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01. Context        

0.1.1.Introducere 
Analiza economiei sociale la nivel regional 2022 -  regiunile de 

dezvoltare Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia a 

fost realizată în cadrul proiectului „S.E.S.- Solidaritate, Egalitate, 

Sustenabilitate”, ID SMIS 128078, cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

 

Proiectul se subscrie POCU 2014-2020, Axa prioritară 4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei, OS 4.16 - 

Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă prin 

creșterea numărului de entităţi de economie socială și consolidarea capacităţii acestora în regiunile Nord-Est, 

Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, în vederea stimulării integrării pe piaţa forţei de muncă a persoanelor 

din grupurile vulnerabile și afectate de sărăcie.  

Analiza economiei sociale la nivel regional 2022 - regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si 

Sud-Muntenia și-a propus să realizeze o radiografie a stării de fapt a antreprenoriatului social, așteptărilor pe 

care antreprenori sociali le au în prezent de la mediul politic si legislativ, problemele cu care s-au confruntat si 

soluţiile pe care le-au găsit în domeniul antreprenoriatului social. Studiul cuprinde, un capitol dedicat unui Ghid 

pentru antreprenorul social de succes, care conţine, între alte informaţii utile: pași de urmat pentru a deveni un 

antreprenor social de succes; competenţe necesare pentru a deveni un antreprenor social de succes; riscuri/ 

ameninţări respectiv oportunităţi pentru un viitor antreprenor în economia socială; exemple de bune practici în 

domeniul antreprenoriatului social, prezentate ca studii de caz- incluzând exemple din rândul întreprinderilor 

sociale finanţate în cadrul proiectului având ID 128078.   

Este prezentată în cadrul analizei o descriere în detaliu a avantajelor și dezavantajelor oferite de întreprinderile 

sociale, atât la nivel individual, cât și la nivel social. Rezultatele proiectului au fost corelate cu situaţia economiei 

sociale existentă la nivel regional, în regiunile Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia, determinata 

ca urmare a datelor și informaţiilor colectate în scopul elaborări analizei.  Analiza conţine elemente concrete de 

inovare socială care pot fi folosite de către viitorii antreprenori sociali, precum și elemente de dezvoltare durabilă 

și de nediscriminare. De asemenea coroborează date și informaţii despre economia socială, inclusiv referinţe 

despre economia socială în România și în Uniunea Europeană; principii, obiective și tipuri de activităţi în 

economia socială; importanţa economiei sociale în economia unei ţări; informaţii privind entităţile de economie 

socială și despre angajările în întreprinderi de economie socială.		  
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0.1.2.Prezentarea proiectului 
	

	

 

Proiectul s-a desfășurat în baza parteneriatului format dintre  Acquistion Career Management, Asociaţia Europas 

și AddWise European Expertize și a contribuit la realizarea obiectivului specific al programului și apelului prin 

furnizarea unui program de formare antreprenorială specifică și dezvoltarea cunoștinţelor și competenţelor 

relevante pentru un număr de 105 persoane, în scopul înfiinţării și funcţionării a 21 de întreprinderi sociale și a 

creării de minimum 84 de noi locuri de muncă durabile și de calitate în regiunile Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-

Muntenia și Sud-Est. Prin toate aceste măsuri, proiectul a produs un efect pozitiv pe termen lung și anume acela 

de a contribui la dezvoltarea durabilă a regiunilor Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est prin 

înfiinţarea și funcţionarea a 21 de întreprinderi sociale cu minim 84 de locuri de muncă nou create, care contribuie 

concret la dezvoltarea comunităţilor locale prin crearea de noi locuri de muncă, implicarea persoanelor 

aparţinând grupurilor vulnerabile în activităţi cu caracter social și economic, facilitând accesul acestora la 

resursele și serviciile comunităţii pentru minimum 6 luni după terminarea sprijinului. 

Proiectul a urmărit realizarea următoarelor obiective specifice: 

OS1 - Creșterea numărului de persoane cu cel puţin 400 din regiunile Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia 

și Sud-Est care devin informate cu privire la elementele specifice ale proiectului, cu accent pe programul de 

formare antreprenoriala specifica, precum și cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă și ulterior, a 

planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului, prin dezvoltarea și implementarea unei campanii de 

informare și conștientizare acordată publicului; 

OS2 - Îmbunătăţirea competenţelor în domeniul antreprenorialului social pentru 105 persoane care 

intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială, prin participarea acestora în cadrul unui program de formare 

antreprenorială specifică; 

OS3 - Creșterea nivelului de instruire și dezvoltarea capacităţii și abilităţilor pentru 105 persoane care 

intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială, prin organizarea unui program de dezvoltare a capacităţii și 

abilităţilor în domenii relevante în vederea înfiinţării de întreprinderii sociale. 

OS4 - Acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în regiunile Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-

Muntenia și Sud- Est prin organizarea concursului de selecţie a planurilor de afaceri și prin selectarea a 21 de 

planuri de afaceri pentru a fi finanţate în cadrul proiectului în vederea înfiinţării unor întreprinderi sociale în 

mediul urban sau rural; 



 

 5 

OS5 - Perfecţionarea cunoștinţelor și aptitudinilor antreprenoriale a celor 21 de antreprenori, prin furnizarea de 

servicii personalizate de consiliere în domeniul antreprenorialului social sau a antreprenorialului, inclusiv cu 

privire la identificarea de pieţe de desfacere, completând cunoștinţele și aptitudinile dobândite de aceștia în 

cadrul formării derulate în etapa I; 

OS6 - Promovarea antreprenoriatului social in regiunile Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est 

prin înfiinţarea și demararea funcţionării a 21 de întreprinderi sociale; 

OS7 - Creșterea nivelului de ocupare a forţei de muncă prin promovarea integrării vocaţionale în întreprinderile 

sociale și economia socială și solidară la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est 

prin crearea a minimum 84 de locuri de muncă durabile și de calitate în cadrul întreprinderilor sociale nou 

înfiinţate; 

 OS8 - Creșterea numărului de entităţi de economie socială, precum și a locurilor de muncă create, prin 

dezvoltarea și implementarea unei scheme de finanţare (ajutor de minimis) adresate celor 21 de planuri de 

afaceri selectate în cadrul proiectului; 

OS9 - Exploatarea și sustenabilitatea ideilor de afaceri prin desfășurarea unui program de monitorizare a 

funcţionării și dezvoltării celor 21 de întreprinderi sociale finanţate în cadrul perioadei de sustenabilitate a 

acestora, cu scopul de a menţine cele minimum 84 de noi locuri de muncă și a asigura funcţionalitatea și 

dezvoltarea afacerilor înfiinţate; 

OS10 – Crearea a minimum 2 parteneriate în cadrul proiectului în vederea promovării și sprijinirii conceptului de 

economie socială, inclusiv sprijinirea potenţialilor antreprenori în economia socială; 

OS11- Crearea a minimum 1 parteneriat între întreprinderile de economie socială înfiinţate în cadrul acestui 

proiect și alte întreprinderi de economie socială existente (inclusiv înfiinţate în cadrul acestui apel de proiecte) în 

scopul sprijinirii sustenabilităţii financiare a acestora. 

Toate obiectivele proiectului au fost atinse. 

Prin activităţile și obiectivele pe care și le-a propus, proiectul a contribuit semnificativ la soluţionarea unor nevoi 

specifice ale grupului ţintă provenind din cele 4 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia 

și Sud-Est), astfel: 

- prin derularea de activităţi susţinute de informare a publicului interesat – cca 400 participanţi la cele 20 

evenimente de tip workshop/ seminarii/ conferinţe organizate în vederea promovării oportunităţilor oferite prin 

proiect, precum și o ampla campanie de informare derulată în mediul online.  

- prin grupul ţintă al proiectului implicat în activităţi, care a însumat 105 persoane. Accesul persoanelor interesate 

la activităţile derulate în proiect s-a realizat cu respectarea principiilor orizontale și a temelor secundare FSE 

privind nediscriminarea și egalitatea de șanse. Astfel, în Grupul ţintă s-a putut înscrie orice persoană, indiferent 

de rasă, gen, naţionalitate, etnie, limbă, religie, orientare sexuală, categorie socială, dizabilitate, boală cronică 
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necontagioasă, infectare HIV sau orice alt criteriu care ar fi putut conduce la discriminare – cu condiţia respectării 

prevederilor metodologiei de selecţie a GT. 

- prin participanţii la cursuri, provenind din cele 4 regiuni de dezvoltare vizate, care au dobândit și și-au dezvoltat 

cunoștinţe, abilităţi și capacităţi necesare pentru înfiinţarea și creșterea unei întreprinderi de economie socială, 

generatoare de noi locuri de muncă și de beneficii cu efecte multiplicative pentru economiile și comunităţile 

locale. Programele de instruire specifică s-au adresat nevoilor de acces la pregătire, inclusiv pentru persoane 

vulnerabile, celei de dezvoltare de programe de formare profesională, precum și de integrare a persoanelor 

vulnerabile – în direcţia dezvoltării profesionale, a perspectivei ocupării unui loc de muncă, a integrării sociale, a 

creșterii calităţii vieţii. 

- prin cele 21 planuri de afaceri înscrise la concursul de idei de afaceri care au fost selectate și finanţate prin 

acordarea a 21 ajutoare de minimis, în cuantum de maximum 462.380 lei (100.000 euro )/ plan de afacere, 

corespunzător numărului minim de persoane angajate în cadrul întreprinderii nou înfiinţate, cu o medie de 

383.775,40 lei (83.000 euro)/ plan de afaceri.  

- prin cei 21 de antreprenori sociali care au beneficiat de servicii de consiliere personalizate, care și-au completat 

cunoștinţele și aptitudinile dobândite la cursurile de formare, având un rol de motivare și sprijinire în iniţierea 

afacerilor.  

- prin cele 21 întreprinderi sociale nou înfiinţate, atestate și funcţionale, care au angajat 84 persoane, provenind 

din cele 4 regiuni de dezvoltare vizate de proiect, cu domiciliul in mediul urban sau rural. Acest obiectiv 

corespunde nevoii de dezvoltare a comunităţii, de creștere a calităţii vieţii, de creștere a accesului la piaţa muncii, 

de creștere a gradului de ocupare, îndeosebi pentru persoane din categorii vulnerabile. 

- prin cele 21 întreprinderi nou înfiinţate care au fost monitorizate în vederea asigurării funcţionării și dezvoltării 

afacerilor finanţate – a îndeplinirii obiectivelor, activităţilor și indicatorilor stabiliţi prin planul de afaceri, respectiv 

a asigurării sustenabilităţii acestora atât pe perioada proiectului cât și încă minimum 6 luni după finalizarea 

acestuia. 

 

########### 
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02. Obiectivele analizei 

 

Analiza a avut ca scop realizarea unei radiografii a stării economiei sociale 

la nivelul celor patru regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, 

Sud-Muntenia si Sud-Est.  
 

 
Obiectivul general al analizei l-a reprezentat identificarea punctelor slabe, oportunităţilor, nevoilor și exemplelor 

de bune practici în antreprenoriat social la nivelul celor patru regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, 

Sud-Muntenia si Sud-Est, din perspectiva antreprenorilor sociali si a potenţialilor antreprenori sociali. 

Obiectivele specifice ale analizei au fost structurate pe 3 direcţii: 

OS 1) să ofere o înţelegere a situaţiei antreprenorilor sociali din toate societăţile participante din cele 4 regiuni 

de dezvoltare pentru a trasa dificultăţile cu care aceștia se confruntă, principalele sectoare în care activează dar 

și pentru a oferi un ghid de bune practici pentru alţi antreprenori; 

OS 2) să evalueze nevoile antreprenorilor sociali prin studierea necesităţilor specifice și provocărilor cu care s-au 

confruntat și se confrunta aceștia în primii ani de funcţionare a întreprinderii; 

OS 3) să identifice probleme și soluţii, puncte slabe și oportunităţi, general valabile la nivel regional și/sau 

naţional în domeniul economiei sociale, pornind de la caracteristici comune, dar si de particularităţi individuale 

prin aplicarea de chestionare și prin organizarea de workshopuri exploratorii la nivelul celor patru regiuni de 

dezvoltare: Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia si Sud-Est . 

########### 

 

0.2.1.Componenta cantitativă 
Din punct de vedere al cercetării cantitative analiza și-a propus atingerea următoarele obiective:  

• Aplicarea unui chestionar realizat sub forma unui sondaj online unui număr de 100 de persoane 

(antreprenori în economie socială, antreprenori, potenţiali antreprenori în economie socială); 

• Realizarea a 8 workshopuri exploratorii face to face/ în format online cu un total de minimum 80 de 

participanţi (antreprenori în economie socială). 
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0.2.2.Componenta calitativă 
Scopul studiului calitativ a fost acela de a identifica principalele strategii și soluţii de îmbunătăţire a 

antreprenorialului social prin realizarea unei radiografii a stării economiei sociale la nivelul celor patru regiuni de 

dezvoltare: Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia si Sud-Est. Activităţile de cercetare calitativă au constat 

din realizarea unui studiu empiric complex, folosind trei metode: 

1. prin 8 interviuri semi-structurate cu antreprenori sociali din cele 4 regiuni (Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-

Muntenia si Sud-Est) realizate în cadrul a 8 workshopuri exploratorii realizate în mediul online la care au 

participat antreprenori în economie socială; 

2. prin aplicarea unui chestionar în cadrul unui sondaj realizat online/face to face cu minimum 100  de 

antreprenori în economie socială, antreprenori, potenţiali antreprenori în economie socială. 

3. prin realizarea unei cercetări de tip documentar care a vizat colectarea de date și informaţii statistice cu 

privire la principalii factori sociali, economici și politici implicaţi în modelarea situaţiei antreprenorilor sociali. 

În cadrul workshopurilor exploratorii a fost folosit și un ghid de interviu care a cuprins următoarele întrebări de 

cercetare ce au fost  adresate fără a se limita la sau a avea caracter obligatoriu: 

a) Ce i-a determinat/ ce motivaţie au avut  pentru a începe o afacere în domeniul antreprenoriatului social? 

b)  Ce dificultăţi au întâmpinat în desfășurarea activităţii întreprinderii de economie socială? 

c) Ce recomandări ar face cuiva care dorește să înceapă o afacere în domeniul antreprenoriatului social? 

d) Dacă au cunoștinţă despre facilităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul antreprenoriatului social 

/ antreprenoriatului social de inserţie? 

e) Ce experienţele lor ca antreprenori sociali în ceea ce privește accesul la capital, forţa de muncă și piaţa? 

f) Ce strategii adoptă pentru a combina activitatea socială cu activitatea economică? 

g) Care este percepţia lor asupra (in)egalităţii de oportunităţi în societate (întreprinderi versus întreprinderi de 

economie sociala/ întreprinderi de inserţie? 

h) Cum este afectata activitatea lor de cadrul legal, precum și de tendinţele economice, sociale și politice? 

i) Care sunt așteptările lor în plan politic/legislativ pentru  viitorul întreprinderile de economie socială?  

