
 Obiectivul principal al întreprinderi sociale este de natură financiară. Obiectivul financiar 
stabilit pentru întreprinderea socială este de a asigura o creştere a veniturilor proprii de la 5 la 
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20% în primii trei ani. Profitul obţinut este folosit pentru a susţine şi dezvolta programele sociale ale 
asociaţiei, ceea ce va permite deservirea mai multor beneficiari.Există şi obiective sociale legate 
de misiunea asociaţiei (sustenabilitatea, diversificarea şi creşterea calitaţii serviciilor oferite şi a 
numărului de beneficiari, dar şi dezvoltarea organizaţională prin creşterea numărului de personal).  
  

Lucrez la Asociaţia Hercules din 2008. După ce am reuşit să demarăm întreprinderea 
socială, am urmat cursurile de antreprenor social, vânzări şi negocieri, aranjament (sală, 
servire), astfel încât la ora actuală sunt implicată în toate evenimentele organizate la sală. 
De ce mă implic? Este simplu: cu profitul rezultat din această activitate reuşim să asigurăm 
o parte din cheltuielile pentru masa zilnică oferită copiilor beneficiari ai asociaţiei şi îmi 
place să se păstreze tradiţia nunţilor româneşti. Nu în ultimul rând mă implic deoarece 
fiecare eveniment reprezintă pentru mine o noutate, o provocare, pot spune chiar o lecţie 
de dezvoltare personală. Caracterul inovator constă în a fi reuşit iniţierea unei activităţi 
economice într-o comunitate săracă şi aparent lipsită de alternative, care are un impact 
transversal asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii beneficiarilor. (Angelica, asistent social, 
Asociaţia Hercules) 

 
 Se estimează că impactul întreprinderii sociale asupra misiunii asociaţiei se realizeză pe 
două paliere: a serviciilor sociale şi a imaginii promovate. În ceea ce priveşte serviciile sociale, se 
asigură calitatea lor şi sustenabilitatea. Se estimează creşterea numărului beneficiarilor activităţilor 
sociale la 75 (faţă de 55 cât sunt în prezent): toţi aceşti copii şi tineri vor servi zilnie mese de prânz, 
cinci zile pe săptamână. Pentru cei mai mici dintre ei se asigură şi micul dejun. Se are în vedere 
angajarea unui psiholog. Imaginea asociaţiei este promovată prin parteneraietele ONG-uri, 
instituţii. Ca obiectiv cuantificabil, s-a estimat şi reuşit încheierea a trei parteneriate în primul an. 

Unele locurile de muncă din întreprinderieau fost ocupate de către persoane vulnerabile: 
persoane fără ocupaţie, de etnie roma, şomeri de lungă durată sau beneficiari de VMG.  

S-a reuşit responsabilizarea într-un mod inovator a părinţilor copiilor susţinuţi de organizaţie 
şi a voluntarilor în confecţionarea decoraţiunilor şi aranjarea sălii de festivităţi, servirea mesei sau 
îngrijirea grădinii de legume. 

 

III.1.5. PACT pentru comunitate: salonul de coafură din comuna Iancu Jianu37 

 
Numele organizaţiei: organizaţia comunitară Humanity Rom 
Forma de organizare juridică: societate comercială (SRL) 
Adresă: comuna Iancu Jianu, judeţul Olt 
Telefon: 0720 1190 983 
Persoană de contact: Ilie Fieraru, director  
humanyty_rom@yahoo.com  

 
Fundatia PACT - Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare este o organizaţie 

neguvernamentală şi non-profit activă în domeniile dezvoltării comunitare şi ES. În decursul 
activităţii sale, echipa Fundaţia a adunat multe poveşti de succes, cu oameni plini de entuziasm. 
Oameni cu iniţiativă de la nivel local capabili să producă schimbare în comunităţile lor prin puterea 
propriului exemplu. PACT a contribuit la dezvoltarea personală a membrilor comunităţilor, la 
maturizarea comunităţii în a identifica şi rezolva probleme şi nevoi curente şi la formare de noi 
organizaţii comunitare la nivel local. 

S-a început să se lucreze în dezvoltarea comunitară cu gândul că există şi oameni care îşi 
doresc şi cred cu adevărat că pot schimba ceva pentru ei şi pentru cei din jurul lor, dar nu ştiu cum 
să procedeze şi de unde să înceapă. Întotdeauna au plecat de la ideea că aceşti oameni au 
capacitatea, dorinţa şi energia de a lua iniţiativa şi de a acţiona pentru a rezolva problemelor cu 
care se confruntă. Astfel, oamenii din comunităţi sunt cei care acţionează şi stabilesc participativ 
ce nevoi doresc să rezolve, iar PACT vine cu training, consultanţă şi o micro-finanţare pentru a-i 
ghida şi ajuta să-şi pună ideile în practică. O astfel de poveste  s-a întâmplat şi în comuna Iancu 
Jianu cu organizaţia Humanity Rom… 

                                                
37

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispozitie de către Luiza Cristea, coordonator proiecte Fundaţia 
PACT, Marcela Voicu, director financiar Fundaţia PACT şi Ilie Fieraru, director Humanity Rom. Aanumite date factuale au fost luate de 
pe site-ul Fundaţiei PACT http://fundatiapact.ro  
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Comuna Iancu Jianu are o vechime care se pierde în negura istoriei, fiind o localitate 
înfiinţată pe tiparul preistoric al aşezărilor din zonă, pe malul drept al râului Olteţ.  

În Preoteşti, Dobriceni şi Iancu Jianu, satele aparţinătoare, locuiesc aproape 4000 de 
suflete. Cu o întindere de 49 de kilometri, aşezarea a purtat de-a lungul anilor denumiri diferite. 
Populaţia comunei se confruntă cu probleme legate de sărăcie, lipsa locurilor de muncă, educaţie 
şi formare profesională deficitare. Din 2005, plecatul în ţările UE a devenit şi la Iancu Jianu „o 
modă“. Tinerii din localitate, datorită lipsei oportunităţilor pe plan local, au plecat la muncă în 
străinătate... Iniţial au fost plecări sporadice, dar după anul 2006 s-a plecat masiv. Începând din 
2011 au început să se întoarcă în ţară.  

Mai mult, localitatea are o cincime din populaţie de etnie romă, iar această pondere reflectă 
gradul de adecvare şi participare a organizaţiei Humanity Rom, fondată de sătenii de etnie romă. 

 
Humanity Rom – istoric 
 

Humanity Rom a fost constituit ca grup informal de iniţiativă în anul 2003, devenind apoi 
asociaţie înregistrată. De la început, grupul a pornit cu misiunea de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă 
a populaţiei de etnie romă din comuna Iancu Jianu. La început grupul a fost format din 
şapte“realizaţi”, care s-au gândit că efortul de a-i ajuta pe câţiva consăteni săraci care aveau 
probleme nu va fi prea mare. Ceilalţi din comună, văzând implicarea lor au început să vină să îi 
vadă şi să-i ajute.  

Aşa le-a venit ideea, în martie 2004, să-şi facă o organizaţie.  
În acest context, o organizaţie în comună a contribuit la a-i motiva pe oameni pentru a face 

lucruri pentru comunitatea lor. Ilie Fieraru, zis Lică, sufletul şi liderul organizaţiei spune că în 
tinereţe fugea de la şcoală „pentru că era acuzat de colegi că era rom”. Deşi nu-i plăcea şcoala, a 
terminat zece clase. Nu a mers mai departe pentru că „părinţii au considerat că este mai important 
să mă ocup de meseria de lăutărie, să cânt la nunţi. Banii pe care puteam să îi aduc acasă erau 
mai importanţi decât studiile…”. 