Cercetarea calitativă a avut și rol de validare și prezentare a rezultatelor obţinute în cadrul cercetării cantitative, 

întregul demers de cercetare calitativă fiind focusat pe trei paliere: 

1. Identificarea problemelor și punctelor slabe în domeniul antreprenoriatului social la nivelul fiecăreia din cele 

4 regiuni de dezvoltare; 

2. Identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea antreprenoriatului social la nivelul fiecăreia din cele 4 regiuni; 

3. identificarea principalelor metode și mijloace de diseminare a informaţiilor și rezultatelor obţinute în cadrul 

analizei în demersul de cercetare cantitativă și calitativă. 

 

###########  
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03. Metodologia analizei 

0.3.1.Caracteristici generale 

 

Metodologia analizei a constat într-un studiu empiric complex 

realizat prin folosirea a trei metode: 

1) Interviuri semi-structurate cu antreprenori sociali din cele 4 

regiuni realizate în cadrul unor workshopuri exploratorii care 

vor fi realizate cu antreprenori sociali;  

2) Sondaj realizat online/face to face cu minimum 100  de antreprenori sociali. 

3) Cercetarea documentară care vizează colectarea de date și informaţii statistice cu privire la principalii factori 

sociali, economici și politici implicaţi în modelarea situaţiei antreprenorilor sociali. 

Culegerea datelor necesare elaborării analizei s-a realizat prin: 

• workshopurile exploratorii cu antreprenori de economie socială din fiecare dintre cele 4 regiuni vizate de 

implementarea proiectului, câte 2  întâlniri per regiune, cu minimum 10 participanţi per întâlnire. 

Concluziile fiecărei întâlniri au fost consemnate într-un raport, pentru fiecare întâlnire organizată în parte, 

rezultând 8 rapoarte de colectare a informaţiilor; 

• aplicarea unui chestionar online/ face to face dedicat atât antreprenorilor sociali, cât și persoanelor 

interesate să devină antreprenori de economie socială. Chestionarul a specificat foarte clar scopul 

sondajului, cui se adresează iar întrebările au fost structurate în 2 secţiuni – una adresată celor care deja 

activează în domeniul antreprenoriatului social și una dedicată viitorilor antreprenori sociali, respondenţii 

au avut posibilitatea de a selecta opţiunea care li se aplică la începutul chestionarului.  Fiecare din cele 2 

secţiuni anterior mentionate a conţinut 10 itemi al căror conţinut a fost relevant pentru scopul declarat al 

sondajului – acela de culegere de informaţii relevante pentru analiza economiei sociale la nivelul 

regiunilor vizate de implementarea proiectului, respectiv regiunile Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est 

si Sud-Muntenia; 

• analiza documentară a studiilor naţionale, europene și a datelor statistice disponibile la momentul 

realizării cercetării. 
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0.3.2.Aplicarea metodologiei 
WORKSHOPURILE EXPLORATORII  

Au fost organizate 8 workshopuri exploratorii cu antreprenori de economie sociala din cele 4 regiuni  de 

dezvoltare, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia, in format fizic și online, cu o durată medie de 

38 de minute și o participare medie de 11 participanţi (antreprenori în economie socială) per întâlnire.  

În cadrul întâlnirilor  au fost realizate și puse la dispoziţia participanţilor 1 set de materiale de informare, 

distribuite în format fizic online, care a conţinut: 

• Prezentarea proiectului 

• Prezentarea întreprinderilor de economie sociala din regiune finanţate prin proiect 

• Prevederi legale actualizate privind economia sociala 

Informarea publicului ţintă al întâlnirilor – antreprenori in economie sociala - s-a realizat prin direct mailing la o 

bază de date cu antreprenori în economie socială constituita in cadrul prezentei analize. 

Au fost transmise invitaţii de participare către întreprinderi de economie socială și întreprinderi de inserţie socială 

din baza de date.  

În cadrul workshopurilor s-a folosit întrebări precum: 

a) De ce au început o afacere în domeniul antreprenoriatului social? 

b) Ce a stat la baza unei astfel de decizii ( ce motivaţie au avut)  de a începe o afacere în domeniul 

antreprenoriatului social? 

c) Ca antreprenori sociali care este experienţa lor în ceea ce privește obţinerea de finanţări (accesul la 

capital de lucru)? 

d) Care a fost experienţa lor în ceea ce privește angajarea de personal (cum a evoluat forţa de muncă la 

nivelul întreprinderii de economie socială într-un an de zile)? 

e) Cum și-au făcut loc pe piaţă? 

Ghidul complet de interviu, cu caracter orientativ, aplicat în cadrul workshopurilor exploratorii se găsește în 

Anexa 1. 

APLICAREA CHESTIONARULUI 

Aplicarea chestionarului s-a realizat atât online, cât și face to face prin intermediul postarii linkului pe pagina web 

a Asociatiei Europas, pe pagina de facebook a Asociatiei Europas si prin transmitere la o baza de date cu 60 de 

intreprinderi de economie sociala /intreprinderi de economie sociala de insertie, prin direct mailing. 



 

 11 

Chestionarul a avut 3 părţi: 

- o parte introductivă pentru stabilirea calităţii participantului la interviu; 

- o parte cu 10 întrebări dedicate antreprenorilor în economie socială; 

- o parte cu 10 întrebări dedicate potenţialilor antreprenori în economie socială. 

Chestionarul aplicat se regăsește în Anexa 2.  

REALIZAREA CERCETĂRII DOCUMENTARE 

Cercetarea documentară a constat în colectarea și coroborarea de date și informaţii statistice cu privire la 

principalii factori sociali, economici și politici implicaţi în mod direct sau indirect în antreprenoriatul social. 

S-au utilizat date și informaţii din surse deschise (open sources) cu citarea sursei. 

Lista surselor citate se regăsește în Anexa 3.  

 

########### 

 

0.3.2.Cadrul legal aplicabil  
Prezenta Metodologie a fost elaborată în conformitate cu cadrul legat în vigoare aplicabil, respectând dar fără a 

se limita la prevederile următoarelor documente: 

• Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru POCU 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si 

combaterea saraciei, Componenta1: Sprijin pentru înfiintarea de întreprinderi sociale; Prioritatea de investiţii; 

Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila; 

Cod apel: POCU/449/4/16/Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o 

maniera autosustenabilă; 

• Contractul de finanţare nr.: POCU/449/4/16/128078; 

• Orientări Generale pentru Programul Operaţional Capital Uman; 

• Alte documente de referinţă pentru domeniul capital uman POCU 2014-2020; 

• Legislaţia aplicabilă economiei sociale. 
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0.3.3. Respectarea principiilor etice 
Abordarea metodologică propusă a respectat în totalitate principiile deontologice ale colectării datelor sociale 

și imperativele de bună practică indicate de instituţiile asociative profesionale de la nivel naţional (SORMA), 

european (ESOMAR) și internaţional (ISA).  

Astfel principiul cercetării participative a fost asigurat prin colectarea de date doar din partea persoanelor  care 

și au manifestat explicit acordul de a participa la proces, în deplină cunoaștere a Regulamentului UE 676/2016 și 

a legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Principiul procesului deschis al colectării 

datelor a fost asigurat prin participarea deopotrivă a adulţilor – antreprenori sociali și potenţiali antreprenori 

sociali care au constituit subiect al cercetării. 

Principiul respectării participării echitabile la procesul de colectare a datelor a fost respectat prin includerea în 

grupul de operatori de colectare a datelor a persoanelor care au facilitat accesul în grupurile de antreprenori 

sociali supuse procesului de analiză. 

 

########### 

 

0.3.4. Respectarea principiilor de calitate 
In conformitate cu regulile de management al calităţii în cercetarea socială ISO 9001/2016 s-a asigurat : 

• Reprezentativitatea cercetării s-a asigurat prin strategia de eșantionare care a inclus toate judeţele ţării 

Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia, ambele medii de rezidenţă, urban/ rural și dispersie 

teritorială pentru toate tipurile de localităţi urbane și rurale (conform clasificării INS); 

• Validitatea s-a asigurat prin utilizarea unui sistem multi-filtru pentru asigurarea unui nivel de certitudine 

maxim al realismului, coerenţei și consistenţei datelor culese care a presupus: verificarea cu echipă 

independentă a 15% din toate chestionare culese, pentru fiecare operator de colectare de date, validarea 

completitudinii chestionarului prin introducerea chestionarelor de către o echipă independentă și validarea 

chestionarului prin chei logice de coerenţa internă; 

• Fidelitatea datelor s-a asigurat prin utilizarea unui chestionar validat de  către echipa de experţi ai proiectului 

și prin menţinerea workshopurilor exploratorii la un nivel acceptabil de aplicabilitate (38 de minute în medie); 

• Comprehensivitatea instrumentelor utilizate (chestionarul și ghidul de interviu) a fost certificată prin 

validarea itemilor printr-o sesiune iniţială de pretestare a fiecărui instrument utilizat. 

 

###########  
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04. Analiza propriu-zisă 

0.4.1. Rezultate obţinute în workshopuri 
Din cele 8 workshopuri exploratorii  organizate cu antreprenori de 

economie sociala din cele 4 regiuni  de dezvoltare, Nord-Est, Sud-

Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia, in format fizic și online, cu o 

durată medie de 38 de minute și o participare medie de 11 participanţi 

(antreprenori în economie socială) per întâlnire, au rezultat 

următoarele date cantitative: 

 
 

Indicator 
Valoare/ 

medie 

Nr persoane in baza de date pentru  workshopuri 100 

Nr. intalniri cu antreprenori de economie sociala per regiune 2 

Nr. intalniri cu antreprenori de economie sociala total 8 

Nr. participanti intalnire cu antreprenori de economie sociala per workshop 11 

Nr. participanti intalnire cu antreprenori de economie sociala total 88 

Nr. Interviuri semi structurate aplicate în cadrul workshopurilor 8 

Nr. rapoarte de intalnire 8 

 

Numărul total al antreprenorilor în economie socială participanţi la workshopuri a fost de 88 din care: din 

Regiunea Nord-Est 22 participanţi, din Regiunea Sud-Vest Oltenia 20 participanţi, din Regiunea Sud-Est              

20 participanţi, din Regiunea Sud-Muntenia 26 participanţi.  
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Procentual distribuţia antreprenorilor sociali participanţi la workshopuri este următoarea: 

 

Din punct de vedere calitativ, ca urmare a aplicării ghidului de interviu s-au desprins următoarele idei pe care 

le asociem întrebărilor/ temelor puse în discuţie în cadrul workshopurilor: 

Nr 

crt 

Tema pusă în discuţie Concluzii desprinse în cadrul workshopurilor 

1 Domeniul în care își desfășoară 

activitatea 

Domeniile de activitate sunt foarte diverse, între cele 

enunţate de participanţii la workshopuri numărându-se: 

CAEN 8690 – Activităţi referitoare la sănătatea umană, 

CAEN 7732 -Activitati de inchiriere si leasing de masini si 

echipamente pentru constructii; 3109 Fabricarea de mobila 

n.c.a; CAEN 8292- Activitati de ambalare; CAEN 7332 servicii 

de inchiriere si leasing operational de masini si echipamente 

pentru constructii si lucrari de geniu civil fara operator, 

automacarale, schele si platforme de lucru, fara servicii de 

montare (ridicare) si demontare; CAEN 1812 Alte activităţi 

de tiparire n.c.a.; CAEN 1413 Fabricarea altor articole de 

imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp); CAEN 2599 

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; CAEN 7311 

Activităţi ale agenţiilor de publicitate; CAEN 9329 Alte 

activităţi recreative si distractive n.c.a. CAEN 4520 

Intretinerea si repararea autovehiculelor; CAEN CAEN 4334 

Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 

25%

23%
23%

29%

Distribuția participanților pe regiuni 

Regiunea Nord Est

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Regiunea Sud-Est

Regiunea Sud-Muntenia
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CAEN 1072 Fabricarea biscuiţilor si pișcoturilor; fabricarea 

prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie; CAEN 

8130 Activităţi de întreţinere peisagistica 

2 Motivaţia desfășurării unei afaceri în 

domeniul antreprenoriatului social 

Contribuţia la dezvoltarea comunităţii locale din care provin 

- ”Am vrut să fac și ceva pentru locul în care m-am născut”; 

”Dorinţa de a face business-ul pe care știu să îl fac și în folosul 

oamenilor”.  

Exploatarea oportunităţii create de aceste finanţări ”Dacă 

banii s-au dat doar pentru înfiinţarea structurilor de 

economie socială am zis să încerc”. 

3 Experienţa  în ceea ce privește 

obţinerea de finanţări (accesul la 

capital de lucru) 

Majoritatea antreprenorilor prezenţi au mai avut in trecut 

businessuri; 

Un procent scăzut ( o medie de 1 antreprenor/ workshop) a 

spus ca a depus proiect pentru obţinerea de finanţări în cursul 

acestui an prin Start up Nation si prin Femeia antreprenor. 

4 Experienţa lor în ceea ce privește 

angajarea de personal (cum a evoluat 

forţa de muncă la nivelul întreprinderii 

de economie socială într-un an de zile) 

Majoritatea au spus că a fost dificil să angajeze personal, 

datorită interesului scăzut al persoanelor fără loc de muncă, 

în special a celor din categorii vulnerabile, de a se angaja. 

„A fost dificil pentru că oamenii nu mai vor să muncească”. 

„ Am schimbat 4 oameni într-un an de zile” 

5 Piaţa de desfacere și promovarea 

 

Principala modalitate de promovare este cea online, prin 

intermediul paginilor web si a reţelelor sociale (facebook, 

instagram). 

6 Modalitatea de realizare a activităţii 

sociale 

Deși domeniile de activitate ale celor prezenţe la 

workshopuri erau foarte diverse majoritatea au realizat 

activitate socială care a constat în ajutorarea cu rechizite/ 

alimente/ produse de igienă a categoriilor vulnerabile din 

localităţile de desfășurare a businees-ului social. 

În foarte puţine cazuri (o medie de 1 antreprenor la 2 

workshopuri) antreprenoriatul social se desfășoară ca parte 

a obiectului principal de activitate conform codului CAEN. 

7 Relaţia cu AJOFM „Bună”, „Foarte bună”, „Au fost și în monitorizare la noi. A 

fost foarte bine”. 

Relaţia cu AJOFM este definită ca bună și foarte bună; și-ar 

dori să primească feedback scris mai mult decât faptul că au 

fost înregistrate rapoartele.  
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8 Relaţia cu autorităţile locale „Nu ne-au ajutat cu nimic.” „Nici nu înţeleg ce facem.” „Mi-

au spus că nu pot să îmi dea nimic, că nu sunt ONG”. 

Relaţia cu autorităţile locale este inexistentă. Cu o singură 

excepţie semnalată de un antreprenor social care a spus că a 

primit sprijinul Primăriei constând în participarea gratuită la 

un târg organizat în localitate, restul antreprenorilor sociali 

au spus că nu au primit niciun fel de sprijin/ facilităţi/ ajutor 

de la autorităţile locale. 

10 Modul în care este afectata activitatea 

lor de cadrul legal, precum și de 

tendinţele economice, sociale și 

politice 

„Ar fi fost bine să fi fost și noi pe lista de excepţii la aplicarea 

impozitării contractelor part time.” 

Majoritatea au fost afectaţi de modificările legislative privind 

impozitarea contractelor de muncă part time. 