Un prim proiect de amploare al organizaţiei a constat în înfiinţarea unei societăţi de 
salubrizare, în cadrul unui proiect derulat cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi 
(CRCR), finanţat cu fonduri Phare: „era atunci CRCR, care implementa nişte proiecte Phare. Am 
aplicat şi noi. Au fost 200 de aplicanţi, dintre care doar 16 au primit finanţare”. Acest proiect a dus 
la crearea de locuri de muncă pentru populaţia de etnie romă din comunitate şi la îmbunătăţirea 
situaţiei socio-economice a familiilor acestora. 

În 2007, Humanity Rom a fost printre cele şapte organizaţii care s-au înscris în proiectul de 
dezvoltare de afaceri comunitare implementat de Fundaţia PACT. Plecând de la resursele din 
comunitate, dar atenţi la nevoile oamenilor, au decis să investească în sectorul de servicii, foarte 
slab dezvoltat în regiune. Iniţial, organizaţia a luat în calcul varianta de a dezvolta o croitorie, dar, 
în urma planului de fezabilitate, costurile s-au dovedit a fi prea mari. Al doilea plan de afaceri testat 
în faza de prefezabilitate a fost pentru un salon de coafură-frizerie.  

Planul s-a dovedit viabil, mai ales că în comună existau resurse umane calificate. Membrii 
Humanity Rom au beneficiat de sesiunile de instruire oferite prin programul „Învăţare, Participare, 
Încredere”, fapt care a adus abilităţi de management de proiect şi resurse utile inclusiv continuării 
programului Phare menţionat. Un prim impact transformativ a fost la nivelul membrilor organizaţiei 
care au participat la sesiunile de instruire organizate de echipa PACT. După cum spune Lică:  

„pe noi ne-a ajutat PACT-ul să reuşim. [...] Eu consider că prima dată trebuie să învăţăm şi 
apoi să luăm banii”’. 
 
Humanity Rom este un caz ilustrativ de mobilizare şi dezvoltare prin învăţare şi participare. 

De remarcat este şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre populaţia majoritară de etnie română şi populaţia 
minoritară romă. Acţiunile Humanity Rom au dus la câştigarea respectului membrilor din partea 
comunităţii şi la îmbogăţirea relaţiilor de colaborare interetnică: 

Înainte îţi zicea ţigan în faţă. Acum discută cu tine, participă la activităţi. La noi în ansamblu 
avem membri care vin şi care nu sunt romi. Noi suntem mulţumiţi. Ne pare bine că sunt 
deschişi. spune Lică.  
 
În prezent, din consiliul director al organizaţiei Humanity Rom fac parte şi membri care nu 

sunt de etnie romă. 
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Afacerile sociale comunitare iau avânt 
 

Salonul de frizerie din Iancu Jianu funcţionează din anul 2008. În zonă nu mai exista alt 
salon de coafură-frizerie pe o rază de aproximativ 20 de kilometri, astfel deserveşte nu numai 
localitatea Iancu Jianu, dar şi pe cele învecinate. Salonul este amenajat într-o cameră de 25 de 
metri pătraţi şi este dotat cu echipament modern: „Până în Craiova nu întâlneşti aşa ceva: oglinzi 
mari, confort, scaune reglabile”, se mândreşte Lică. 

Investiţia iniţială, susţinută integral de organizaţie, a fost de aproximativ 80 de milioane de 
lei vechi. Afacerea a pornit la drum cu două angajate, localnice din comuna Iancu Jianu: o tânără 
absolventă de liceu şi o femeie dintr-o familie care nu dispunea de alte venituri. Nu a fost nevoie 
de investiţii în formarea de personal pentru că ambele urmaseră cursuri de calificare în domeniu, 
în cadrul unor programe neguvernamentale. În schimb, pentru a susţine costurile de resurse 
umane, asociaţia a realizat un parteneriat cu AJOFM, pentru susţinerea a 75% din salariile 
angajaţilor, în primul an de funcţionare a afacerii. 

Din investiţia iniţială a fost susţinută şi promovarea locală a salonului de frizerie-coafură. Cu 
două săptămâni înainte de deschidere, au fost distribuite afişe şi pliante, şi s-au difuzat anunţuri la 
televiziunea locală. 

Momentan, salonul de coafură-frizerie din Iancu Jianu funcţionează cu o singură angajată, 
după ce cea de a doua a optat pentru un loc de muncă în străinătate. Afacerea realizează un profit 
minim, de aproximativ 2-3 milioane pe lună. „Să plutească, nu să zboare, a fost gândită”, declară 
preşedintele asociaţiei Humanity Rom, mulţumit de faptul că iniţiativa lui s-a dovedit sustenabilă. 
Acoperindu-şi costurile de funcţionare, această afacere comunitară susţine un loc de muncă stabil 
pentru o persoană din comunitate şi, în acelaşi timp, oferă un serviciu util cetăţenilor şi care nu 
exista înainte. Sunt deserviţi  oamenii din Iancu Jianu şi din alte cinci localităţi învecinate. 

Deşi nu este o intervenţie de proporţii, salonul de frizerie din Iancu Jianu este un bun 
exemplu despre cum membrii comunităţii îşi pot folosi abilităţile şi experienţa de antreprenoriat 
pentru a dezvolta servicii şi a crea locuri de muncă în comunităţile locale. 
 

Sunt agent economic din ‘99, aveam oarecare experienţă, dar făceam lucruri despre care 
nu ştiam cum le zice la carte. Am învăţat să fac un plan de afaceri, să testez piaţa, lucrurile 
astea chiar ajută. (Ilie Feraru, Asociaţia Humanity Rom) 

 
Mobilizarea resurselor şi experienţe de parteneriat  
 

Ceea ce este remarcabil la Humanity Rom este mobilizarea eficientă a resurselor umane, 
materiale şi logistice în special la nivel local, dar şi extra-local. Entuziasmul pentru proiectele 
organizaţiei reiese şi dintr-o bună participare a voluntarilor. 

Organizaţia a avut şi un impact educaţional, motivând şi chiar susţinând financiar tineri de 
etnie romă să urmeze cursuri universitare. La nivelul vieţii culturale, Humanity Rom s-a dedicat şi 
organizării de dansuri populare, implicând voluntari în această activitate. 

S-a înfiinţat şi o „primărie a copiilor”, iniţiativă prin care aceştia să îşi dezvolte simţul civic 
participativ şi un „Sfat al bătrânilor” prin care ideile acestora să fie fructificate în procesul decizional 
comunitar. Dezvoltarea organizaţiei şi orientarea către proiecte cu miză socială sunt alte aspecte 
demne de menţionat. 
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III.1.6. Bijuterii de la suflet pentru suflet : Touched Collection38  

 
Numele organizaţiei: Asociaţia Touched România 
Forma de organizare juridică: organizaţie neguvernamentală 
Adresă: strada Badea Cârţan nr. 8, Bucureşti, 
Telefon: 0745 988.816; 0733.375.082   
Persoană de contact: Anca Nistor, director de dezvoltare şi inovaţie 
anca.i.nistor@gmail.com    
www.touchedromania.org 
 

Conform datelor furnizate de Oficiul Român pentru Adopţii în România tăiesc aproximativ 
40.000 de copii în centre de plasament.  

La „Casa Agar” din cadrul Asociaţiei Touched România mamele aflate în situaţii de risc, 
găsesc şansa de a-şi păstra copilul şi de a-şi reface viaţa prin reechilibrare emoţională, sprijin 
material, educaţional şi calificare profesională.  

Pe holurile Centrului Maternal, în birouri şi în dormitoare sunt fotografii ale copiilor care au 
„locuit” acolo şi tablouri cu amprentele lor colorate. Pe uşi sunt liste cu indicaţii: „Curăţenie în 
dormitor” sau „Programul de curăţenie”. Șase mame (capacitatea maximă) împreună cu copiii lor 
locuiesc şi împart responsabilităţile casnice, se organizează şi-şi cresc copiii împreună, timp de 
şase /nouă /douăsprezeze luni, în funcţie de vârsta copilului şi dificultatea situaţiei. 

În Centrul Maternal „Casa Agar” primul gând din „povestea bijuteriilor”, a fost crearea unui 
atelier de terapie ocupaţională pentru a ajuta mamele cu copii în situaţii de abandon să privească 
dincolo de acest moment de dificultate, să le sporească încrederea în forţele proprii şi motivarea 
de a continua lupta de dragul copiilor lor. Personalul centrului şi mamele, cu ajutorul echipelor de 
traineri din SUA, au învăţat primii paşi în manufacturare.  
             Centrul Maternal „Casa Agar”, oferă mamelor singure o alternativă la abandonul copiilor şi 

şansa de a avea un viitor mai bun împreună. 

 
Cum a început?… 
 
 Totul a început ca terapie prin artă, cu rezultate măsurate în persoana fiecărei mame, prin 
valorificarea încrederii şi a stimei de sine.  

Întreprinderea socială, s-a dezvoltat din dorinţa de a susţine mamele financiar şi de a le 
motiva, fiind în acelaşi timp şi o modalitate creativă de a promova obiectivele Asociaţiei.  

În interesul beneficiarilor centrului şi a sustenabilităţii financiare, Asociaţia Touched 
România a dezvoltat o întreprindere socială prin manufacturarea bijuteriilor (sticlă, lemn, piatră 
naturală, perle, cristale swarovski sau placate cu aur /argint) create de către mamele din Centrul 
Maternal „Casa Agar".  Reuşita acestui proiect contribuie la succesul şi şansa acestor mame de a 
fi responsabile în viaţa personală şi în societate.  

Întreprinderea socială şi terapia ocupaţională prin manufacturarea bijuteriilor făcute de către 
mamele din cadrul Centrului Maternal „Casa Agar", are ca obiectiv şi crearea de locuri de muncă 
prin angajarea celor mai abile mame în manufacturare şi distribuţie. Pentru dezvoltarea 
întreprinderii sociale şi în interesul reintegrării familial-profesionale a acestor mame, bijuteriile se 
comercializează la târguri şi în sectorul privat (companii, bănci, fundaţii, corporaţii, etc), dar se 
adresează şi persoanelor fizice (particulare), sensibilizate de problematica mamelor şi a copiilor 
aflaţi în dificultate şi situaţii de abandon. 

Touched Collection s-a lansat cu o linie de bijuterii gablonţuri (din materii prime: lemn, 
scoică, piatră naturală, sticlă) şi în anul 2011 a dezvoltat o colecţie de lux (din materii prime: perle 
şi cristale swarovski lucrate pe lăntişoare placate cu aur şi argint).                              

Pe pagina facebook.com/touchedcollection sau pe site-ul magazinului online 
www.bijuteriicristaleswarovski.ro cei interesaţi pot vedea toate modelele realizate.Bijuteriile sunt 
unice, originale, se regăsesc în variaţii de culori şi modele, de bună calitate, la un preţ accesibil. 

                                                
38

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative puse la dispozitie de către Anca Nistor, director de dezvoltare şi inovaţie. 
Anumite date factuale au fost luate de pe site-ul Asociaţia Touched România  www.touchedromania.org  

mailto:anca.i.nistor@gmail.com
http://www.touchedromania.org/
http://www.bijuteriicristaleswarovski.ro/
http://www.touchedromania.org/
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Toate beneficiile obţinute din comercializarea bijuteriilor (prin magazinul on line /off line, la 
târguri şi prin distribuitori), sunt şi vor fi folosite în susţinerea financiară a mamelor şi a copiilor 
aflaţi în programul Asociaţiei. 

   Touched Collection are atât obiective sociale cât şi financiare: 
 

Obiective sociale: 

 organizarea unui grup de suport prin terapie ocupaţională individuală şi de grup, 
deprinderea abilităţilor practice, implicarea mamelor în manufacturarea 
bijuteriilor/accesoriilor şi în distribuţia acestora (vânzare directă 1/1 sau la târguri), 
întocmirea CV-ului, simulare de interviu în vederea angajării, facilitarea de cursuri de 
instruire, mentorare şi acces la materiale informative şi de  formare profesională. 

 formare, orientare şi inserţie profesională: prin cursuri de manufacturare organizate pe 3 
nivele şi cursuri de distribuţie.  

 parte din venituri susţine activitatea socială a Centrului Maternal „Casa Agar”.  

 impact social pozitiv şi implicarea comunităţii. 
 
Obiectivele financiare: 

 creşterea independenţei financiare a mămicilor: fiecare mamă din Centrul Maternal “Casa 
Agar” în perioada rezidenţei (9-12 luni) este remunerată pentru bijuteriile manufacturate şi 
comercializate.  

 în 2012 îşi propun şi susţinerea fostelor mămici rezidente, în vederea independenţei sau 
creşterii independenţei lor financiare. 

 pe termen lung: autofinanţarea programelor Asociaţiei (www.touchedromania.org). 
Publicul ţintă este format din femei 20 – 45 ani, interesate de frumos, de accesorizarea ţinutei, 

de bunul gust şi de produse hand-made pentru ele sau pentru cele dragi. Accesoriile /bijuteriile 
unice, originale, de bună calitate, la un preţ avantajos au şi o „poveste”: sunt manufacturate de 
mame care luptă pentru a-şi păstra şi creşte copiii (aflaţi în situaţie de abandon). Achiziţionând 
aceste bijuterii/accesorii publicul ţintă devine „parte din poveste”, implicat direct în rezolvarea 
situaţiei şi eliminarea riscului (de abandon). 

 
Comercializarea produselor întreprinderii sociale  
 

„Bijuteriile de la suflet pentru suflet” sunt promovate şi comercializate la târguri de sezon 
(Valentine’s Day – Februarie, 1-8 Martie, Paşte, 1 Iunie – Ziua Copilului), târguri de vară sau de 
Crăciun, târguri ocazionale şi evenimente, conferinţe şi expoziţii cu vânzare. Din mixul de vânzare, 
fac parte şi vânzările directe prin distribuitori (mame, voluntari, angajaţi), vânzările ocazionale (în 
diferite instituţii, companii, ţări, oraşe) şi serviciile sub forma workshopurilor (manufacturarea 
bijuteriilor) organizate pentru companii /persoane juridice şi atelierele hand-made pentru persoane 
fizice – ambele organizate în baza unei taxe de participare. 
 Se pregăteşte lansarea câtorva categorii de vouchere: „Voucher cadou” (ofertă pentru 
produs şi pentru serviciu), „Fun Voucher pentru mama şi copilul”, „Fun Voucher pentru evenimente 
speciale” (ex. zi de naştere), „Voucher pentru mireasă” (ofertă pentru produs şi pentru serviciu). 
 Nu trebuie uitate nici vânzările on-line pe patru Site-uri: www.bijuteriicristaleswarovski.ro, 
www.pravaliadeacasa.ro, Vodafone site intern, www.charitygift.ro. Se lucrează la parteneriatul cu 
al cincilea site. Produsele comandate pe site ajung la clienţi prin TNT, transportul fiind gratuit. 
 Veniturile din vânzarea bijuteriilor sunt direcţionate către cheltuielile din Centrul Maternal şi 
reprezintă o sursă de venit pentru mame şi copii. 