11 Așteptările în viitor de la clasa politică/ 

prevederile legislative pentru evoluţia 

întreprinderilor de economie socială 

„Facilităţile date întreprinderilor de economie de inserţie să 

fie date să fie date și întreprinderilor sociale.” 

„ Să existe linii de finanţare dedicate antreprenoriatului 

social” 

Ca urmare a derulării workshopurilor au mai fost consemnate și următoarele opinii majoritare referitoare la 

antreprenoriatul social: 

• Majoritatea persoanelor participante a menţionat că s-ar simţi mai în siguranţă dacă ar avea  sprijin pentru 

a reuși în acest domeniu, sprijin manifestat prin existenţa unei Asociaţii a întreprinderilor sociale care să 

fie reprezentativă pentru activitatea de antreprenoriat social și care să susţină antreprenoriatul social și 

nevoile antreprenorilor sociali în relaţia cu instituţiile statului și nu numai; 

• Ar fi utilă existenţa unui Ghid/ Îndrumar în care să fie prezentaţi pașii ce trebuie urmaţi în cadrul 

antreprenoriatului social, avantajele și dezavantajele acestuia, reţeaua întreprinderilor sociale; 

• Importanţa existenţei unor exemple de ”bune practici” sunt chiar mai bine apreciate decât un Ghid al 

antreprenorului în economie socială, puterea exemplului având forţă mai mare decât argumentele de 

ordin teoretic; 

• Problemele cu care se confruntă antreprenorii sociali sunt: lipsa forţei de muncă, fluctuaţia de personal 

sau lipsa personalului calificat, lipsa finanţărilor nerambursabile accesibile, incertitudinea, și birocraţia, 

legislaţia insuficient de clară, lipsa de sprijin din partea autorităţilor locale în ceea ce privește proiectul 

social;  

Dintre problemele enunţate mai sus multe au fost declarate și ca dezavantaje ale întreprinderii economiei 

sociale. Dorinţa de a face de a contribui la bunăstarea comunităţilor din care provin, împreună cu atitudinea 

pozitivă îi ajută pe mulţi dintre antreprenori să identifice cele mai bune soluţii pentru rezolvarea problemelor 

cu care se confruntă și pentru depășirea neajunsurile desfășurării unei afaceri în domeniul antreprenoriatului 

social. 
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 0.4.2. Rezultate obţinute din chestionare 
Din cele 124 de chestionare completate la nivelul celor 4 regiuni de dezvoltare au rezultat următoarele date 

cantitative:  

Indicator 
Valoare/ 

medie 

Nr persoane care au completat chestionarul 124 

Nr. antreprenori de economie sociala care au completat chestionarul 64 

Nr. persoane care își doresc să înceapă o afacere în domeniul economiei sociale care 

au completat chestionarul 
60 

  

Din cele 124 de persoane care au completat chestionarele 64 sunt antreprenori sociali iar 60 sunt persoane 

care își doresc să înfiinţeze o afacere în domeniul antreprenoriatului social. 

 

Numărul total al antreprenorilor în economie socială care au completat  chestionarele a fost de 64 din care: 

din Regiunea Nord-Est 10 participanţi, din Regiunea Sud-Vest Oltenia 12 participanţi, din Regiunea Sud-Est              

10 participanţi, din Regiunea Sud-Muntenia 28 participanţi. Procentual situaţia este următoarea: 
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Redăm în cele ce urmează rezultatele obţinute ca urmare a prelucrării datelor din cele 64 de chestionare 

completate de antreprenorii în economie socială. 

La nivelul antreprenorilor sociali implicaţi în studiu 51 sunt bărbaţi și 13 femei, acestea din urmă desfășurând 

afaceri în domenii considerate prin tradiţie ca aparţinând mai degrabă femeilor (confecţii, art craft, educaţie, 

patiserie/ cofetărie).  

 

Din punct de vedere al vârstei, în general,  antreprenorii sociali sunt persoane de peste 35 de ani, dar așa cum 

observăm există interes și din partea persoanelor foarte tinere ca să înceapă o afacere în domeniul 

antreprenoriatului social ( 6 persoane din 64 cu vârsta cuprinsă între 20 și 35 de ani).  Astfel 9% din participanţi 

au vârsta cuprinsă între 21 și 35 de ani. De asemenea și persoane cu vârste de peste 56 de ani sunt implicate 

în antreprenoriatul social, respectiv un procent de 5% din cei care au completat chestionarul aflând-se în 

această situaţie. 

17%

20%

17%

46%

Distribuția completării chestionarelor 
pe regiuni

Regiunea Nord Est

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Regiunea Sud-Est

Regiunea Sud-Muntenia

20%

80%

Distrubuția antreprenorilor sociali în 
funcție de sex 

femei

bărbați 



 

 19 

 

În funcţie de regiunea de dezvoltare în care și desfășoară activitatea, din cei 64 de antreprenori sociali are au 

completat  chestionarele din Regiunea Nord-Est au fost 10 participanţi, din Regiunea Sud-Vest Oltenia au fost 

12 participanţi, din Regiunea Sud-Est au fost  10 participanţi si din Regiunea Sud-Muntenia 28 au fost 

participanţi.  

Procentual situaţia este următoarea: 

 

După forma juridică sub care sunt înregistrate  întreprinderile de economie socială sunt majoritatea 

organizate ca societăţi comerciale în baza Legii 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicată privind societăţile 

comerciale, 61 din acestea fiind înfiinţate în temeiul acestui act normativ, în vreme ce doar 3 din participanţii 

la studiu își desfășoară activitatea în baza legii LEGE nr. 276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii.   

3%
6%

63%

23%
5%

Distribuția antreprenorilor sociali în 
funcție de vârstă 

Între 20 și 25 de ani

Între 26 si 35 de ani

Între 35 și 45 de ani

Între 46 și 55 de ani

Peste 56 de ani

Regiunea Nord-
Est 

17%

Regiunea Sud 
Vest
20%

Regiunea Sud Est
17%

Regiunea Sud 
Muntenia

46%

Distribuția afacerilor de economie 
socială pe regiuni  

Regiunea Nord-Est

Regiunea Sud Vest

Regiunea Sud Est

Regiunea Sud Muntenia
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Ambele forme de organizare a societăţilor însă cuprind în statutul lor elemente specifice legislaţiei în 

domeniul economiei sociale, respectiv prevederi ale Legii nr. 240 din 20 iulie 2022 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială. 

 

61 din participanţii la studiu sunt acţionai unici în întreprinderile de economie socială, doar 2 întreprinderi de 

economie socială având mai mult de un acţionar.  

 

Distribuţia întreprinderilor de economie socială participante la studiu pe domenii de activitate este 

următoarea:  

a) Agricultură, vânătoare și silvicultură  1 

b) Pescuit și piscicultură  0 

c) Industrie extractivă 0 

d) Industrie prelucrătoare 3 

e) Energie electrică și termică, gaze și apă  0 

3%

97%

Întreprinderile de economie socială 
după forma de organizare

Asociație

Societate cu răspundere
limitată (SRL)

97%

3%

Întreprinderile de economie socială 
după structura acționariatului

asociat unic

mai multi asociati
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f) Construcţii 15 

g) Comerţ  25 

h) Hoteluri și restaurante  4 

i) Transport, depozitare și comunicaţii  1 

j) Intermedieri financiare  0 

k) Tranzacţii imobiliare și alte servicii  0 

l) Învăţământ  5 

m) Sănătate și asistenţă socială 6 

n) Alte activităţi.  - 0 

 

Majoritatea întreprinderilor de economie socială au peste 3 salariaţi în mod cert ca efect al condiţionalităţilor 

impuse la acordarea finanţării nerambursabile, respectiv condiţionarea finanţării de numărul de locuri de 

muncă create prin planul de afaceri.  

 

 

1 0 0 3 0
15

25

4 1 0 0 5 6 4

AGRICULTURĂ, …

PESC
UIT ȘI …

INDUSTRIE …

INDUSTRIE …

ENERGIE …

CONSTRUCȚII

COMERȚ 

HOTELU
RI ȘI

 …

TRANSP
ORT, …

INTERMEDIERI …

TRANZA
CȚII …

ÎNVĂȚĂMÂNT 

SĂ
NĂTATE ȘI 

…

ALTE ACTIVITĂȚI. …

Distribuția întreprinderilor de 
economie socială pe domenii de 

activitate

1 loc de muncă; 1; 1%
2 locuri de muncă; 1; 

2%

3 locuri de munca; 49; 
77%

mai mult de 3 locuri de 
munca; 13; 20%

NUMĂRUL DE LOCURI DE MUNCĂ CREATE DE 
ÎNTREPRINDERIE DE ECONOMIE SOCIALĂ 
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Un procent de 11% din întreprinderile de economie socială participante la studiu au angajaţi din categorii de 

persoane vulnerabile, acestea având și statutul de  întreprindere socială de inserţie. 

La întrebarea „Autorităţile locale se implică în sprijinirea dumneavoastră ca întreprindere socială?” 

majoritatea participanţilor au răspuns „Nu” – 60 de persoane, în vreme ce doar 4 persoane au spus că au găsit 

sprijin/ a existat implicarea din partea  întreprinderilor de economie socială.  

 

Relaţia cu AJOFM, ca instituţie care monitorizează activitatea de economie socială este bună și foarte bună 

din punctul de vedere al 38 din cei 64 de antreprenori în economie socială participanţi la studiu> răspunsuirle 

înregistrate sunt următoarele: 

a. foarte bună 14 

b. bună  24 

c. normală 10 

d. deficitară 4 

e. foarte deficitară  1 

f. nu stiu/ nu răspund 11  

 

 

da; 60

nu; 4

da nu

SPRIJINUL ACORDAT DE AUTORITĂȚILE LOCALE 

foarte bună; 14

bună ; 24

normală; 10

deficitară; 4

FOARTE BUNĂ BUNĂ NORMALĂ DEFICITARĂ

Relația cu AJOFM
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Cele mai grave 3 probleme cu care se confruntă antreprenori sociali sunt: 

a. Problemele birocratice (controale abuzive, aprobări dificile, etc.) 

b. Lipsa forţei de muncă și a interesului salariaţilor pentru realizare sarcinilor în condiţii optime; 

c. Taxele si impozitele crescute  

Ultimele probleme in ierarhia antreprenorilor sociali sunt: 

a. Scăderea volumului [nr./valoare] de comenzi de la clienţii existenţi 

b. Costurile de producţie și cu salariaţii cresc 

c. Costurile de producţie și cu salariaţii sunt prea mari și nu pot fi reduse  

Situarea pe ultimele poziţii in topul problemelor a costurilor se datorează faptului că majoritatea 

întreprinderilor sociale au beneficiat de subvenţie si nu au simţit acest impact în primul an de desfășurare 

a activităţii.  

 

Deși sunt probleme cu care se confruntă dacă ar fi să o ia de la capăt în antreprenoriatul social 97% din 

antreprenorii sociali ar începe din nou o afacere socială. De remarcat faptul că doar 1 persoană nu ar mai 

fi dispusă să acţioneze în zona antreprenoriatului social și doar 1 persoană nu a răspuns. 
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Optimismul antreprenorilor sociali este vizibil si in ceea ce privește impactul activităţii lor in comunitate 

peste 80% considerând ca aceste este unul pozitiv. Răspunsuri similare au fost oferite de antreprenorii 

sociali si la întrebarea privind rolul principal al unei întreprinderi de economie socială unde peste 70% au 

răspuns că rolul acesteia este producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care 

contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia 

Din punct de vedere al pieţei pe care își desfac produsele si prestează serviciile aceasta este preponderant 

locala/ regionala (98% dintre respondenţi), doar 1% dintre ei activând pe piaţa naţională și niciunul pe 

piaţa europeană/ internaţională.  

Referitor la reușita în domeniul economiei sociale antreprenorii cred că aceasta este în principal legată de 

finanţare si de facilităţile economice.   

Chestionarul completat de cei 60 de potenţiali antreprenori în economie socială este destul de similar din 

punct de vedere al abordării relaţiei cu mediul economic și politic cu cel al antreprenorilor sociali 

participanţi la studiu. 

60 de potenţiali antreprenori în economie socială au completat  chestionarele, acestia apratinand celor 4 

regiuni după cum urmează din Regiunea Nord-Est 15 participanţi, din Regiunea Sud-Vest Oltenia 12 

participanţi, din Regiunea Sud-Est 14 participanţi, din Regiunea Sud-Muntenia 19 participanţi. Procentual 

situaţia este următoarea: 

 

Redăm în cele ce urmează rezultatele obţinute ca urmare a prelucrării datelor din cele 60 de 

chestionare completate de potenţialii antreprenori în economie socială. 

- La nivelul potenţialilor antreprenori în economie socială implicaţi în studiu 41 sunt bărbaţi și 19 femei; 

 

25%

23%
20%

32%

Distribuția completării chestionarelor de 
către pontențialii antreprenori, pe regiuni

Regiunea Nord Est

Regiunea Sud Est

Regiunea Sud Vest Oltenia

Regiunea Sud Muntenia
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- Din punct de vedere al vârstei, în general,  potenţialii antreprenori în economie socială sunt persoane de 

peste 35 de ani, dar există interes și din partea persoanelor foarte tinere ca să înceapă o afacere în 

domeniul antreprenoriatului social ( 5 persoane din 60 cu vârsta cuprinsă între 20 și 35 de ani). De 

asemenea și persoane cu vârste de peste 56 de ani sunt implicate în antreprenoriatul social, respectiv un 

procent de 3% din cei care au completat chestionarul aflând-se în această situaţie. 

- În funcţie de regiunea de dezvoltare în care și desfășoară activitatea, din cei 60 de potenţiali antreprenori 

în economie socială are au completat  chestionarele din Regiunea Nord-Est au fost 15 participanţi, din 

Regiunea Sud-Vest Oltenia au fost 12 participanţi, din Regiunea Sud-Est au fost  14 participanţi si din 

Regiunea Sud-Muntenia 19 au fost participanţi.  

- După forma juridică sub care ar dori sa isi infiinteze întreprinderile de economie socială, majoritatea 

organizate ca societăţi comerciale în baza Legii 31 din 16 noiembrie 1990 Republicată privind societăţile 

comerciale, 48 din repondentii vor sa infiinteze SRL-uri in vreme ce , 12 din participanţii consideră mai 

oportuna infiintarea de ONG-ur. 

- Interesul antreprenorilor în economie socială pe domenii de activitate este următorul:  

a) Agricultură, vânătoare și silvicultură  0 

b) Pescuit și piscicultură  1 

c) Industrie extractivă 0 

d) Industrie prelucrătoare 2 

e) Energie electrică și termică, gaze și apă  3 

f) Construcţii 10 

g) Comerţ  25 

h) Hoteluri și restaurante  10 

i) Transport, depozitare și comunicaţii  1 

j) Intermedieri financiare  1 

k) Tranzacţii imobiliare și alte servicii  0 

l) Învăţământ  2 

m) Sănătate și asistenţă socială 3 

n) Alte activităţi.  - 2 

- Majoritatea potenţialilor antreprenori în economie socială consideră că pentru început propria persoană 

și încă un salariat  sunt suficienţi pentru începerea afacerii, dar 95% nu doresc să lucreze cu persoane 

aparţinând grupurilor vulnerabile. 