Anul 2012 a fost un an bogat şi plin de realizări:  

 s-a separat activitatea economică de activitatea /serviciul social; cele două organizaţii 
(Touched România şi Touched Collection) în baza Statutului sunt partenere; 

 s-a închiriat un imobil ca punct de lucru pentru Touched Collection, unde are loc şi terapia 
ocupaţională cu mamele, activitatea în sine şi atelierele cu clienţii; 

 au fost angajate cu contract de muncă două mame: una pe partea de producţie, ca 
manufacturier bijutier şi cealaltă pe partea de distribuţie, ca agent de vânzări; 

 s-au creat bijuterii noi: broşe);  

 s-au lansat produse noi  sistemul de vouchere. 
 

 

http://www.touchedromania.org/
http://www.bijuteriicristaleswarovski.ro/
http://www.pravaliadeacasa.ro/
http://www.charitygift.ro/
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Principalii parteneri  
 

Principalii parteneri care sunt alături de Asociaţie sunt NESsT România, Fundaţia „O lume 
mai bună”, Vodafone, United Way România, IWA, L”Oreal, Avon, BCR, Raiffeissen, Charity Gift, 
Salina Harmony, Total Technologies, Kinstellar, Abbott, FDSC şi Institutul European de Networking 
în Business.  
 Costurile principale au fost legate de achiziţionarea materiilor prime, costul cu resursa 
umană (managerul proiectului, instructorii şi mâna directă de lucru – mamele), costul site-ului 
www.bijuteriicristaleswarovski.ro. S-a beneficiat şi de sponsorizări, dar resursa principală a fost 
unitatea echipei de lucru şi participarea la Competiţia NESsT 2009 – 2010, aceasta oferind 
suportul informaţional şi de specialitate, planificarea şi organizarea, formarea, implementarea şi 
monitorizarea Planului de Afaceri. Aflându-se printre câştigătorii Competiţiei 2010, au beneficiat şi 
de un grant de 10.000 dolari. Până la mijlocul anului 2012, nu au avut costuri cu chiria şi 
întreţinerea clădirii (fiind proprietatea Asociaţiei), iar costurile cu echipa Centrului Maternal au fost 
asigurate din bugetul Asociaţiei Touched România – furnizor acreditat de servicii sociale. 

 
Impactul estimat asupra comunităţii 
 

Întreprinderea socială Touched Collection asigură creşterea independenţei financiare a 
mamelor beneficiare ale Centrului Maternal, promovează şi dezvoltă domeniul ES în România, se 
implică activ în problemele comunităţii. 

Terapia ocupaţională şi-a atins obiectivele prin creşterea stimei de sine, a încrederii şi 
demnităţii mamelor aflate în situaţii de dificultate împreună cu copilul /copiii ei. „Bijuteriile de la 
suflet pentru suflet” reprezintă şi o sursă de venit pentru mamele care nu au nici un venit sau care 
realizează un venit minim pe economie şi trebuie să acopere costul unei chirii (în Bucureşti), a 
hranei şi a altor nevoi personale şi ale copilului /copiilor ei.  

Întreprinderea este şi va fi şi în ajutorul mamelor de etnie romă. Pe lângă mamele care au 
trecut şi au găsit un ajutor atunci când au avut nevoie, în echipa de la „Casa Agar” lucrează două 
persoane de etnie romă - persoane deosebite, exemplu de caracter şi responsabilitate. 

 

 

II.1.7. Romii din Petrila îşi construiesc singuri prezentul39 

 
Numele organizaţiei: Asociatia pentru dezvoltarea ES – Constructing the present 
Forma de organizare juridică: asociaţie 
Adresă: strada 8 Martie nr.33, oraş Petrila, judeţul Hunedoara 
Telefon: 0724 751 919  
Persoană de contact: Sorin Vană, director  
vana_sorin@yahoo.com  
http://www.facebook.com/pages/Constructing-the-Present-Asociatia-Pentru-Dezvoltarea-
Economiei-Sociale 
 

Oraşul Petrila, ca de altfel întreaga Vale a Jiului, reprezintă din punct de vedere economic, 
o zonă monoindustrială, axată pe extracţia din subteran a huilei. Din cauza restructurărilor masive 
ale personalului din minerit, din perioada 1997 – 1999, rata şomajului în oraşul Petrila a ajuns să 
fie foarte ridicată. Oraşul se confruntă cu o lipsă acută de locuri de muncă şi care influenţează în 
mod negativ calitatea vieţii locuitori săi.  

 
Cum a început totul?  
 

Din păcate nu au fost găsite soluţii de creare a unor alternative. Ca urmare s-a intensificat 
fenomenul de migraţie, unul din principalii factorii care au contribuit la scăderea numerică a 
populaţiei într-o zonă aparent fără speranţa de a putea oferi pe termen scurt oportunităţi la 
angajare.  

                                                
39

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale puse la dispozitie de către Sorin Vana, director, Asociaţia Pentru Dezvoltarea ES 
„Constructing the Present” 

http://www.bijuteriicristaleswarovski.ro/
mailto:vana_sorin@yahoo.com
http://www.facebook.com/pages/Constructing-the-Present-Asociatia-Pentru-Dezvoltarea-Economiei-Sociale
http://www.facebook.com/pages/Constructing-the-Present-Asociatia-Pentru-Dezvoltarea-Economiei-Sociale
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În aceste condiţii, romii din Petrila s-au gândit să-şi ia viaţa în propriile mâini şi să înfiinţeze 
o întreprindere socială având ca profil producţia de piatră artificială şi de artefacte folosind această 
piatră ca materie primă: vase pentru flori şi arbori (vane, lavoare şi piese de băi), rame pentru 
locuri de veci, capace, pietre funerare şi balustrii pentru balustrade ornamentale. 

Asociaţia Constructing the present a fost înfiinţată la începutul anului 2012 şi are sediul 
social în oraşul Petrila. 

 
Tipul de afacere: producţia de piatră sintetică şi obiecte specifice din piatră sintetică 
 

Hotărâtoare în luarea deciziei de înfiinţare a întreprinderii din Petrila au fost atât 
posibilităţile de aprovizionare relativ economicoasă cu materia de bază – deşeurile de marmură, 
cât şi cerinţele efective pe piaţa locală, şi nu numai, a produselor manufacturate. În acest sens a 
contat desigur ca factor obiectiv apropierea de cariera de marmură de la Ruşchiţa, iar ca factor 
subiectiv profilul profesional, de inginer constructor, al principalului iniţiator, actualul manager al 
întreprinderii.  

Beneficiarii acestor produse sunt atât primăriile (în special mobilier urban), cât şi persoane 
fizice pentru produse cum ar fi: accesorii pentru băi, căzi, lavoare, chiuvete, piedestale şi locuri de 
veci. Există interers pentru fântâni arteziene şi pentru şeminee la Casa Ambient, şi s-au făcut deja 
precontract pentru blaturi de mese de bucătărie.  

În prima parte a anului întreprinderea se afla încă în faza de achiziţie utilaje, dar, începând 
cu luna iunie a început producţia propriu zisă. 

 
Planuri de viitor 
 

Angajaţii vor urma în paralel şi cursuri de perfecţionare. În acest fel se preconozează că, 
începând cu 2013, se vor putea executa produse mai complicate, dar pentru care au deja cerere, 
ca de exemplu capitelii de stâlpi, seminee, etc. 