- Cele mai grave 3 probleme cu care cred ca sevor confrunta potentialii antreprenori sociali sunt: 

a. Problemele birocratice (controale abuzive, aprobări dificile, etc.) 

b. Finanţarea  

c. Lipsa forţei de muncă  

- În ceea ce privește impactul activităţii lor in comunitate peste 70% consideră ca acesta va fi pozitiv.  
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- Din punct de vedere al pieţei pe care își vor desface produsele si presta serviciile aceștia vizează .piaţa 

locala si regională și doar un procent de 15% pe cea naţională.  

 

########## 

 

05.  CONSIDERATII GENERALE PRIVIND 
ECONOMIA SOCIALĂ LA NIVEL 
EUROPEAN ȘI NAŢIONAL 

0.5.1. Consideraţii privind economia socială la 

nivel european  
Contextul general privind economia socială la nivel europeană 

cuprinde informaţii referitoare la economia socială la nivelul 

Uniunii Europene, principii, obiective si tipuri de activităţi in 

economia sociala; importanta economiei sociale in economia 

unei tari; informaţii privind entităţile de economie sociala si 

despre angajările în întreprinderi de economie sociala la nivel 

european, alte informaţii relevante despre economia socială, 

scurt istoric al evoluţiei economiei sociale.  
Termenul de economie socială în literatura economică este folosit pentru prima dată în 1830, odată cu publicarea 

lucrării Tratat despre economia socială, în care economistul liberal francez Charles Dunoyer, în care acesta face o 

pledoarie pentru o abordare morală a economicului. 

În context istoric, economia socială este legată de asociaţiile şi cooperativele populare ce se bazau pe sistemul de 

valori şi principiile asociaţionismului şi democraţiei asociative. De altfel, cooperativismul şi mutualismul sunt 

elementele fundamentale ale cooperativelor, societăţilor mutuale, asociaţiilor nonprofit (asociaţii, fundaţii, 

federaţii) şi întreprinderilor sociale.  
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Din etapele iniţiale de dezvoltare, aceste categorii principale ale economiei sociale - cooperativele, societăţile de 

asistenţă mutuală şi asociaţiile - se adresau, în baza unui impuls asociativ singular, celor mai vulnerabile şi lipsite 

de apărare grupuri sociale, în calitate de organizaţii cu autoajutorare, în noile condiţii de viaţă create de 

dezvoltarea revoluţiei industriale şi a capitalismului în secolele al 18-lea şi al 19-lea. 

Un grad ridicat de popularitate al societăţilor mutuale de tip provident, al societăţilor de asistenţă reciprocă şi al 

cooperativelor a fost semnalat în secolul al 19lea în diferite ţări din Europa, cele mai semnificative fiind în Marea 

Britanie, Spania, Germania, Italia şi Franţa. 

Analizarea dezvoltării economiei sociale în Europa în secolul 20 reliefează faptul că există o abordare relativ 

unitară, dar cu semnalări inconsistente până la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, iar după 1945, s-au 

diferenţiat semnificativ formele acestui tip de economie în funcţie de regimurile politice existente în Europa 

Occidentală şi Europa de Est. Totuşi, reperele istorice postbelice în cele două spaţii conduc la alimentarea 

dezbaterilor cu privire la perioadele 1945-1975 şi 1975-prezent: 

- în perioada 1945-1975, creşterea economică din ţările occidentale dezvoltate a consolidat rolurile 

socioeconomice ale sectoarelor privat şi public, punându-se bazele statului bunăstării, care compensa 

şi/sau corecta slăbiciunea inerentă a economiei capitaliste (redistribuirea veniturilor, alocarea resurselor 

şi politicile anticiclice).  

- Cu toate că se reliefează un context economic favorabil şi economia socială a continuat să se dezvolte, 

rolul jucat de acest tip de economie între piaţă şi stat era redus, pe fondul poziţiei puternice a statului 

bunăstării. În acelaşi timp, în ţările Europei Centrale şi de Est, caracterizate de economii comuniste 

planificate centralizat, se înregistra numai activitatea economică coordonată de stat, iar funcţionarea 

cooperativelor era lipsită de apartenenţa şi organizarea lor tradiţională pe bază de voluntariat şi 

participare democratică. 

- în perioada 1975-prezent, se semnalează importanţa mai mare a sectorului economiei sociale în termeni 

de activitate economică şi de planificare a politicilor sociale, atât în ţările Uniunii Europene, cât şi la nivel 

internaţional, din cauza creşterii şomajului în ultima parte a anilor ‘70 şi din cauza reducerii ajutorului din 

partea statului bunăstării (de ex., sănătate, educaţie şi alte servicii din această categorie).  

- Astfel, nevoia de locuri de muncă şi surse de venit alternative pentru grupurile de persoane cele mai 

afectate de şomaj, reducerea competenţelor şi amplificarea riscului de excluziune socială, necesitatea 

asigurării de bunuri şi servicii cu costuri adecvate celor mai multe grupuri sociale vulnerabile au accelerat 

procesul de intensificare şi diversificare a iniţiativelor şi structurilor de autoajutorare, atât printr-o reacţie 

spontană a societăţii civile, cât şi prin elaborarea şi aplicarea de politici în acest domeniu, la nivelul statelor 

membre ale Uniunii Europene.  

- În consecinţă, în societăţile vestice, s-a revitalizat sectorul economiei sociale, ca direcţie importantă 

pentru ocupare, creştere economică, solidaritate socială, asociaţionism şi servicii sociale comunitare. În 
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ţările din Europa Centrală şi de Est, perioada este definită de intervenţii sinusoidale, de la intervenţia 

controlată a statului la dizolvarea organică de la începutul anilor ’90. Ultimul deceniu a repoziţionat 

importanţa formelor economiei sociale în aceste ţări, ele devenind parte a construcţiei europene datorită 

stimulării sectorului prin finanţările primite în perioadele de preaderare şi postaderare, dar se remarcă 

nevoia de a se menţine alocările substanţiale pentru a se genera rezultate sustenabile. 

Definiţia conceptuală actuală este cea de Harta principiilor economiei sociale. Definiţia e promovată de Social 

Economy Europe, instituţia reprezentativă la nivel european pentru organizaţii socioeconomice unde primează 

obiectivul individual şi social asupra capitalului, voluntariatul şi asocierea deschisă, controlul democratic al 

membrilor, combinarea intereselor membrilor/utilizatorilor şi/sau interesul general, principiul solidarităţii şi 

responsabilităţii, managementul democratic şi autonomia faţă de autorităţile publice. Cea mai mare parte a 

profiturilor este utilizată în scopul obiectivelor de dezvoltare durabilă, serviciilor în interesul membrilor sau în 

interesul general (Atlasul Economiei Sociale, 2014). 

Conform Centrului Internaţional de Cercetare şi Informare privind Economia Publică, Socială și Cooperatistă 

(CIRIEC), economia socială cuprinde: 

- setul de întreprinderi private organizate formal, dotate cu autonomie decizională și libertate de asociere, create 

pentru a întâmpina nevoile membrilor prin intermediul pieţei, prin producerea de bunuri și furnizarea de servicii, 

asigurări și finanţare, în care procesul decizional și orice distribuire a profiturilor sau a excedentelor între membri 

nu sunt direct legate de aportul de capital sau de cotizaţiile plătite de membri, fiecare dintre aceștia dispunând 

de un vot. 

- organizaţiile private organizate formal, dotate cu autonomie decizională și libertate de asociere, care prestează 

servicii necomerciale pentru gospodării și ale căror excedente, dacă există, nu pot fi însușite de agenţii economici 

care le creează, controlează sau finanţează, arată studiul Economia socială în Uniunea Europeană, 2007. 

Strategia Europa 2020, aprobată în martie 2010 de Consiliul European, este o nouă strategie pentru creșterea 

locurilor de muncă, bazată pe consolidare și pe o mai bună coordonare a acesteia, politicile economico-sociale în 

funcţie de obiective clare stabilite pe baza următoarelor priorităţi: 

- Creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

- Creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al resurselor, mai ecologică și 

mai competitivă și 

- Creștere incluzivă (termen folosit pentru prima dată în documentele oficiale europene). 

În ultimele decenii, economia socială și-a dovedit capacitatea de eficienţă în contribuţia la soluţionarea 

problemelor nou-emergente, reușind să-și consolideze poziţia de sector necesară dezvoltării echilibrate și stabile 

a statului și a mediului de afaceri. Entităţile economiei sociale au reușit cumva să reducӑ diferenţele dintre clase, 

pentru a compensa defectele din serviciile oferite de stat, pentru a sprijini piaţa muncii prin includerea diferitelor 
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grupuri vulnerabile, pentru a îmbunătăţi, practic, nivelul de trai al oamenii și pentru consolidarea democraţiei. În 

Europa, economia socială este formată dintr-o multitudine de actori și reușește să producă utilitate socială și să 

acopere nevoile pe care nici sectorul public și nici mediul de afaceri nu le pot acoperi. Economia socială se 

adresează tuturor formelor de nevoi sociale, iar fondurile pentru aceste activităţi sunt obţinute fie prin donaţii și 

subvenţii, fie, după cum se dorește în ultima vreme, prin derularea de activităţi economice al căror profit este 

îndreptat către astfel de servicii. 

Diferitele curente de gândire din America de Nord cu privire la întreprinderile sociale pot fi grupate în două 

abordări principale: curentul de gândire care promovează „veniturile salariale” și curentul de gândire care 

promovează „inovarea socială”. (”Evoluţii recente ale economiei sociale în Uniunea Europeană. Sinteză”, 

Comitetul Economic și Social European). 

La nivelul Uniunii Europene s-au identificat (https://assed.eu/analiza-regionala-a-economiei-sociale/)  trei grupuri 

de state după nivelul de recunoaștere și acceptare a conceptului de economie socială, astfel: 

1. Grupul ţărilor cu legislaţie matură, comprehensivă în domeniul economiei sociale (Franţa, Belgia, Italia, 

Spania, Portugalia ) 

2. Grupul ţărilor care limitează economia socială la domeniul integrării în muncă a persoanelor vulnerabile 

(Polonia, Finlanda); 

3. Grupul ţărilor fără legislaţie specifică economiei sociale, în care activităţile de economie socială 

funcţionează în bază parteneriatului public privat (Germania, Danemarca Suedia)  

Ritmul economiei sociale diferă între Europa de Vest și Europa de Est. În sud-vest noţiunea de economie socială 

și solidară are o istorie îndelungată, iar în Europa de Vest există, în general, un nivel mai ridicat de recunoaștere a 

economiei sociale. 

Ţările din Europa de Est manifestă interes pentru consolidarea economiilor lor sociale, cu actori în domeniile 

educaţiei, tehnologiei și implicării tinerilor. 

În Europa anilor 1970 furnizarea serviciilor sociale se realiza aproape integral de sectorul public, iar în prezent 

întreprinderile economiei sociale totalizează 2 milioane de unităţi (adică 10% din totalul afacerilor în Europa) şi 

folosesc peste 11 milioane de angajaţi plătiţi (echivalentul a 6% din totalul locurilor de muncă din UE). Dintre 

aceştia, 70% lucrează în asociaţii non-profit, 26% în cooperative şi 3% în societăţi mutual/case de ajutor. 

(CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICE: ECONOMIA SOCIALĂ ÎN BENEFICIUL 

PERSOANELOR VÂRSTNICE) 

După criteriul numărului de angajaţi la nivel de zonă, economia socială angaja 9-10% din populaţia activă în 

Europa de Vest, dar sub 2% în Europa de Est, la nivelul anului 2017, după cum arăta European Economic and Social 

Committee, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union 

(https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-en-n.pdf). Date recente arată o evoluţie 

pozitivă a situaţiei enunţate.  
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Mai mult în cadrul Forumului Economic Internaţional de la Davos din luna mai 2022: ”Unlock the social economy”, 

au fost formulate două condiţii esenţiale pentru evoluţia pozitivă a economiei sociale: 

1. Economia socială să evolueze prin dezvoltarea unui ecosistem coerent de susţinere a politicilor și a 

colaborării între sectorul public și cel privat. 

2. Valorizarea experienţei existente în economia sociale pentru a aborda provocările constante 

generate economia bazată exclusiv pe profit. 

Construirea unei economii mai reziliente și mai favorabile incluziunii poate fi realizată prin creșterea 

domeniului de aplicare și a dimensiunii economiei sociale și prin creșterea impactului acesteia asupra 

societăţii (a se vedea figura de mai jos). Domeniul de aplicare se referă la varietatea de modele din cadrul 

economiei sociale, de la cooperative la organizaţii mutuale și asociaţii. Scara se referă la prevalenţa economiei 

sociale în ceea ce privește numărul de actori ai economiei sociale și de locuri de muncă ce sunt create de acești 

actori. O scară mai mare și un domeniu de aplicare mai larg aduc un impact mai mare și mai profund, ceea ce 

duce la un număr mai mare de actori care utilizează modele de economie socială în activitatea lor. 

Sunt identificate 5priorităţi politice care pot valoriza economia socială: 

1. Recunoașterea și cadrele de reglementare, 

2. Finanţarea, impozitarea și investiţiile, 

3. Educaţie și cercetare, 

4. Achiziţiile publice și accesul la pieţe, 

5. Vizibilitatea și informaţiile. 

Caz de punere în aplicare a politicii - Planul de acţiune european pentru economia socială: 

Comisia Europeană (CE) și-a dat seama că, în vremuri de provocări structurale și de criză financiară, actorii 

din economia socială au contribuit la construirea și consolidarea unor comunităţi rezistente, precum și la 

gestionarea unor tranziţii majore. Pe baza acestei experienţe, CE a decis să lanseze mai multe acţiuni de 

sprijinire a dezvoltării economiei sociale, rezumate în Planul său de acţiune pentru economia socială, publicat 

în decembrie 2021. European Commission, “Social Economy Action Plan”, 2021, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en. 

Această iniţiativă "urmărește să stimuleze contribuţia organizaţiilor din economia socială la o creștere 

echitabilă și durabilă. Aceasta va spori investiţiile sociale, va sprijini actorii din economia socială să demareze, 

să se extindă, să inoveze și să creeze locuri de muncă. European Commission, “EU action plan for social 

economy: About this initiative”, 2021, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12743-EU-action-plan-for-social-economy_en. 

Putem enunţa următoarele concluzii cu privire la economia socială la nivel internaţional: 
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• Economia socială reprezintă spaţiul economic dintre sectorul privat generator de venituri și sectorul 

public, motiv pentru care este uneori numită „al treilea sector” sau „sectorul non-profit”, având o 

dinamică relativ proprie.  

• Economia socială pune împreună performanţa economică cu implicarea socială și cuprinde afacerile ce 

pun în prim plan  omul, comunitatea, mediul înconjurător. 

• Economia socială s-a dezvoltat ca un răspuns la nevoia de a găsi soluţii noi, inovatoare pentru unele 

probleme sociale, economice sau de mediu cu care se confruntă comunităţile și pentru satisfacerea 

nevoilor membrilor comunităţii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de cele două sectoare mai sus 

menţionate. 

• Ecosistemul economiei sociale este deja prezent la nivel internaţional în toate regiunile lumii, dar 

dimensiunea și maturitatea sa variază foarte mult de la o ţară la alta. 

 

########### 

 

0.5.2. Consideraţii privind economia socială la 

nivel naţional 
Privind retrospectiv situaţia economiei sociale în România în special în ceea ce privește înfiinţarea de 

întreprinderi sociale, observăm că aceasta a avut maximuri de dezvoltare în perioadele în care au existat 

programe de finanţare nerambursabilă. Este și contextul anului 2021 când  Comisia Europeană, a anunţat un  

Plan de acţiune pentru o perioada de 10 ani pentru economia socială, în vederea creșterii investiţiilor în 

doemniul social și a dezvoltării politicilor în întreaga regiune.  

În România, cadrul legislativ privind economia socială a fost definitivat încă din anul 2015 dar legislaţia este 

încă în curs de definitivare, fiind așteptată publicare normelor metodologice pentru ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ Nr. 33/2022 din 30 martie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială. În demersurile pe care le face pentru a obţine rezultate mai bune în domeniul economiei 

sociale, România, așa cum o arată evoluţia legislaţiei până în prezent se inspiră din exemplele de bune practici 

din Vest. 

În România, potrivit prevederilor legal în vigoare - Legea Nr. 219/2015 privind economia socială cu 

modificările și completările ulterioare,  economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate 

independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi 

şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând 

grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. 
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Întreprinderile de economie socială situează omul înaintea profitului. Ele abordează într-un mod inovator 

nevoile sociale, economice și ecologice ale societăţii, care nu și-au găsit o rezolvare adecvată prin acţiunile 

sectorului public și al celui privat. 

Potrivit legii naţionale, întreprinderile sociale pot fi organizate sub forma unor cooperative de credit, asociaţii, 

fundaţii, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, case de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţi agricole sau 

orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare și organizare, 

definiţia și principiile economiei sociale enunţate în legea economiei sociale. 

De asemenea, întreprinderile de economie socială trebuie să genereze profit. Ele funcţionează conform 

principiilor economiei de piaţă, oferind bunuri și servicii și urmărind satisfacţia clienţilor. Diferenţa principală 

constă în faptul că întreprinderile de economie socială își investesc profiturile în obiective sociale, în loc să 

genereze profit pentru minoritatea acţionarilor firmei. 

Principiile economiei sociale, așa cum rezultă din legea economiei sociale nr. 219/2015 se referă la: 

1. Prioritatea acordată individului și obiectivelor sociale în faţa creșterii profitului; 

2. Solidaritate și responsabilitate colectivă; 

3. Convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi și interesul general și/sau interesele unor 

colectivităţi; 

4. Control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfășurate; 

5. Caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specific domeniului economiei sociale; 

6. Personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independenţă faţă de autorităţile publice; 

7. Alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de 

interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor. 

Întreprinderile de economie socială creează și menţin locuri de muncă de calitate, contribuie la incluziunea 

socială și pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate și la asigurarea egalităţii de șanse pentru toţi, stimulează 

dezvoltarea economică și industrială durabilă, promovează participarea activă a cetăţenilor în societăţile 

noastre, joacă un rol important în cadrul sistemelor de protecţie socială și revitalizează zonele rurale și zonele 

depopulate. Acesta este rolul pe care îl joacă în ţările membre ale Uniunii Europene și către acest deziderat 

tinde și România prin politicile sale.  

Conform Anuarului Regional Eurostat (2020), dintre regiunile NUTS-2 cu cele mai mari ponderi ale celor 

care trăiesc în risc de sărăcie din UE, în comparaţie cu media UE de 16,8%, vedem că Regiunea Nord-Est 

ocupă locul al cincilea (35,6%) şi Sud-Vest Oltenia locul al şaptelea (34,3%) (vezi Eurostat 2020: 80). Deşi 

cifrele Eurostat defalcate pe NUTS-2 sunt utile din punct de vedere analitic, României continuă să-i 

lipsească politici regionale la nivel NUTS-2, iar punctele nodale ale guvernării rămân la nivel naţional, 

judeţean şi local. Prin urmare, indicatorii de la nivel judeţean şi clusterele de judeţe cu profiluri socio-

economice similare şi participare politică comparabilă sunt mai utile din punctul de vedere al conceperii de 

politici. 
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Conform lucrării România inegală Disparităţile socio-economice regionale din România realizat de 

Fundation For European Progressive Studies situaţia disparităţilor la nivel naţional este următoarea: 

 

Acestea sunt zonele în care ar trebui în mod special investit în programe de economie socială și în care ar 

trebui să fie create și să activeze întreprinderi de economie socială.  

Datorită programelor cu finanţare prin POCU, în ultimii ani  s-a înregistrat o creștere a numărului 

întreprinderilor sociale înfiinţate în ţara noastră. Astfel, dacă în anul 2016 numărul acestora era de ordinul 

zecilor, respectiv 48 la nivel naţional, în 2020 s-a ajuns la o cifră de ordinul sutelor (518), iar în 2021 au fost 

înfiinţate mii de întreprinderi sociale (1846), conform datelor înregistrate în Registrul Unic de evidenţă a 

întreprinderilor sociale din luna aprilie a anului 2022. 

În ceea ce privește numărul de înmatriculări de persoane fizice și juridice, acesta a scăzut în primele patru luni 

ale acestui an cu 14,37%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 47.556, dintre care 35.067 sunt 

societăţi cu răspundere limitată (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului (ONRC), arată siteul https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/numarul-de-inmatriculari-de-

persoane-fizice-si-juridice-a-scazut-20730770 

Pornind de la datele prezentate mai sus putem concluziona că, din totalul de înmatriculări de la nivelul ţării, 

foarte puţini antreprenori se îndreaptă către zona de economie socială. Mulţi antreprenori fac afaceri după 

modelul clasic, fie pentru că nu cunosc avantajele înfiinţării unei întreprinderi de economie socială, fie nu au 

cultura și valorile necesare de a pune omul înaintea profitului. 

În ceea ce privește forma de organizare, dacă în primii se optase în mod egal pentru diverse tipuri de 

organizare juridică, în prezent numărul asociaţiilor este de doar câteva sute (262), reprezentând un procent 

de circa 10.07% din totalul formelor de organizare (2601), cea mai mare pondere având-o alte categorii de 
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persoane juridice (2310), iar cea mai mică federaţiile și uniunile de persoane juridice, respectiv câte 1 din 

fiecare. 

La nivelul celor 4 regiuni de dezvoltare în care este implementat proiectul, situaţia este următoarea. 

Regiunea Nord Est 

Cuprinde judeţele: Bacău, Botoșani, Neamţ, Iași, Suceava, Vaslui. Aici sunt înregistrate, conform RUIES 

(Registru unic de evidenţă a întreprinderilor sociale), 315 întreprinderi de economie socială. Numărul acestora 

a crescut mult în ultimii ani, înregistrându-se 21 întreprinderi cu o vechime de 2 ani, 6 cu o vechime de 3 ani și 

alte 6 cu o vechime de 4 ani. Chiar dacă cifra a ajuns de la ordinul zecilor la ordinul sutelor (315) această regiune 

se situează pe ultimul loc ca și număr de întreprinderi înregistrate, dintre cele 4 regiuni amintite: NV, NE, SM 

și SE. 

În ceea ce privește eliberarea primelor atestate, această regiune a pornit bine iniţial, în 2016 înregistrându-se 

în zonă un număr de 10 întreprinderi, concurând îndeaproape de numărul din NV (11), însă doar 6 dintre 

acestea au rămas active și au raportat activitatea până în prezent. 

Regiunea Sud Est 

Această regiune cuprinde judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea. Datele din Registrul 

unic de evidenţă a întreprinderilor sociale arată că aici se înregistrează un număr de 399 întreprinderi sociale 

până în prezent, Regiunea situându-se pe locul al trei-lea după Sud Muntenia și pe locul al doi-lea după Nord 

Vest. Și aici tendinţa înfiinţării întreprinderilor de economie socială a fost una ascendentă, de la 11 câte au 

fost active în urmă cu 3 și 4 ani, la 46 în urmă cu 2 ani și la 399 în prezent. 

În 2016, aici fuseseră solicitate doar 3 atestate de întreprindere socială, din totalul de 29 înregistrate la nivelul 

celor 4 zone sau din totalul de 48 înregistrat la nivel naţional. 

Regiunea Sud Vest Oltenia 

În judeţele din această regiune de dezvoltare sunt raportate, conform sursei menţionate436. Asta în condiţiile 

în care startul nu a fost deloc promiţător aici. În RUIES apar doar 3 întreprinderi care au raportat date 

financiare pe o perioadă de 4 ani, numărul crescând în urmă cu 2 ani la 49 de întreprinderi sociale și apoi 

ajungându-se la un număr format din 3 cifre, menţionat mai sus. Dacă se menţine același trend ascendent în 

regiune, această zonă se va dezvolta și mai mult în perioada următoare. 

Regiunea Sud Muntenia 

În judeţele din această zonă de dezvoltare sunt raportate, conform sursei menţionate, cel mai mare număr 

total de întreprinderi sociale: 498. Asta în condiţiile în care startul nu a fost deloc promiţător aici. În RUIES 

apar doar 3 întreprinderi care au raportat date financiare pe o perioadă de 4 ani, numărul crescând în urmă cu 

2 ani la 49 de întreprinderi sociale și apoi ajungându-se la un număr format din 3 cifre, menţionat mai sus. 
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Dacă se menţine același trend ascendent în regiune, această zonă se va dezvolta și mai mult în perioada 

următoare. 

În 2016 se acordaseră doar 5 atestate, dintre acestea continuându-și activitatea numai 3 

Conform datelor furnizate de Ministerul Muncii la nivelul lunii decembrie 2021 în top 5 judeţe după numărul 

de întreprinderi sociale se situeaza 2 judeţe din cele analizate in prezentul studiu, pe poziţiile 4 si 5. 

1. Alba (295) 

2. Cluj (179) 

3. Maramureș (152) 

4. Dolj (126) 

5. Prahova (120) 

Este stiut faptul că Oltenia este regiunea cu polarizarea foarte mare a sărăciei, motiv pentru care in aceasta 

regiune avem si un judet in topul celor 10 judeţe cu mai puţin de 10 întreprinderi sociale înregistrate 

1. Ilfov (1) 

2. Mun. București (5) 

3. Bistriţa-Năsăud (7) 

4. Harghita (8) 

5. Caraș-Severin (9) 

Distribuţia întreprinderilor sociale pe regiuni de dezvoltare este următoarea:  

- Centru                     534 

- Sud-Muntenia       486 

- Nord-Vest               401 

- Sud-Est                    387 

- Nord-Est                  302 

- Sud-Vest Oltenia    291 

- Vest                           78 

- București-Ilfov       6 

Referitor la analiza serviciilor sociale necesare, din analiza numӑrului total de servicii sociale necesare a 

rezultat cӑ regiunile cu cel mai mare număr de servicii sociale necesare sunt Nord-Est (19% din totalul 

naţional) şi Sud-Muntenia (17%), urmate de NordVest şi Sud-Est (13% fiecare), Centru şi Sud-Vest (12% 

fiecare), Vest (11%) şi Bucureşti-Ilfov (3%). 

Raportul identifica şi principalele probleme sociale la nivel naţional, acestea fiind: 

- sӑrӑcia; 

- lipsa locurillor de muncӑ; 
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- lipsa condiţiilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilitӑţi şi vârstnici; 

- îmbӑtrânirea populaţiei; 

- integrarea persoanelor de etnie romӑ; 

- - persoanele vârstnice singure.  

Economia socială reprezintă  o oportunitate dovedită de a aborda inegalităţile socio-economice actuale. 

Aceasta se bazează pe un set bogat și divers de cercetări disponibile privind apariţia economiei sociale de-a 

lungul mai multor decenii, care demonstrează în mod repetat potenţialul acestui sector de a conduce o 

dezvoltare incluzivă și durabilă.  

Raportul prezintă și capacitatea distinctă a economiei sociale de a aborda inegalităţile prin inovare socială, 

de a conduce dezvoltarea incluzivă a comunităţilor locale, de a construi un model de tranziţie digitală și 

ecologică incluzivă și de a crea sisteme socio-economice care se dovedesc rezistente în timpul crizelor. 

Pe termen lung, conform celor asumate de România în strategia de ţară, economia socială este importantă şi 

trebuie susţinută pentru a se dezvolta, pentru oportunităţile extraordinare de dezvoltare a comunităţilor la 

nivel regional și naţional. 

 

########### 

 

06. Ghid pentru un antreprenoriat social de 

succes 

Legea economiei sociale din România prevede că actorii 

economiei sociale sunt cea mai mare parte dintre organizaţiile 

sectorului nonprofit (mai puţin sindicatele, bisericile și cultele), dar 

întreprinderi sociale sunt doar acei actori ai economiei sociale care 

obţin un atestat acordat pe baza unor criterii restrictive și 

specializate. 
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Obţinerea atestatului de întreprindere social nu garantează însă succesul în antreprenoriatul social.  

Pentru a ajunge un antreprenor social de succes e necesar să fie urmate câteva etape pe care le sumarizăm în cele 

ce urmează. 

ETAPA 1 - ÎNFIINŢAREA ÎNTREPRINDERII SOCIALE 

Ca să înfiinţezi o întreprindere socială este necesar să existe un grup mic de persoane active și conștiente, care să 

aibă în vedere o serie de aspecte precum: 

• obiectivele financiare și organizaţionale; 

• identificarea beneficiarilor care se vor implica în activităţile întreprinderii sociale și totodatӑ a beneficiarilor 

cărora se adresează afacerea socială; 

• stabilirea indicatorilor și a rezultatelor sociale urmărite; 

• resursele necesare desfășurarii activităţii; 

• stabilirea indicatorilor și a rezultatelor pentru obiectivele financiare și organizaţionale. 

Toate aceste aspecte sunt premergătoare etapei de înfiinţare a firmei/asociaţiei care va deveni ulterior 

întreprindere socială. Asta presupune că viitorul antreprenor trebuie să își contureze din timp o imagine de 

ansamblu asupra a ceea ce vrea să facă și să obţină. 

ETAPA 2 – FORMAREA ÎN ANTREPRENORIAT/ANTREPREORIAT SOCIAL 

Dacă nu are deja competenţele necesare, viitorul antreprenor social trebuie să se gândească deja să le 

dobândească. Fiindcă nu e suficient doar să aibă cunoștinţe într-un anumit domeniu pentru a reuși. Sunt necesare 

mai multe abilităţi pentru a deveni antreprenor în general, și antreprenor social de succes, în special. 

Principalele competenţe pot fi împărţite în două categorii principale: 

- competenţe profesionale. Acestea pot include cunoștinţele și abilităţile specifice necesare succesului 

antreprenorial. Pot fi abilităţi precum IT, marketing, contabilitate. 

- competenţe transversale. Acestea se referă la abilităţi interpersonale care sunt mai dificil de cuantificat. 

La acest pas, în primă fază ar putea fi suficientă urmarea unui curs de antreprenoriat social, de genul celor care au 

fost organizate în cadrul proiectului. 