Beneficiarii locurilor de muncă, sunt persoanele de etnie romă. Întreprinderea are în 
prezent zece angajaţi, toţi persoane de etnie romă. Principalii partenerii sunt: primăria şi diverse 
persoane juridice. 

Atunci când au avut nevoie au fost sprijiniţi de ANR prin FSE, POSDRU 2007 – 2013, Axa 
prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale. Acum se gândesc să mai acceseze fonduri atât de 
utile pentru dezvoltarea întreprinderii.  

Crearea întreprinderii în Petrila şi, mai ales, crearea de noi locuri de muncă, a avut un 
impact major. Impactul este şi de imagine. Comunitatea romă este mândră să arate celorlalţi că 
dacă este voinţă orice este posibil.  
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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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4.1. 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 înfiinţări. 

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, populaţie 
de etnie romasau care fac parte din familii 
mari) 

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

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

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

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

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

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

 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. 

Motivaţia 

economică 

Motivaţia 

socială 
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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 în capitolul 2, 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 Economy40 a 
lansat în 2002 Carta principiilor ES: 

 „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-ţi exprima opiniile privind deciziile 
importante care se iau în organizaţie. 

 
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 

                                                
40

 http://www.socialeconomy.eu.org/  
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autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) (MMFPS, 2010a:pp46-
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 

 

4.2. 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: pp. 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.  

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 

Ce am aflat   

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

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 

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? 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

Ce am aflat   

până acum? 

 

Nevoile 

comunităţii 
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Generarea unei idei de afaceri în comunitatea dumneavoastră 

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? 
...............................................
............................................... 
............................................... 

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-a 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 (persoane de etnie roma, beneficiari de VMG, tineri peste 18 ani care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului, persoane cu dizabilităţi), rezultatele 
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 

Ce am aflat 

până acum? 
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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”. 

 

 

4.3. 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? 
 
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 
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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 
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. 

 
 
 
 

Consumatori

i 
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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? 
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 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 persoane de etnie 
roma, 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.) 

Colaboratori

i 

Competiţia 
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Colaboratorii Cine sunt? Cum veţi colabora cu ei? 

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? 

 

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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sediul:  
Descrieţi caracteristicile spaţiului 
necesar desfăşurării activităţii. 
 
 
 
 
 

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- 
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?  
.......................................................................................  
....................................................................................... 
.......................................................................................  
....................................................................................... 

Modelul de 

afaceri 
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Modelul de afaceri 

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 ajungei 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. 
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 
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Echipa Răspunsurile dumneavoastră 

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 

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? 
...................................................................... 
...................................................................... 

Organizaţia 
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Sediul 
Pentru alegerea spaţiului necesar desfăşurării 
activităţii, aveţi 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? 
......................................................................
...................................................................... 
Locaţia va permite accesul la resure 
materiale din zonă (materii prime, terenuri 
sau clădiri etc.)? 
......................................................................
...................................................................... 
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? 
......................................................................
...................................................................... 
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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? 
......................................................................
......................................................................  

 

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. 
 

4.4. 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? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................  

Produsul 
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Aţi definit bine produsul? 

Este poziţionat corect pe piaţa? Deserveşte 
anumite tipuri de consumatori? Vă este clar 
care sunt aceştia? 

Este vorba despre un produs / serviciu 
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 
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 

Preţul 
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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 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 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 localiate? 
În localităţile sau în judeţele învecinate? În 
toată ţara? La nivel internaţional? 
Concentraţi-vă pe opţiuni clar definite şi 
evitaţi răspunsuri de tipul „oriunde”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Distribuţie 
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Știţi unde vă vindeţi produsele/ serviciile? 

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. 

 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................. 
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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? 

Relaţii publice:  
articole despre 
produsul/ serviciul 
dumneavoastră, 
despre 
întreprinderea 
socială, despre 
dumneavoastră 
personal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evenimente, 
expoziţii, târguri 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998:93 

 
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: pp. 64-65,107). 

Promovare 
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Costuri fixe totale = ________ RON      

Cost variabil pe unitatea de produs = _______ RON    

 

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 
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: 
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Preţ unitar  = ______ lei / ______        

Exemple:  60 lei / borcan de dulceaţă 

   30 lei / pungă de fructe uscate 

   100 lei / noapte de cazare la pensiune 

 

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. 

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) 

 
4.5. 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.  

 

 
 
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: 

 
 
 
 
 

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  

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/ 

servicii 
- de ce este atractiv pentru consumator 

 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 
„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” 
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Propunere de structură a unui plan de afaceri Informaţia pe care o avem deja din 
parcurgerea paşilor 1 – 4  

 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” 

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 acestea 
- 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 



 

78 

Propunere de structură a unui plan de afaceri Informaţia pe care o avem deja din 
parcurgerea paşilor 1 – 4  

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 

 

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 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.  asociaţie41 3 Echivalent cu valoarea unui salariu minim 
brut pe economie  

2.  fundaţie42  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  
 
 

 

                                                
41

 Valabil pentru casa de ajutor reciproc a salariaţilor sau pentru a pensionarilor dacă se înfiinţează ca asociaţie  
42

 Valabil pentru casa de ajutor reciproc a salariaţilor sau pentru a pensionarilor dacă dacă se înfiinţează ca fundaţie 
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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 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 întreprinderi 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: pp.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. 
Accesarea acestora implică planificarea în timp a resurselor disponibile în contextul asumării 
riscului de a câştiga sau pierde.  
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Tabel 5: Surse de finanţare pentru întreprinderile sociale 

Nr. Surse de finanţare 143 244 345 446 547 648 749 

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 7 Surse de informare pentru finanţarea întreprinderilor 
sociale.  

 
 

,  
 

                                                
43

 Societăţile cooperative de gradul 1 şi de gradul 2  
44

 Asociaţiile şi uniunile de societăţi cooperative   
45

 Societăţile cooperative agricole    
46

 Uniuni de ramură ale societăţilor cooperative agricole   
47

 Organizaţiile cooperatiste de credit: cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit  
48

 Asociaţii/federaţii, fundaţii  
49

 Case de ajutor reciproc ale salariaţilor şi case de ajutor reciproc ale pensionarilor  
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III.4. Alte studii privind perspectivele ES 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 
(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 
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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 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).  
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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 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 
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celor care ispăşesc pedepsele fără privare de libertate.  
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.  

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)50. 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, 

                                                
50

 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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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.  
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Anexe 

Anexa 1 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile teritoriale 

Nr. Instituţie  Date de contact 

1.  ANOFM Bucureşti 
Adresa: Str. Spătarul Preda, nr.12, Bucureşti 

Tel: 021 316 81 42; 021 316 18 04; 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; http://www.alba.rdsnet.ro/   

3.  AJOFM Arad 
Adresa: Str. Călugăreni, nr. 1A, Arad 

Tel: 0257 211 791 / 0257 211 230; arad@ajofm.anofm.ro; http://www.arad.anofm.ro/  

4.  AJOFM Argeş 
Adresa: Bdul Republicii nr. 11, Pitesti 

Tel: 0248 222 415 arges@ajofm.anofm.ro; http://www.arges.anofm.ro/  

5.  AJOFM Bacău 

Adresa: Str. I. S. Sturdza nr. 63, Bacău 

Tel: 0234 576 736; Fax: 0234 510 942; bacau@ajofm.anofm.ro; 

http://www.bacau.anofm.ro/  

6.  AJOFM Bihor 
Adresa: Str.Transilvaniei, nr.2, Oradea 

Tel: 0259 436 821; bihor@ajofm.anofm.ro;  http://www.bihor.anofm.ro/  

7.  
AJOFM Bistriţa-
Năsăud 

Adresa: Str.Bistriţa Gării, nr. 2-4, Bistriţa 
Tel: 0263 236 295; bistrita@ajofm.anofm.ro; http://www.ajofmbn.ro/  