 

ETAPA 3 – ÎNŢELEGEREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Antreprenorul social trebuie să înţeleagă conceptele asociate economiei sociale și modul în care întreprinderea 

de economie socială funcţionează. 
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De asemenea trebuie să înţeleagă faptul că în antreprenoriat:  

- Totul este despre vânzare, deci trebuie să dobândească minime cunoștinţe de vânzări. De aceea, 

antreprenorul social trebuie să înveţe să își vândă ideile, soluţiile, serviciile… și să devină cunoscut pentru 

valoarea pe care o aduce oamenilor. 

- Ca să ajungă să facă vânzări are nevoie să deţină tehnici de marketing, oamenii trebuie să îl cunoască pentru 

a îi deveni ulterior clienţi, iar în acest sens are nevoie să comunice eficient. 

- Povestea socială. Dacă nu reușește să acorde importanţa cuvenită și să comunice cu potenţialii consumatori, 

nu vor avea niciun profit din "afacere". O posibilitate de a asigura o comunicare corectă este de a folosi 

povestea socială. Acest mod de comunicare constă în a transmite pe cât mai multe canale scopul și misiunea 

antreprenoriatului social, implicarea în conducere și ajutarea antreprenorilor să aibă un impact asupra ţintei 

lor. 

- Participarea. Aici intră mai multe abilităţi: Gândire pozitivă; Înţelegerea diversităţii; Empatia; Dorinţa de a 

împărtăși cunoștinţele și experienţele; Reţele/Grupuri; Angajamentul; Reglementarea emoţională; 

Persistenţă; Auto-disciplină. 

- Managementul resurselor umane versus Ridicarea nivelului de leadership personal – Cei mai mulţi 

antreprenori se plâng de lipsa personalului calificat sau ineficient. Însă, în realitate, de multe ori nu este o 

problemă de management, ci de leadership. Dacă nivelul lor de leadership este scăzut, atunci din start au 

dificultăţi în a lucra cu oamenii, a le înţelege nevoile și valorile. Aici intră și cunoașterea, transmiterea și 

respectarea valorilor întreprinderii. Fiindcă, indiferent de cât de bun este un lucrător, dacă anumite valori nu 

sunt împărtășite între angajator și angajat este posibil ca relaţia să nu funcţioneze corect. De exemplu, poate 

în viziunea antreprenorului angajatul trebuie să aibă o relaţie strânsă cu clienţii, iar o persoană din echipă, 

care funcţionează bine în rest, dacă nu excelează la capitolul relaţie cu clienţii va umbri imaginea companiei 

în faţa lor. Și așa apar conflictele. 

- Îmbunătăţirea procesului de management, pentru o performanţă mai bună. Avantajul de a fi un bun manager 

va avea ca rezultate: eficienţa, eficacitatea, agilitatea. Un bun manager recunoaște procedurile care nu 

funcţionează așa cum ar trebui și are cunoștinţele necesare pentru a le îmbunătăţi mai repede, de aceea 

monitorizarea continuă a proceselor face întreprinderea mai agilă și adaptabilă nevoilor pieţei. 

- Aspecte financiare. Antreprenorul social e necesar să dobândească noţiuni generale, pentru a putea verifica 

persoanele/firmele care livrează serviciile de contabilitate. 

- Accent pe nevoile oamenilor! Indiferent că le pune la dispoziţie produse sau servicii, acestea trebuie să vină 

ca urmare a unei nevoi identificate în piaţă. E important ca ideea de business să fie una deja validată și de 

actualitate, ca să aibă success. Astfel vor veni încasările și se facilitează procesul către misiunile sociale. 

- Renunţarea la gândirea de angajat. Adoptarea mentalităţii de antreprenor. 

Toate aceste aspecte pot părea copleșitoare pentru cineva la început de drum, care nu are deloc experienţă în 

zona de leadership sau cel puţin ca soloprenor.  
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Necunoașterea aspectelor enumerate mai sus nu trebuie să fie motiv pentru a renunţa la ideea de a demara 

înfiinţarea unei întreprinderi de economie socială, însă trebuie să dea de gândit. Fiindcă aproape oricine poate 

înfiinţa o întreprindere de economie socială, dar nu toată lumea va avea și succes. 

ETAPA 4 - INFORMAREA ȘI IMPLICAREA COMUNITĂŢII LOCALE 

Această etapă are ca scop identificarea persoanelor care vor /pot participa la constituirea întreprinderii sociale, 

care dintre acestea pot fi angajate sau constituie potenţiali parteneri. 

Ulterior se va trece la acţiuni de conștientizare și informare a comunităţii. 

Totul se întâmplă cu și pentru oameni. Nimeni nu poate reuși să facă ceva de unul singur. Iar cu cât sfera influenţei 

este mai mare, cu cât antreprenorul are mai mulţi colaboratori, cu atât poate cunoaște succesul mai rapid 

ETAPA 5 – DEPUNEREA DOCUMENTELOR LEGALE PENTRU ÎNFIINŢAREA ÎNTREPRINDERII SOCIALE 

Se va ţine cont de următoarele aspecte: stabilirea formei juridice a acesteia, natura activităţii, volumul activităţii, 

numărul de angajaţi necesari, resursele necesare demarării, taxele necesare pentru înfiinţare, taxele şi impozitele 

ce vor fi plătite în perioada de funcţionare. 

Înregistrarea juridică presupune parcurgerea următoarelor etape: 

• Rezervarea denumirii afacerii la Registrul Comerţului 

• Întocmirea actului constitutiv (care poate fi întocmit la un avocat). 

• Deschiderea unui cont în bancă şi depunerea capitalului social 

• Constituirea dosarului de înfiinţare a afacerii şi depunerea lui la Registrul Comerţului. 

• Dupa verificarea dosarului, se vor elibera actele de înregistrare a afacerii, și anume: Certificat de Înregistrare, 

Anexa avize necesare, Anexa avize colaterale, Rezoluţia de acordare a personalităţii juridice, Actul constitutiv şi 

Dovada sediului social. 

ETAPA 6 - PLANIFICAREA 

Planificarea antreprenoriala urmărește preîntampinarea problemelor/dificultăţilor care pot să apară în mediul 

social, economic. Planul de afaceri este un rezumat al obiectivelor pe care le are antreprenorul social. Structura 

este, în general, următoarea: 

• Descrierea generală; 

• Definirea misiunii şi a obiectivelor; 

• Descrierea obiectului de activitate; 

• Descrierea întreprinderii sociale; 
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• Stabilirea pieţii ţintă – studiul de piaţă; 

• Evaluarea resurselor şi a potenţialului întreprinderii; 

• Mediul de afaceri (intern şi extern); 

• Analiza comparativă a rezultatelor studiului de piaţă, a evaluării resurselor şi a mediului de afaceri; 

• Planul de activităţi – producţie; 

• Strategia de marketing; 

• Planul de gestionare a resurselor umane; 

• Planul de finanţare; 

• Scenarii de dezvoltare a întreprinderii. 

ETAPA 7 – DOBÂNDIREA ATESTATULUI DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ. 

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare și funcţionare respectarea 

următoarelor criterii: 

- acţionează în scop social și/sau în interesul general al comunităţii; 

- alocă minimum 70% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; 

- se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; 

- aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu 

pot exista diferenţe care să depășească raportul de unu la opt. 

Atestatul se eliberează de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe rză căreia își are sediul 

social întreprinderea nou creată.  

Atestatul se acordă pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se face dovada că sunt respectate 

condiţiile ce au stat la baza acordării lui. 

Documentele necesare în acest sens sunt: cererea pentru acordarea atestatului și actele de înfiinţare și 

funcţionare. Documentele se transmit în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către 

reprezentantul legal sau de persoana împuternicită în acest scop, care este și cea care semnează cererea pentru 

acordarea atestatului. 

ETAPA 9: ÎNDEPLINIREA ANUALĂ A CERINŢELOR LEGALE ÎN RELAŢIA CU AJOFM 

- de a comunica agenţiei judeţene de ocupare orice modificări a actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen 

de 15 zile de la modificare; 

- de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; 
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- de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind 

activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul Unic de Evidenţă a Întreprinderilor Sociale, 

- întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii, 

anual, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere socială. 

########### 

 

07. Exemple de bune practici 

0.7.1.Salinoterapie Hora 
Intreprinderea este constituita si functioneaza ca si societate cu raspundere limitata, avand scop patrimonial, activitatea sa 

economica este subordonata misiunii sociale a afacerii si se deruleaza in vederea realizarii de venituri destinate sustinerii 

obiectivelor sociale si al asigurarii costurilor operationale ale acesteia.  

Intreprinderea sociala activeaza in domeniul furnizarii de servicii de salinoterapie, in cadrul unui spatiu a menajat si dotat 

conform celor mai inalte standarde de calitate in domeniu, in orasul Eforie Sud, judetul Constanta. Cuantumul total al 

investitiei, ajutor de minimis primit si resurse proprii, se ridica la 115.000 de euro. 

In portofoliul de servicii ale intreprinderii figureaza terapiile combinate: Haloterapie, Cromoterapie si Meloterapie. 

Haloterapia este 100% naturala, sigura si ofera efecte pe termen lung, putând fi utilizata ca tratament complementar celui 

alopat.  

Terapia cu sare este complet lipsita de substante chimice. O sedinta dureaza 45 de minute si tarifele sunt accesibile, fiind 

stabilite totodata preturi preferentiale pentru categoriile vulnerabile de persoane (spre exemplu, varstnici sau copii). Copiii 

au un loc special amenajat unde se pot juca si colora, insa acestia pot intra numai insotiti de catre apartinatori in spatiul 

salinei. Programarile se pot efectua pe pagina Facebook a afacerii sociale sau telefonic. 

Serviciile sunt de tip sedinta unica sau abonament si se diferentiaza, din punct de vedere al costului, pe categorii de varsta 

(cu preturi intre 10-22 lei). Exista, de asemenea, posibilitatea inchirierii intregului spatiu al salinei unui grup de persoane, 

maxim 10 la numar (Cost 200lei). 

Amenajarea salinei s-a realizat intr-o incapere de 60 de mp, inalta de 4,5 metri, imbracata in blocuri de sare aduse de la Praid, 

aproximativ 30 de tone. 

La Salina “Hora” pot veni atât persoanele sanatoase care vor sa previna diverse afectiuni, cât si cele care au probleme ale 

sistemului respirator, terapia cu sare fiind recomandata pentru: astm; persoanelor sau copiilor care racesc frecvent; in cazul 
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rinitelor cronice neinfectioase; in cresterea imunitatii sistemului respirator; in ameliorarea simptomelor din bolile 

reumatologice; amigdalita cronica; polipi nazali; alergii (cu precadere ale tractului respirator); pentru cei care sufera de 

bronsite cronice; pentru ameliorarea simptomelor din sinuzite; persoanelor cu probleme neurologice, de exemplu paralizii, 

distrofii musculare, sau cu contracturi musculare, ca in caz de torticolis; oboseala cronica; dermatite alergice; in tratamentul 

persoanelor care sufera de artroze, spondiloza si boli articulare cronice; persoanelor sanatoase ca mijloc de preventie. 

In viitorul apropiat, societatea isi propune continuarea campaniei de promovare a serviciilor sale in mediul online, precum si 

incheierea de protocoale de colaborare cu entitati publice si/ sau private, in vederea promovarii scopului sau social.  

 

0.7.2. Harvest2Order 

Aceasta idee de afacere sociala s-a conturat plecand de la lipsa acuta a locurilor de munca din cadrul comunitatii 

rurale Gorgota, judetul Prahova, care reprezinta locul in care s-a nascut si a copilarit unul dintre fondatorii 

business-ului independent. Asadar, misiunea sociala declarata a Harvest2Order a fost de la bun inceput sa ofere 

egalitate de sanse si gen tuturor celor ce isi doresc un loc de munca stabil. 

Intreprinderea sociala isi desfasoara activitatea in Sat Gorgota, Comuna Gorgota, judetul Prahova, regiunea de 

dezvoltare Sud-Muntenia – in domeniul Prelucrarii si conservarii fructelor si legumelor. In mod specific, mica 

fabrica proceseaza si ambaleaza legume, in vederea realizarii unui produs finit inalt calitativ, in conditii de 

siguranta alimentara deplina, intr-un spatiu amenajat si dotat conform celor mai inalte standarde de calitate in 

domeniu. Produsele Harvest2Order fac parte din categoria Convenience Food. 

Forma de organizare a intreprinderii sociale nou infiintate – HARVEST2ORDER PRODUCTION SRL, este de tip 

societate cu raspundere limitata (S.R.L.), reglementata de Legea nr. 31/1990. 

Pozitionarea strategica la aproximativ 40 de km de capitala tarii, unde se regasesc depozitele celor mai mari 

lanturi IKA (International Key Accounts), in apropierea autostrazii A3 Ploiesti-Bucuresti reprezinta un avantaj 

semnificativ, din punct de vedere al optimizarii timpilor si costurilor aferente implementarii activitatilor planului 

de afacere. In plus, in comunitatea locala din Gorgota exista forta de munca neocupata aflata in cautarea unui loc 

de munca, inclusiv persoane in situatii de risc (someri, someri de lunga durata, persoane provenind din medii 

familiale defavorizate, tineri aflati in cautarea unui loc de munca s.a.) - care poate fi integrata in activitatea 

intreprinderii sociale, formata si instruita adecvat, pe tot parcursul angajarii. 

Spatiul in care intreprinderea sociala isi desfasoara activitatea este amenajat din fonduri proprii si dotat 

corespunzator, cu echipamente de inalta performanta, care inglobeaza tehnologii de varf si functioneaza pe 

principii de eficienta energetica, cu impact minim asupra mediului inconjurator - ca urmare a subventiei sub forma 

de ajutor de minimis primita, astfel incat sa respecte principiile HACCP (metoda de mentinere sub control a 

calitatii igienice a produselor alimentare, un mijloc eficient de garantare a sigurantei produselor, permitand 

asigurarea totala impotriva contaminarii si pericolelor chimice care ar putea cauza imbolnavirea consumatorilor).  
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Aportul de capital propriu este de aprox. 300.000 de euro.  

Productia a debutat la final de an 2021. In prezent, radacinoasele feliate – marca Harvest2Order – se gasesc in 

platforma online Freshful by eMAG, in Auchan, Kaufland, Selgros, sezamo.ro, OhFresh, urmand ca de la 1 

noiembrie sa fie comercializate si in Carrefour. Negocieri sunt purtate cu Mega Image si cu Metro. Proprietarii 

acestui business apreciaza ca este nevoie de multa munca si de campanii de promovare BTL pentru a impune 

brandul in piata. Estimarea este ca afacerea social ava incheia anul 2023 cu o cifra de afaceri intre 300.000 si 

500.000 de euro. 

Capacitatea de productie este de minimum 200 de tone, lunar. Echipamentele sunt automatizate, mai putin 

partea de ambalare, care necesita munca manuala. Legumele sunt spalate, inainte de a fi curatate si taiate in 

diverse forme. Nu se lucreaza cu stocuri, se primesc comenzi ferme care se proceseaza si sunt apoi depozitate in 

depozitul frigorific timp de cateva ore, ca ulterior sa fie distribuite catre clienti. Fabrica dispune de un spatiu de 

depozitare de 80-90 de europaleti. 