8.  AJOFM Botoşani 

Adresa: Calea Naţională, nr.85, Botoşani 

Tel: 0231 536 792; 0231536 792;botosani@ajofm.anofm.ro; 

http://www.botosani.anofm.ro/  

9.  AJOFM Brăila 
Adresa: Bdul Dorobanţilor, nr. 603 – 605, Brăila 

Tel: 0239 611 386; braila@ajofm.anofm.ro; http://www.braila.anofm.ro/  

10.  AJOFM Braşov 
Adresa: Str. Lunga, nr. 1A, Braşov 

Tel: 0268 416 879; 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 

Str.Spatarul Preda, nr. 12, corp D, sector 5, Bucureşti 
Tel: 021 311 85 07; 021 311 85 08; sector1@ajofm.anofm.ro  

Agenţia Locală 
sector 2 

Str.Spatarul Preda, nr. 12, corp A, sector 5, Bucureşti 
Tel: 021 313 24 46; 021 31 38 518; sector2@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 3 

Str.Tabacarilor, nr. 20, Bucureşti 
Tel: 021 331 20 20; 021 331 60 65; sector3@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 4 

Șos Berceni, nr. 8, Bucureşti 
Tel: 021 332 76 28 / 021 332 76 29; sector4@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 5 

Bd. Pieptănari, nr. 64, Bucureşti 
Tel: 021 336 66 82; 021 336 67 71; sector5@ajofm.anofm.ro 

Agenţia Locală 
sector 6 

Bd. Timişoara, nr.59, Bucureşti 
Tel: 021-4132430 / 021-4131471; sector6@ajofm.anofm.ro 

AJOFM Buzău 
Adresa: Str. Ion Băiesu, bl.3A, parter, Buzău 

Tel: 0238 713 216; 0238 710 490; ajofp@buzau.ro; http://www.ajofmbuzau.ro/  

13.  AJOFM Călăraşi 
Adresa: Str. 13 Decembrie, nr. 12, Călăraşi 

Tel: 0242 316 542; 0242 318 375; 0242 318 376; 0242 318 377 
Fax: 0242 331 693; calarasi@ajofm.anofm.ro; www.calarasi.anofm.ro  

14.  
AJOFM  
Caraş-Severin 

Adresa: Str. Traian Lalescu, nr .17, Reşiţa 

Tel: 0255 212 160; office@ajofm.cs.ro; http://www.ajofmcs.ro  

15.  AJOFM Cluj 
Adresa: Str. G.Coşbuc, nr.2, Cluj Napoca 

Tel:0264 590 227; 0264 595 214; cluj@ajofm.anofm.ro; http://www.ajofmcj.ro 

16.  AJOFM Constanţa 
Adresa: Str. Lacului, nr. 14, Constanţa,  
Tel: 0241 481 531; 0241 673 840 constanta@ajofm.anofm.ro 
http://www.constanta.anofm.ro  

17.  AJOFM Covasna 
Adresa: Str. General Grigore Bălan, nr. 14, Sfîntu Gheorghe 

Tel: 0267 312 157; 0267 317 045 covasna@ajofm.anofm.ro; 
http://www.covasna.anofm.ro  

18.  AJOFM Dâmboviţa 
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu, nr.1A, Târgovişte 

Tel: 0245 615 932; dambovita@ajofm.anofm.ro; http://www.dambovita.anofm.ro  
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19.  AJOFM Dolj 
Adresa: Str. Eugeniu Carada, nr.13A, Craiova 

Tel: 0251 306 100;Fax: 0251 306 099;dolj@ajofm.anofm.ro; http://www.dolj.anofm.ro   

20.  AJOFM Galaţi 
Adresa: Str. Domnească, nr. 191, Galaţi 

Tel: 0236 416 311; 0236 412 262; galati@ajofm.anofm.ro; http://www.galati.anofm.ro/  

21.  AJOFM Giurgiu 
Adresa: Șos. Bucureşti, bl.202/5D Mezanin+parter, Giurgiu 
Tel: 0246 230 613;giurgiu@ajofm.anofm.ro; http://www.giurgiu.anofm.ro/  

22.  AJOFM Gorj 
Adresa: Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 1, Târgu-Jiu 

Tel: 0253 211 568; 0253 218 004; gorj@ajofm.anofm.ro; http://www.gorj.anofm.ro/   

23.  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/  

24.  AJOFM Hunedoara 
Adresa: Piaţa Unirii, nr. 2, Deva 

Tel: 0254 216 151; 0254 216 088;ajofmhd@ajofmhd.ro; http://www.ajofmhd.ro/  

25.  AJOFM Ialomiţa 

Adresa: Str. Lacului, nr. 10, Slobozia 

Tel: 0243 231 809; 0243 231 785  

ialomita@ajofm.anofm.ro; http://www.ialomita.anofm.ro/  

26.  AJOFM Iaşi 
Adresa: Str. Cucu nr.1, Iaşi 

Tel: 0232 254 577; 0232 264 682; iasi@ajofm.anofm.ro; http://www.ajofmiasi.ro/  

27.  AJOFM Ilfov 
Adresa: Str. Ruginoasa, nr.4, sector 4, Bucureşti 

Tel: 021 332 37 08; 021 330 20 14; amofm@ajofm.anofm.ro; 
http://www.bucuresti.anofm.ro/   

28.  AJOFM Maramureş 
Adresa: Str. Hortensiei, nr. 1A, Baia Mare  
Tel: 0262 227 820; office@ajofpmm.sintec.ro; http://www.maramures.anofm.ro/   

29.  AJOFM Mehedinţi 

Adresa: Bdul. Carol I, nr. 3, Drobeta Turnu Severin 

Tel: 0252 319 029; 0252 319 061; mehedinti@ajofm.anofm.ro; 

http://www.ajofmmehedinti.ro/  

30.  AJOFM Mureş 
Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Târgu-Mureş 

Tel: 0265 269 247; Fax: 0265 268 035; ajofm@ajofm.mures.rdsnet.ro; 
http://www.mures.anofm.ro/  

31.  AJOFM Neamţ 
Adresa: Str. Privighetorii, bl.B 13, parter, Piatra Neamţ 

Tel: 0233 237 780; 0233 213 424; neamt@ajofm.anofm.ro; 
http://www.neamt.anofm.ro/  

32.  AJOFM Olt 
Adresa: Prelungirea Crişan, nr.2,  Slatina 

Tel: 0249 438 595; 0249 432 276; olt@ajofm.anofm.ro; http://www.olt.anofm.ro/  

33.  AJOFM Prahova 
Adresa: Str. N. Iorga, nr.1, Ploieşti 

Tel: 0244 577 380; prahova@ajofm.anofm.ro; http://www.prahova.anofm.ro/   

34.  AJOFM Sălaj 

Adresa: Str. Tudor Vladimirecu, bl. P 40, Zalău 

Tel: 0260 616 317; 0260 612 463; 0260 616 348; salaj@ajofm.anofm.ro; 

http://www.salaj.anofm.ro/  

35.  AJOFM Satu-Mare 

Adresa: Str. I.Ghica nr. 36, Satu Mare 

Tel: 0261 770 237; 0261 770 238; satu_mare@ajofm.anofm.ro; 

http://www.satumare.anofm.ro/  

36.  AJOFM Sibiu 
Adresa: str. Morilor, nr.51A, Sibiu 

Tel: 0269 210 882; sibiu@ajofm.anofm.ro;   http://www.sibiu.anofm.ro/  

37.  AJOFM Suceava 
Adresa: Str Tudor Vladimirescu FN, Suceava  

Tel: 0230 523 279; suceava@ajofm.anofm.ro; http://www.suceava.anofm.ro/   

38.  AJOFM Teleorman 

Adresa: Str. Dunarii, nr.1, Alexandria 

Tel: 0247 310 155; 0247 315 915; 0247 312 944; teleorman@ajofm.anofm.ro; 

http://www.teleorman.anofm.ro/  

39.  AJOFM Timiş 

Adresa: Bdul. Republicii, nr. 21, Timişoara 

Tel: 0256 294 627; 0256 294 231; 0256 294 628; timis@ajofm.anofm.ro; 

http://www.timis.anofm.ro/  

40.  AJOFM Tulcea 
Adresa: Str. Grigore Antipa, Nr. 10, Tulcea 

Tel: 0240 516 858;tulcea@ajofm.anofm.ro;    http://www.tulcea.anofm.ro/  

41.  AJOFM Vâlcea 
Adresa: Str. Dacia, bl. Transcozia, sc. B, et. 2, Râmnicu Vâlcea 

Tel: 0250 735 608; 0250 732 75; 0350 414 835; ajofm_vl@rdslink.ro; 
http://www.valcea.anofm.ro/  
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42.  AJOFM Vaslui 
Adresa: Str. Spiru Haret, nr. 5, Vaslui 

Tel: 0235 318 1840235 321 222; vaslui@ajofm.anofm.ro;  http://www.vaslui.anofm.ro/  

43.  AJOFM Vrancea 
Adresa: Bdul. Unirii, nr.53 A, Focşani 
Tel: 0237 239 059;0237 224 677; 0237 224 678; 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/ 

mailto:vaslui@ajofm.anofm.ro
http://www.vaslui.anofm.ro/
mailto:ajofm@vrancea.info
http://www.vrancea.anofm.ro/
http://www.anofm.ro/
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Anexa 2 Birourile judeţene pentru romi 

N. 
crt. 

Judeţ Nume Prenume Functie Tel.fix Tel.mobil Fax e-mail 

1.  Alba Şerban Marcela şef cabinet prefect  0258811179 0724058415 0258811382 marcela.serban@prefecturaalba.ro 

2.  Arad Creţu Ramona secretar cancelarie 0257281861 0741/175858 0257280121 prefecturaarad@yahoo.com  

3.  
Argeş Lita  Marius  

inspector probleme 
romi  

0248217800 
int.293 0742202905 0248216463 mariuslita2005@yahoo.com  

4.  
Bacău Dobrescu Ramona                       secretar superior 

0234537200 
int.109 0751913831 0234545601 dobrescuramona@yahoo.com  

5.  
Bihor Mitricioiu Carmen consultant 

0259411907
/ int 128 0740296817 0259411550 bjrbihor@yahoo.com  

6.  Bistriţa-
Năsăud Butnariu Anca 

consilier pentru afaceri 
europene 0263216150 0742134333 0263/214235 anca.butnariu@prefecturabn.ro  

7.  
Botoşani Balan  Semiramida  

consilier pe probleme 
de romi  0231512212 0744731967 0231512116 semiramidab@yahoo.com  

8.  Braşov Raducan Marius-Emil consultant 0268470220 0735503962 0268475105 marius_emil70@yahoo.com   

9.  
Brăila 

Isofache - 
Păsculescu Georgică consilier  0239693900 0740734408 0239626505 minoritati_romi@prefecturabraila.ro  

10.  Bucureşti Poenaru Andreea consilier 0213123741 0723349034 0213123741 andreea.deaconu@mai.gov.ro  

11.  Buzău Răducanu  Ana drirector Cancelarie 0238719543 0729551834 0238721694 araducanubz@yahoo.com  

12.  Caraş 
Severin Stancu   Ion  

partida Romilor Pro 
Europa 0741270598 0355412070 0255220096 stancuion@yahoo.com  

13.  Călăraşi Bucioveanu Mihaela consilier superior 0242315305 0722855600 0242318976 mihaela.bucioveanu@prefecturacalarasi.ro  

14.  
Cluj Moldovan Eugen 

referent cu atrubuţii pe 
probleme de romi 0264592374 0761975806 0264592374 emoldovan14@yahoo.com  

15.  
Constanţa Hagi-Salim Leila consilier 

0241617788
/112 0722287186 0241552633 leilahagi@yahoo.com 

16.  
Covasna Racolţea Alexandru 

preşedinte Partida 
Romilor Covasna   0743361360     

17.  Dâmboviţa Iordache Nicolae secretar cancelarie 0245611289 0721555591 0245211334 Iordache_gaesti@yahoo.com  

18.  

Dolj Bambaloi Ilie 

preşedinte Asociaţia 
pentru protecţia 
Drepturilor Romilor din 
România 0251414424  0744/769294 0251/411210  

19.  
Galaţi Gotu Viorica 

referent de specialitate 
gradul II 0236411449 0722/812697 0236420047 vioricagotu@yahoo.com  

20.  Giurgiu Manolache  Stan presedinte ADR 0246214267 0723401955     

21.  
Gorj Bobu  Alin secretar 

0253213312  
0253212391 0741687101 0253217237 bobu_75alin@yahoo.com  
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N. 
crt. 

Judeţ Nume Prenume Functie Tel.fix Tel.mobil Fax e-mail 

22.  
Harghita Sandor Csila 

inspector de 
specialitate 0266372061 0741150141 0266372061 bjrharghit@prefecturahr.ro  

23.  

Hunedoara Milian Dorina consilier superior 
0254211850 
int. 29022 0770895092 0254215010 integrarehd@yahoo.com  

24.  
Ialomiţa Sandu Ion 

inspector şcolar pentru 
Minoritaţi ISJ 0243231825 0720552718 0243231825 sandu.ion@isjialomita.ro  

25.  
Iaşi Olariu Demostene consultant romi 

0232235400
/ 205 0747110908 0232211312 demostenero@yahoo.com  

26.  
Ilfov Oaie Viliam 

inspector de 
specialitate 

0213112539    
0213112787 0721957442 0213112539 

rromaxa_1963@yahoo.com; 
oaie.villiam@prefecturailfov.ro  

27.  

Maramureş Moldovan  Cristina inspector 
0262215001 
int.29027 0747887549 0262217552 moldovanc@prefecturamaramures.ro 

28.  Mehedinţi Velcu Nicolae consilier superior 0252311216 0749285750 0252311469  

29.  Mureş Hajnal Peter-Florin consultant 0265263211 0749201626 0265260380 florinhajnal@yahoo.com  

30.  Neamţ Raducanu Daniel consultant 0233211568 0756434601 0233218089 raducanu.daniel@prefecturanemt.ro  

31.  
Olt Mihai 

Cristina 
Maria 

consultant pe probleme 
de romi 

0249410104 
int. 29026 0766490492 0249432968 juristcristina@yahoo.com  

32.  Prahova Mihăescu Ion consilier superior 0244519865 0721605390 0244546067 nelumihaescu@yahoo.com  

33.  Satu Mare Leleti Erika expert local 0261711536 0748565152 0261715683 erika_leleti2001@yahoo.com 

34.  Sălaj Lacatus Alin Valer consilier 0260615450 0741922090 0260661270 alinlacatus79@yahoo.com  

35.  
Sibiu Preda  Iulian 

consultant pentru 
problemele romilor 0269210104 0722720988 0269218177 iulian.preda@prefecturasibiu.ro 

36.  Suceava Stan Alina Iuliana consultant 0230522915 0756828025 0230522784 alina.stan@prefecturasuceava.ro  

37.  Teleorman Cofaru Mirela şef serviciu 0247314005 0723368413 0247314005 mirela.cofaru@gmail.com  

38.  
Timiş Ciocani Nicoleta 

inspector de 
specialitate 0256493667   0256493132 eticiocani@yahoo.com 

39.  