Aprovizionarea cu materie prima se face sase-sapte furnizori certificati, toti producatori romani. In prezent exista 

15 produse in portofoliul Harvest2Order, dar principalul sortiment este cartoful, prezentat in diverse forme: pai, 

cub, chips. Produsele sunt ambalate in pungi vidate, iar ceapa rondele se ambaleaza in caserole. Pentru Retail, 

produsele sunt ambalate la 300 de g, 500 g, la 750 g, in functie de produs, in schimb, in HoReCa sunt disponibile 

la 2,5 kg si 4 kg. 

Cea mai mare cantitate de produse este vanduta catre sectorul HoReCa, direct prin distribuitori dar s-a patruns si 

pe zona de Retail, in urma unei colaborari cu Kaufland. 

Se incearca o educare a publicului in scopul familiarizarii cu produsele Convenience Food, lucru care sa permita, 

in timp, consolidarea pozitiei pe care o detine in piata, imbunatatirea si diversificarea produselor procesate oferite 

si patrunderea, cu acestea, in cat mai multe lanturi de magazine.  

 

0.7.3. Lorem Magic Hands 

Societatea LOREM MAGIC HANDS SRL isi desfasura activitatea in cadrul unui spatiu comercial inchiriat in 

localiatatea Gradistea, com. Comana, Judet Giurgiu, iar obiectul principal al afacerii il constituie productia unei 

game de produse diversificate handmade care se adreseaza tuturor categoriilor de persoane.  

Personalizarea acestor produse se face prin cele mai moderne tehnologii iar gama de produse este extrem de 

diversificata, pornind de la accesorii si obiecte handmade pentru ocazii speciale (nunti, botezuri, aniversari) si 

mergand pana la mic mobilier personalizat pentru copii (organizator obiecte, scaune sau biblioteci de mici 

dimensiuni construite la nivelul copiilor, cu un design jucaus). 
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Prin activitatile desfasurate, afacerea sociala isi propune sa se pozitioneze drept un model de bune practici in 

domeniu, contribuind la dezvoltarea economica a comunitatii locale intr-o maniera responsabila.  

Misiunea sociala asumata de intreprindere este reprezentata de dezvoltarea economica intr-o maniera durabila 

a comunitatii din zona, imbunatatirea calitatii vietii membrilor societatii locale, indeosebi a unor categorii 

vulnerabile, cu risc de marginalizare si excluziune sociala; sustinerea si ajutorarea copiilor din grupuri vulnerabile; 

promovarea unei atitudini responsabile fata de mediul inconjurator, ca urmare a utilizarii in productie a unor 

materiale sustenabile si responsabile: lemn si vopsele acrilice pe baza de apa, inofensive din punct de vedere 

chimic dupa uscare/intarire.  

Intreprinderea sociala raspunde nevoilor identificate si anume: 

- Reducerea somajului prin angajarea de personal din mediu rural fara o calificare profesionala anume 

- Reducerea riscului de marginalizare si excluziune sociala prin furnizarea de servicii si masuri de sprijin 

pentru populatia aflata in dificultate; 

- Promovarea comunitatii locale prin crearea unui brand de produse eco friendly de cea mai buna 

calitate,  

- Asigurarea de sprijin prin atelier de educatie non formala pentru copiii din grupuri vulnerabile. 

 

In mod specific, portofoliul de produse comercializate de catre intreprinderea sociala este reprezentat de 

urmatoarele: 

- Produsele cu un grad mare de personalizare, precum: cutii de diverse dimensiuni, din lemn, ceasuri 

de perete, obiecte decorative pentru nunti sau botezuri, rame foto, obiecte de vestimentatie; 

- Produse brodate 

- Mic mobilier (rafturi, panouri, suporti s.a.) 

- Decoratiuni (pentru sarbatori sau mici obiecte de design cu scop decorativ). 

Comercializarea produselor se realizeaza preponderent in mediul online, prin intermediul website-ului societatii, 

care detine o sectiune de magazin online, precum si prin intermediul paginii Facebook a intreprinderii.  

In viitorul apropiat, intreprinderea sociala isi propune extinderea si diversificarea gamei de produse, astfel incat 

sa se poata acoperi si perioadele in care, la acest moment, activitatea este mai redusa (extra-sezon – in afara 

sarbatorilor de iarna si a celor de Pasti, precum si in afara sezonului de nunti-botezuri), concomitent cu 

continuarea misiunii sociala declarate a structurii de economie sociala. 

######### 
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08. Avantajele întreprinderilor sociale 

Avantajele economiei sociale pentru societate în ansamblu ei  sau la 

nivel social pot fi sumarizate astfel: 

- Se bazează pe principiile solidarităţii şi a implicării individuale în 

procesul cetăţeniei active; 

- Generează slujbe de bună calitate şi un nivel de viaţă mai bun; 

- Oferă un cadru care să permită apariţia unor noi întreprinderi şi noi 

forme de muncă; 

- Joacă un rol important în dezvoltarea locală şi coeziunea socială;  

- Este responsabilă social; 

- Este un factor de democraţie; 

- Contribuie la stabilitatea şi pluralismul pieţelor economice; 

- Este formatoare de noi mentalităţi care să contribuie la atingerea unei conştiinţe sociale de ordin superior; 

- Corespunde priorităţilor Uniunii Europene şi ale obiectivelor strategice: coeziune socială, ocupare deplină, 

lupta împotriva sărăciei, democraţie participativă, o mai bună guvernare, dezvoltare durabilă. 

Avantajele economiei sociale pot fi cuantificate la nivel individual din două perspective: 

1. antreprenorul care înfiinţează o astfel de întreprindere are șansa de a-și îndeplini misiunea, de a își 

pune în practică viziunea, cu respectarea unor valorile puternice, sănătoase, de care dă dovadă. 

Acesta devine conștient de faptul că acţiunile sale au un impact puternic asupra comunităţii pe care 

o reprezintă, asupra angajaţilor și a colaboratorilor. 

2. toate persoanele care vin în contact cu antreprenorul au de câștigat, întrucât în economia socială este 

vorba în primul rând despre oameni, mai puţin despre profit. În primul rând amintim angajaţii cu care 

intră în contact și care beneficiază de traininguri și un loc de muncă stabil. Foarte important de 

menţionat aici sunt în special persoanele angajate din cadrul categoriilor vulnerabile, care în alte 

circumstanţe ar obţine destul de greu un loc de muncă. 

Avantajele economiei sociale asupra categoriilor vulnerabile sunt următoarele: 

- promovează diversitatea domeniilor şi formelor de calificare, formare iniţială şi formare continuă, cu impact 

inclusiv asupra dezvoltării varietăţii de ocupaţii din România, în concordanţă cu tendinţele europene de 

dezvoltare în domeniu; 

- contribuie la formarea unei viziuni de ansamblu asupra interesului general şi a dezvoltării durabile; 

- contribuie la dezvoltarea cetăţeniei active, a autodeterminării şi a coeziunii sociale; 
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- contribuie la creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin: 

- contribuie la crearea de locuri de muncă pe termen lung; fie în cadrul întreprinderilor de economie socială; fie 

prin sprijinirea de către acestea a unor activităţi care pot genera sau care asigură locuri de muncă – 

autoocupare, dezvoltare de noi locuri de muncă pentru alţii; 

- dezvoltă structuri de inserţie care să asiste persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile pe termen scurt sau 

mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii, în economia reală, prin: 

- dezvoltă programe eficiente de ocupare dedicate persoanelor vulnerabile; 

- susţine crearea de locuri de muncă adaptate nevoilor specifice ale acestora; 

- promovează activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru aceste persoane, activităţi care 

vizează în mod prioritar ocuparea cât mai multor persoane aparţinând acestor grupuri, şi nu productivitatea 

pe termen scurt; 

- încurajează creşterea numărului persoanelor care sunt nu numai consumatori, ci şi producători de bunuri sau 

furnizori de servicii, contribuind astfel la creşterea produsului intern brut; contribuie la susţinerea şi 

dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

- contribuie la dezvoltarea unor programe locale sau comunitare complexe, putând oferi răspunsuri adaptate 

nevoilor locale specifice, inclusiv prin: o identificarea corectă a acestor nevoi, mai ales cu privire la grupurile 

vulnerabile; 

- contribuie la dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a unor tipuri de servicii sociale în vederea reducerii 

vulnerabilităţii; 

- contribuie la reducerea discriminării şi a percepţiilor negative privind anumite grupuri sociale, inclusiv prin 

evidenţierea faptului că acestea nu reprezintă probleme, ci resurse pentru societate; 

- contribuie la diversificarea surselor de autosusţinere pentru structuri din domeniul social, cum sunt, de 

exemplu, organizaţiile non-profit sau societăţile cooperatiste, şi pentru beneficiarii acestora; 

- contribuie la creşterea capacităţii de autofinanţare a unor categorii variate de persoane fizice sau juridice, 

prin diversificarea opţiunilor financiare flexibile dedicate acestora; 

Avantajele oferite de intreprinderile sociale, atat la nivel individual, cat si la nivel social. 

- contribuţia la dezvoltarea comunităţii locale din care provin și satisfacţia de a ajuta comunitatea din care 

provine. 

- rezolvarea unor probleme sociale. Integrarea persoanelor vulnerabile prin diverse activităţi. 

- crearea de locuri de muncă, ajutor material și sprijin educaţional. 

- sprijinirea și integrarea personalului angajat ce aparţine grupului vulnerabil. În plus, asigurarea egalităţii de 

șanse și tratament a personalului angajat ce aparţine grupului vulnerabil. 

- echipamente inovative, muncă în echipă, realizarea unui produs inovativ; Realizarea unor produse noi, 

naturale și sănătoase pentru piaţa din zonă. 

- program de lucru flexibil. Satisfacţia de a fi propriul șef și de a lua singur deciziile. Posibilitatea de a coopta și 

alţi membri ai familiei în afacere. 
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- avantaje fiscale: persoanele care au sediul la domiciliu își pot deduce o parte dintre cheltuielile de întreţinere 

și amortizare ale casei. 

- optarea pentru un domeniu (firmă evenimente, închiriere scenă spectacole) în care, dacă nu există comenzi, 

nu sunt nici costuri de întreţinere. 

- participarea la diferite cursuri de pregătire profesională, mai ales în localităţile lor de domiciliu, fără a fi nevoiţi 

să se deplaseze, se oferă accesul persoanelor încadrate în categoriile vulnerabile / defavorizate la obţinerea 

unor certificări în diverse meserii căutate pe piaţa muncii. 

 

############## 

 

09. Dezavantajele întreprinderilor sociale 

Dezavantajele oferite de intreprinderile sociale, atat la nivel individual, cat si la nivel social 

În ceea ce privește dezavantajele unei întreprinderi de economie socială, acestea ar putea fi: 

- Constituirea întreprinderii presupune demersuri suplimentare, respectiv mai mult timp din partea 

antreprenorului , care trebuie să facă formalităţile necesare obţinerii atestatului sau mărcii – în cazul 

întreprinderii sociale de inserţie. 

- Obligativitatea de a da mai departe 70% din profit, conform OUG nr 323/2022 (initial fusese 90%). Acest lucru 

reprezintă o responsabilitate uriașă pentru fondatorul afacerii, însă persoanele care pornesc la drum cu un 

astfel de business sunt cele care pun mai mult preţ pe cei din jur, pe adăugarea de valoare comunităţii, decât 

pe bunăstarea personală. 

Există încă multe obstacole culturale, legislative,  financiarecare afectează dezvoltarea deplină a economiei 

sociale. 

Competitivitatea economiei sociale este în prezent împiedicată de subdezvoltarea unui mediu de afaceri adecvat. 

În timp ce adoptarea unor statute europene pentru întreprinderile din economia socială ar contribui la 

aprofundarea pieţei unice europene prin eliminarea obstacolelor rămase în calea liberei circulaţii a bunurilor și 

serviciilor din economia socială, este probabil ca propunerile de armonizare să întâmpine rezistenţă la nivel 

naţional. 
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Dificultăţile în ceea ce privește accesul la instrumente financiare adecvate afectează majoritatea întreprinderilor 

sociale, actorii din economia socială și capacitatea acestora de a dezvolta activităţi antreprenoriale în Europa. 

Lipsa de vizibilitate și de înţelegere a modelului de întreprindere a economiei sociale la nivelul întregii societăţi și 

în special la nivelul autorităţilor statului. De aceea, e important ca instituţiile UE să intervină, astfel încât toţi 

membrii statelor membre să includă întreprinderile din economia socială în educaţia antreprenorială, ca parte a 

unei curricule naţionale, pentru toate nivelurile de învăţământ. 

Barierele structurale  existente - lipsa de informaţii economice actualizate și agregate disponibile cu privire la 

economia socială, lipsa educaţiei cu privire la cele mai bune practici ale economiei sociale și la lecţiile învăţate, 

datorată, de asemenea, lipsei de acoperire mediatică, subdezvoltarea reţelelor de sprijin, bariere financiare 

(accesul la finanţare) - obstacole legate de piaţa unică digitală (economia socială digitală). 

Problemele cu care s-au confruntat antreprenorii sociali, la nivel naţional, acestea sunt legate în special de 

înfiinţarea unei afaceri în mediul rural, premergătoare studiului de prefezabilitate, și constau în: 

- Probleme comune în înfiinţarea unei noi afaceri (Stabilirea locaţiei corespunzătoare; 

- Stabilirea şi obţinerea licenţelor, permiselor şi a asigurărilor etc.) 

- Probleme comune în derularea unei afaceri (Construirea unei relaţii cu comunitatea; Obţinerea şi actualizarea 

noilor tehnologii; Dezvoltarea afacerii); 

- Circumstanţe particulare, specifice mediului rural (Dificultăţi în găsirea unor specialişti: contabili, jurişti etc.; 

Pieţe limitate - mai ales în localităţile cu număr mic de locuitori etc.). 

- Lipsa satisfacţiei financiare pentru antreprenor, profitul fiind reinvestit sau redirecţionat către cauze sociale. 

- Lipsă sau/și fluctuaţie personal, personal sezonier. 

- Lipsa angajaţilor dedicaţi, dornici să se specializeze într-un domeniu nou. 

- Dezinteresul publicului ţintă de a se implica activ pe piaţa forţei de muncă. 

- Alegerea unui domeniu care presupune muncă grea din punct de vedere fizic. 

- Dificultate în găsirea mijloacelor de transport a echipamentelor (ex. scenă pentru spectacole) și a forţei de 

muncă. 

- Risc, birocraţie excesivă, concurenţă neloială. 

- Schimbări legislative dinamice. Lipsa de coerenţă a politicilor administrative. 

- Sentiment de nesiguranţă, întrucât antreprenorul e responsabil pentru destinul firmei. 

- Tentaţia de a petrece timp prelungit la muncă, pentru a câștiga mai mult, consecinţa fiind mai puţin timp 

petrecut cu familia. 

- Activitate sezonieră, iar pentru a realiza și alte produse e necesară modernizarea liniei de producţie. 