Tulcea Franga Elena 

consultant, Cancelaria 
Prefectului 
/Coordonator BJR 0240517185 0741778552 0240513036 bjr@prefecturatulcea.ro  

40.  Vaslui Rumanescu  Florin consultant 0235361454 0744561933 0235361398 florinrumanescu@prefecturavaslui.ro 

41.  

Vâlcea Ţana  Smarand 
consilier superior, 
Instituţia Prefectului 0250730801 0743179165 0250735729 smarand.tana@prefecturavalcea.ro  

42.  
Vrancea Vlad 

Ofelia 
Marcela consultant 0237234000 0768069420 0237/615919   

Sursa: Agenţia Naţională pentru Romi (transmisă iulie 2012), Secretariatul General al Guvernului, Guvernul României http://www.anr.gov.ro/ 
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mailto:smarand.tana@prefecturavalcea.ro
http://www.anr.gov.ro/
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Anexa 3 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,  http://www.aippimm.ro/ 

 

mailto:presedinte@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
mailto:dan.bordei@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
mailto:mircea.mihestean@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
mailto:stela.curtmola@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
mailto:oficiucraiova@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
mailto:laura.craiciu@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
mailto:george.brezoi@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
mailto:torok.csaba@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
mailto:adrian.onut@aippimm.ro
http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/
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Anexa 4 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 

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 

mailto:onrc@onrc.ro
http://www.onrc.ro/
mailto:orcab@ab.onrc.ro
mailto:orcar@ar.onrc.ro
mailto:orcag@ag.onrc.ro
mailto:orcbc@bc.onrc.ro
mailto:orcbh@bh.onrc.ro
mailto:orcbn@bn.onrc.ro
mailto:orcbt@bt.onrc.ro
mailto:orcbv@bv.onrc.ro
mailto:orcbr@br.onrc.ro
mailto:orcb@b.onrc.ro
mailto:orcbz@bz.onrc.ro
mailto:orccs@cs.onrc.ro
mailto:orccl@cl.onrc.ro
mailto:orccj@cj.onrc.ro
mailto:orcct@ct.onrc.ro
mailto:orccv@cv.onrc.ro
mailto:orcdb@db.onrc.ro
mailto:orcdj@dj.onrc.ro
mailto:orcgl@gl.onrc.ro
mailto:orcgr@gr.onrc.ro
mailto:orcgj@gj.onrc.ro
mailto:orchr@hr.onrc.ro
mailto:orchd@hd.onrc.ro
mailto:orcil@il.onrc.ro
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Nr. 
crt. 

Instituţie Date de contact 

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, Mnisterul Justiţiei http://www.onrc.ro/ 
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Anexa 5 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 
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/  
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Instituţie Date de contact 

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  

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  

mailto:ajps.galati@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.giurgiu@prestatiisociale.ro
http://www.giurgiu.prestatiisociale.ro/
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http://www.ajpshd.ro/
mailto:ajps.ialomita@prestatiisociale.ro
http://www.ajpsil.ro/
mailto:ajps.iasi@prestatiisociale.ro
http://www.ajpsiasi.ro/
mailto:ajps.ilfov@prestatiisociale.ro
http://www.ilfov.prestatiisociale.ro/
mailto:ajps.maramures@prestatiisociale.ro
http://maramures.prestatiisociale.ro/
mailto:ajps.mehedinti@prestatiisociale.ro
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http://www.ajpsneamt.ro/
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http://www.ajpssm.ro/
mailto:ajps.salaj@prestatiisociale.ro
mailto:ajps.sibiu@prestatiisociale.ro
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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  

mailto:ajps.vaslui@prestatiisociale.ro
http://www.ajpsvaslui.ro/
mailto:ajps.valcea@prestatiisociale.ro
http://www.prestatiisocialevalcea.ro/
mailto:ajps.vrancea@prestatiisociale.ro
http://www.vrancea.prestatiisociale.ro/
http://www.prestatiisociale.ro/
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Anexa 6 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; 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/  

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/  

mailto:dgaspc@protectiasocialaalba.ro
http://www.protectiasocialaalba.ro/
mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
http://www.dgaspc-arad.ro/
mailto:dgpdcarges@yahoo.com
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http://www.dgaspcbacau.ro/
mailto:dgaspcbh@rdsor.ro
http://www.dgaspcbihor.ro/
mailto:dgaspcbn@dasbn.ro
mailto:dgaspcbt@yahoo.com
mailto:office@dgaspcbv.ro
http://www.dgaspcbv.ro/
mailto:dgaspcbr@braila.rdsnet.ro
http://www.dgaspcbraila.wgz.ro/
mailto:protectia-copilului@dgaspc-sectorul1.ro
http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
mailto:social@social2.ro
http://www.social2.ro/
mailto:dgaspc_sec3@yahoo.com
mailto:dircopil@dgaspc4.ro
mailto:secretariatdirgen@dgaspc4.ro
mailto:office@dgaspc5.ro
mailto:dgaspc6@yahoo.com
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mailto:dgaspcbuzau2009@yahoo.com
http://www.dgaspcbuzau.ro/
mailto:dgaspccs@rdslink.ro
http://www.dgaspccs.ro/
mailto:dgaspc_cl@artelecom.net
mailto:dgaspc_cluj@yahoo.com
mailto:office@dgaspc-ct.ro
http://www.dgaspc-ct.ro/
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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/  

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  

mailto:szasz_katalin@protectiasociala.ro
http://protectiasocialacv.ro/
mailto:dgaspcdb@yahoo.com
http://www.dgaspcdb.ro/
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http://www.dgaspchr.ro/
mailto:dgaspchd@gmail.com
http://www.dgaspchd.ro/
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mailto:dasiasi@iasi.rdsmail.ro
http://www.dasiasi.ro/
mailto:dgaspcif@gmail.com
http://www.protectiacopilului.ro/
mailto:dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro
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mailto:directie@dgaspcmh.ro
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mailto:copil@copilprahova.ro
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mailto:djpc@cjsm.ro
mailto:sjdgaspc@zalau.astral.ro
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http://www.dasib.ro/
mailto:office@dpcsv.ro
http://www.dpcsv.ro/
mailto:dgaspctr@yahoo.com
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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  

mailto:dgaspctm@gmail.com
http://www.dgaspctm.ro/
mailto:copiltl@tim.ro
mailto:office@dgpcvs.ro
mailto:dgaspcvl@yahoo.com
mailto:dgaspcvn@yahoo.com
http://www.asistentasocialavn.ro/
http://www.copii.ro/directii
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Anexa 7 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/  
 
 

http://www.creditcoop.ro/
http://www.economiesociala.net/
http://www.nesst.org/
http://www.fn-omenia.ro/
http://www.fngcimm.ro/
http://www.unitatiprotejate.ro/
http://www.ies.org.ro/
http://www.goodbeecredit.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.aippimm.ro/
http://amposcce.minind.ro/
http://www.fseromania.ro/index.php/posdru
http://www.opportunity.ro/
http://www.ropot.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.seap.ro/
http://www.startups.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.uncar.ro/
http://www.taraluiandrei.ro/
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