- Promovarea online, care a luat avânt în timpul pandemiei, a creat noi tendinţe în mentalitatea 

consumatorului final. În consecinţă, acţiunea consumatorului a scăzut în urma publicităţii offline și s-a 

modificat raportul cost-eficienţă. 
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10. Inovarea socială  în antreprenoriatul social 

Inovarea socială face parte din domeniul economiei sociale și contribuie în mod eficient la identificarea, 

proiectarea și implementarea de noi soluţii noi, care nu au mai fost aplicate până atunci pentru rezolvarea  

problemelor sociale și de mediu. 

Inovarea socială caută noi răspunsuri la problemele sociale prin identificarea și furnizarea de noi servicii care 

îmbunătăţesc calitatea vieţii persoanelor și comunităţilor și identifică și implementează noi procese de integrare 

pe piaţa muncii, competenţe, locuri de muncă și forme de participare. Inovaţiile sociale au ca obiectiv bunăstarea 

indivizilor și a comunităţilor, atât în calitate de consumatori, cât și de producători. 

Murray, Caulier-Grice și Mulgan (2010) au definit inovarea socială ca reprezentând idei noi (produse, servicii și 

modele) care vin în întâmpinarea nevoilor sociale (mai eficient decât alternativele) și creează noi relaţii sociale 

sau colaborări. 

Conform Direcţiei OECD pentru Stiinta Tehnologiei și Industrie (2011), inovarea socială se referă la un grup de 

strategii, concepte, idei și tipare organizaţionale care au drept obiectiv extinderea și consolidarea rolului societăţii 

civile ca răspuns la diverse nevoi sociale (educaţie, cultură, sănătate). Termenul se referă, printre altele, la: noi 

produse și servicii, noi modele organizaţionale (metode de management, organizarea muncii), noi forme 

instituţionale, noi roluri și noi funcţii sau noi mecanisme de coordonare și guvernare. 

Conform Comisiei Europeane (2013) inovarea socială reprezintă idei noi (produse, servicii și modele) care au drept 

obiectiv satisfacerea nevoile sociale și crearea de noi relaţii sociale sau colaborări. Acestea vizează îmbunătăţirea 

bunăstării umane. 

Conform Programului Uniunii Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă și Inovare Socială, inovarea socială 

reprezintă un instrument utilizat în soluţionarea problemelor sociale generate de factori ca îmbătrânirea 

populaţiei, sărăcie, șomaj, noi modele de organizare a muncii și noile stiluri de viaţă, justiţia socială, educaţia, 

asistenţa medicală. Inovarea socială se referă la dezvoltarea de noi idei, servicii și modele pentru a aborda mai 

bine problemele sociale. La realizarea de inovaţii sociale pot contribui atât actori publici, cât și privaţi, obiectivul 

fiind îmbunătăţirea serviciilor sociale 

Inovarea socială poate fi clasificată după mai multe criterii: 

a. După tipul produsului/serviciului/modelului/soluţiei nou găsite: 

- de produs: crearea și dezvoltarea unui produs fizic; 

- de servicii: schimbări ale serviciilor; 
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- de proces: procese noi (de exemplu procese organizaţionale noi sau procese de producţie noi). 

 

b. După impact: 

- incrementale: se referă lacontinuarea unor îmbunătăţiri; 

- radicale: reprezintă schimbări discontinue; 

- sistemice: se referă la schimbări în sisteme tehnologice, manageriale sau organizaţionale. 

 

c. După gradul de noutate: 

- noi: noi tipuri de produs, de serviciu, de organizare a muncii; 

- parţial noi: o tehnologie sau modalitate de a face lucrurile într-un domeniu, într-un tip de organizaţie. 

 

d. După categoriile de beneficiari ai inovaţiilor: 

- adresate unor grupuri și categorii sociale specifice (persoane din anumite grupuri sociale vulnerabile, 

persoane cu dizabilităţi, tineri, vârstnici, persoane care lucrează în același domeniu); 

- adresate unor comunităţi locale, unor persoane dintr-o zonă geografică; 

- sociale adresate membrilor unei societăţi în ansamblu; 

- de care beneficiază în mod individual persoane care decid să adopte inovaţiile respective, care suportă 

costurile adoptării și, care prin utilizarea lor, produc efecte asupra unor grupuri și comunităţi mai largi. 

e. După  domeniul calităţii vieţii pentru care au produs îmbunătăţiri: 

- pentru Familie și gospodărie; 

- pentru Educaţie, formare, cunoaștere; 

- pentru Sănătate; 

- pentru Angajare și carieră profesională; 

- pentru Acces la resurse economice; 

- pentru Viaţa în comunitate și participarea socială. 

 

La nivelul proiectului 128078 au fost identificate în cadrul întreprinderilor de economie socială următoarele 

tipuri de situaţii de inovare socială: 

- realizarea de elemente decorative pentru spaţii publice și private din produse reciclate; 

- oferirea de servicii de salinoterapie la malul mării; 

- comercializarea de mobilier din lemn pentru persoane cu dizabilităţi; 

- realizarea de produse prelucrate din legume proaspete gata de folosit în alimentaţia casnică; 

- servicii de topografie pentru grupuri vulnerabile ca parte a realizării misiunii sociale; 

- servicii de construcţii pentru grupuri vulnerabile ca parte a realizării misiunii sociale. 

########  
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11. Anexe 

11.1. Anexa 1- Ghid de interviu 
Ghid de interviu aplicat în cadrul workshopurilor exploratorii: 

a) În ce domeniu își desfășoară activitatea? 

b) De ce au început o afacere în domeniul antreprenoriatului social? 

c) Ce a stat la baza unei astfel de decizii ( ce motivaţie au avut)  de a începe o afacere în domeniul 

antreprenoriatului social? 

d) Ca antreprenori sociali care este experienţa lor în ceea ce privește obţinerea de finanţări (accesul la capital de 

lucru)? 

e) Care a fost experienţa lor în ceea ce privește angajarea de personal (cum a evoluat forţa de muncă la nivelul 

întreprinderii de economie socială într-un an de zile)? 

f) Cum și-au făcut loc pe piaţă? 

g) Ce activitate socială au realizat? 

h) Cum este relaţia cu AJOFM? Dar cu atorităţile locale? 

i) Care este percepţia lor asupra oportunităţilor de finanţare existente? 

j) Cum este afectata activitatea lor de cadrul legal, precum și de tendinţele economice, sociale și politice? 

k) Care sunt așteptările în viitor de la clasa politică/ prevederile legislative pentru evoluţia întreprinderilor de 

economie socială?  

 

11.2. Anexa 2- Chestionar 
Chestionar 

Vă mulţumim pentru participarea dumneavoastră în elaborarea Analiza economiei sociale la nivel regional 2022 

-  regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia. Aceasta este realizată în cadrul 

proiectului „S.E.S.- Solidaritate, Egalitate, Sustenabilitate”, ID SMIS 128078, cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

Completarea chestionarului durează 5 minute. 
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Vă mulţumim! 

2. Calitatea dumneavoastră: 

a. Antreprenor în economie socială 

b. Persoană care dorește să dezvolte o afacere în domeniul economiei sociale 

 

ÎNTREBĂRI PENTRU ANTREPRENORII ÎN ECONOMIE SOCIALĂ 

3. Sunteţi: 

a. Bărbat 

b. Femeie 

4. Vârsta dumneavoastră este: 

a. Între 20 și 25 de ani 

b. Între 26 si 35 de ani 

c. Între 35 și 45 de ani 

d. Între 46 și 55 de ani 

e. Peste 56 de ani 

 

5. Regiunea de dezvoltare în care vă desfășuraţi activitatea: 

a. Nord-Est 

b.  Sud-Vest Oltenia 

c.  Sud-Est 

d. Sud-Muntenia 

 

6. Care este forma juridică sub care este înregistrată în prezent firma dumneavoastră? 

a. Asociaţie         

b. Societate cu răspundere limitată (SRL)    

c. Alta (Specificaţi) _____________________ 

7. Sunteţi unic asociat în firmă? 

a. Da 

b. Nu  

8. Care este domeniul principal de activitate al firmei? 

Notă: Dacă firma are mai multe domenii de activitate, înregistraţi codul de la domeniul principal cu care a fost 

înscrisă ultima dată în Registrul Comerţului.  

a. Agricultură, vânătoare și silvicultură 

b. Pescuit și piscicultură  

c. Industrie extractivă 
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d. Industrie prelucrătoare 

e. Energie electrică și termică, gaze și apă  

f. Construcţii 

g. Comerţ  

h. Hoteluri și restaurante  

i. Transport, depozitare și comunicaţii  

j. Intermedieri financiare  

k. Tranzacţii imobiliare și alte servicii  

l. Învăţământ  

m. Sănătate și asistenţă socială 

n. Alte activităţi. Care ___________________ 

 

9. Câţi salariaţi aveţi în prezent? 

a. Un salariat 

b. Doi salariaţi 

c. Trei salariaţi 

d. Mai mult de 3 salariaţi 

 

10. Aveţi angajaţi din categorii de persoane vulnerabile? 

a. Da 

b. Nu 

 

11. Sunteţi și întreprindere socială de inserţie? 

a. Da 

b. Nu 

 

12. Autorităţile locale se implică în sprijinirea dumneavoastră ca întreprindere socială? 

a. Da  

b. Nu 

c. Nu stiu/ nu raspund 

13. Care este relaţia cu AJOFM? 

a. Foarte bună 

b. Bună 

c. Normală 

d. Deficitără 

e. Foarte deficitară 
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f. Nu stiu/ nu raspund 

14. Care sunt în prezent cele mai grave 3 probleme cu care se confruntă firma dvs.? [TREI RĂSPUNSURI 

POSIBILE] 

a. Găsirea de clienţi noi 

b. Scăderea volumului [nr./valoare] de comenzi de la clienţii existenţi 

c. Concurenţa 

d. Accesul la finanţare/creditare 

e. Costurile de producţie și cu salariaţii cresc 

f. Costurile de producţie și cu salariaţii sunt prea mari și nu pot fi reduse  

g. Nu găsesc forţă de muncă  

h. Taxe și impozite prea mari 

i. Salariaţii nu își fac treaba 

j. Probleme birocratice (controale abuzive, aprobări dificile, etc.) 

k. Alta. Care? _______________ 

15. Pornind de la ce aţi învăţat construind o întreprindere socială, aţi mai înfiinţa din nou o asemenea 

întreprindere? 

a. Cu siguranţă DA  

b. Probabil DA 

c. Probabil NU     

d.  Cu siguranţă NU      

e. NS/NR 

16. Credeţi ca afacerea pe care o desfășuraţi are impact pozitiv în comunitate? 

a. Cu siguranţă DA  

b. Probabil DA 

c. Probabil NU     

d.  Cu siguranţă NU      

e. NS/NR 

17. Piaţa pe care vă desfășuraţi activitatea este? 

a. Locală 

b. Regională 

c. Naţională 

d. Europeană și internaţională 

 

18. Care este  rolul principal al unei întreprinderi de economie socială? 

a.  Crearea de locuri de muncă pentru creșterea imserţiei pe piaţa muncii a persoanelor din grupuri 

vulnerabile; 
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b. Producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la 

bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia 

c. Alta.................................... 

19. De ce aţi avea nevoie ca să reușiţi în domeniul economiei sociale? 

a. Finanţare 

b. Sprijin în management 

c. Elaborarea planului de afaceri 

d. Facilităţi economice 

ÎNTREBĂRI PENTRU PERSOANELE CARE DORESC SĂ DEZVOLTE O AFACERE ÎN DOMENIUL ECONOMIEI 

SOCIALE 

1. Sunteţi: 

a. Bărbat 

b. Femeie 

2. Vârsta dumneavoastră este: 

a. Între 20 și 25 de ani 

b. Între 26 si 35 de ani 

c. Între 35 și 45 de ani 

d. Între 46 și 55 de ani 

e. Peste 56 de ani 

3. Regiunea de dezvoltare în care vă propuneţi să desfășuraţi o activitate în domeniul antreprenoriatului 

social: 

a. Nord-Est 

b.  Sud-Vest Oltenia 

c.  Sud-Est 

d. Sud-Muntenia 

4. Care este forma juridică sub care vă gândiţi să înfiinţaţi o afacere în domeniul antreprenoriatului social? 

a. Asociaţie         

b. Societate cu răspundere limitată (SRL)    

c. Alta (Specificaţi) _____________________ 

5. Sunteţi unic asociat în firmă? 

a. Da 

b. Nu  

6. În ce domeniu aţi dori să înfiinţaţi o afacere  de antreprenoriat social? 

a. Agricultură, vânătoare și silvicultură 

b. Pescuit și piscicultură  

c. Industrie extractivă 
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d. Industrie prelucrătoare 

e. Energie electrică și termică, gaze și apă  

f. Construcţii 

g. Comerţ  

h. Hoteluri și restaurante  

i. Transport, depozitare și comunicaţii  

j. Intermedieri financiare  

k. Tranzacţii imobiliare și alte servicii  

l. Învăţământ  

m. Sănătate și asistenţă socială 

n. Alte activităţi. Care ___________________ 

7. De câţi salariaţi aţi avea nevoie la început? 

a. Un salariat 

b. Doi salariaţi 

c. Trei salariaţi 

d. Mai mult de 3 salariaţi 

8. Aţi angaja și persoane din categorii vulnerabile? 

a. Da 

b. Nu 

9. Cum credeţi că ar fi relaţia cu autorităţile locale? 

a. Foarte bună 

b. Bună 

c. Normală 

d. Deficitără 

e. Foarte deficitară 

f. Nu stiu/ nu raspund 

10. Care credeţi că ar fi cele mai mari 3 probleme cu care v-aţi putea confruntă? [TREI RĂSPUNSURI 

POSIBILE] 

a. Găsirea de clienţi noi 

b. Scăderea volumului [nr./valoare] de comenzi de la clienţii existenţi 

c. Concurenţa 

d. Accesul la finanţare/creditare 

e. Costurile de producţie și cu salariaţii cresc 

f. Costurile de producţie și cu salariaţii sunt prea mari și nu pot fi reduse  

g. Nu găsesc forţă de muncă  

h. Taxe și impozite prea mari 

i. Salariaţii nu își fac treaba 
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j. Probleme birocratice (controale abuzive, aprobări dificile, etc.) 

k. Alta. Care? _______________ 

11. Credeţi ca afacerea pe care aţi desfășura-o ar avea impact pozitiv în comunitate? 

a. Cu siguranţă DA  

b. Probabil DA 

c. Probabil NU     

d.  Cu siguranţă NU      

e. NS/NR 

12. Piaţa pe care v-aţi desfășura activitatea ar fi? 

a. Locală 

b. Regională 

c. Naţională 

d. Europeană și internaţional 

13. Care credeţi că este  rolul principal al unei întreprinderi de economie socială? 

a.  Crearea de locuri de muncă pentru creșterea imserţiei pe piaţa muncii a persoanelor din grupuri 

vulnerabile; 

b. Producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la 

bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia 

c. Alta.................................... 

14. De ce aţi avea nevoie ca să reușiţi în domeniul economiei sociale? 

a. Finanţare 

b. Sprijin în management 

c. Elaborarea planului de afaceri 

d. Facilităţi economice 

 

Vă mulţumim! 
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