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Apariţia Ghidului de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru 
comunităţile de romi a fost posibilă prin colaborarea şi asistenţa oferită de o serie de experţi 
naţionali, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale.

Realizarea aceastui material se bazează pe experienţa implementării şi derulării proiectelor 
de economie socială la nivel naţional şi european. Autorii şi echipa de proiect doresc să 
mulţumească  pentru asistenţa tehnică acordată în elaborarea acestui document următorilor 
specialişti: Elena Cucu, Fundaţia Speranţa Târgu-Neamţ; Gabriela Dima, Fundaţia Cartea 
Călătoare; Ana Derumeaux, Scufiţa Roşie; Bogdan Lăzărescu, Fundaţia Centrul pentru 
Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria); David Mark, Alianţa Civică a Romilor 
din România; Attila Gábor Markó, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul 
României; Alexandra Mocanu, Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională 
(CADI Eleutheria); Mircea Mocanu, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare; Anca 
Nistor, Fundaţia Touched România; Yesim Oruc, Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare; Rodica Precupeţu, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul 
României; Simona Stănescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii; Horia Terpe, Fundaţia 
Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria).

Versiunea finală a acestui document a fost structurată de: Claudia Petrescu, Mihaela 
Ghinescu, Alina Marchiş şi Cătălina Şerban, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mulţumiri
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Economia socială este ”tipul de economie care îmbină în mod eficient responsabilitatea 
individuală cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii, care 
urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal este 
beneficial social. Economia socială are la bază o iniţiativă privată, voluntară şi solidară, cu un 
grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, presupune un risc economic şi o distribuţie 
limitată a profitului.” (PNUD România, 2012)

Întreprinderea socială reprezintă o organizaţie care are ca scop principal 
asigurarea/furnizarea bunăstării pentru comunitate, creată la iniţiativa unui grup de cetăţeni 
şi unde interesele materiale ale celor ce au investit capital sunt limitate. Este o organizaţie 
independentă care îşi asumă riscuri economice ce derivă din activitatea economică derulată 
şi implică diverşi actori interesaţi din comunitate în organele de conducere.

Antreprenorul social este un agent al schimbării care propune soluţii creative de rezolvare 
a problemelor sociale.

Cooperativa este o asociaţie autonomă de persoane, unite în mod voluntar în scopul 
satisfacerii nevoilor economice, sociale, culturale şi a aspiraţiilor comune ale acestora, 
printr-o întreprindere deţinută în comun şi controlată în mod democratic.

Societatea mutuală este o asociaţie autonomă de persoane (persoane fizice sau juridice)  
unite voluntar cu scopul principal de a satisface nevoile lor comune în asigurare (de viaţă şi 
non-viaţă), providenţă, sănătate şi sectorul finanţe-bănci, care desfăşoară activităţi care fac 
obiectul unei concurenţe. 

Unitatea protejată este operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, 
în cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă 
sunt persoane cu dizabilităţi.

Organizaţii neguvernamentale sunt entităţi private, organizate formal, cu autonomie în 
luarea deciziilor şi libertate de asociere, care produc servicii netaxabile pentru beneficiarii lor 
şi al căror surplus, dacă acesta există, nu poate fi însuşit de către cei care le crează, 
controlează sau le finanţează.

Glosar de 
termeni
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Crearea şi dezvoltarea unei afaceri este o provocare pentru mulţi dintre noi, dar provocarea 
este cu atât mai mare atunci când este vorba de o întreprindere socială. ”De ce?” este 
întrebarea firească a multora dintre dumneavoastră, cei care răsfoiţi acest ghid, încercând 
să găsiţi răspunsuri la nelămuririle pe care le aveţi cu privire la înfiinţarea şi, mai ales, 
dezvoltarea şi susţinerea unei întreprinderi sociale.

Întreprinderea socială reprezintă o afacere în care:  
•    scopul principal nu este de natură economică, respectiv obţinerea unui profit cât mai 
mare, ci unul social; 
•      profitul se întoarce în comunitate sau este distribuit limitat între membri;
•      membrii participă activ la luarea deciziilor. 

Pentru România este un tip nou şi, în acelaşi timp, un tip vechi de afacere care este încurajat 
să se dezvolte. Este o afacere în care este favorizată utilizarea resurselor locale (umane şi 
materiale) şi care are ca scop dezvoltarea comunităţii în ansamblu.

Asigurarea sustenabilităţii activităţii unei organizaţii este un obiectiv major al managemen-
tului acesteia. În condiţiile diminuării resurselor publice, din ce în ce mai multe organizaţii ale 
societăţii civile urmăresc dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru:
•      Îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi programelor; 
•      Asigurarea continuităţii în furnizarea serviciilor către beneficari;
•      Creşterea numărului de beneficiari;
•      Obţinerea de noi resurse financiare care să favorizeze stabilitatea activităţii lor.

Indiferent de tipul organizaţiei ce se doreşte a fi iniţiată sau dezvoltată – organizaţie ne-
guvernamentală, societate cooperativă, casă de ajutor reciproc, asociaţii agricole, 
obşti/composesorate, etc. – există câteva etape care ar trebui respectate pentru asigurarea 
succesului unui astfel de demers. 

Ne dorim ca acest ghid să reprezinte un instrument util tuturor acelora care îşi propun să 
înfiinţeze sau să dezvolte întreprinderi sociale în România, în special în cadrul comunităţilor 
de romi. Ghidul îşi propune să prezinte principalele etape din planificarea unei întreprinderi 
sociale pornind de la iniţierea unui astfel de demers şi până la prezentarea cadrului legal de 
funcţionare. Pentru a fi util, ghidul va cuprinde elemente legislative care stau la baza 
înfiinţării fiecărui tip de întreprindere socială, precum şi documentele necesare într-un astfel 
de demers. 
Având în vedere toate acestea, putem afirma că acest ghid oferă informaţii utile pentru 
înfiinţarea oricărui tip de întreprindere de economie socială existentă în acest moment în 
România.   

De ce este necesar acest ghid
Scopul principal al acestui ghid este de a oferi informaţie structurată tuturor celor care doresc 
să iniţieze sau să dezvolte o întreprindere socială în/pentru comunităţile de romi pornind de 
la etapa de planificare până la punerea ideii în aplicare.

Ne propunem să oferim răspunsuri la întrebările pe care le au toţi cei ce doresc să dezvolte o 

Introducere
CAPITOLUL I 
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întreprindere socială în comunităţile dezavantajate:
•      care sunt caracteristicile întreprinderii sociale?
•      ce tip de întreprindere socială se poate crea?
•      care sunt etapele procesului de planificare a unei întreprinderi sociale?
•      care sunt paşii care trebuie parcurşi pentru a iniţia o întreprindere socială?
•      ce documente sunt necesare pentru înfiinţarea unei întreprinderi sociale?
•      care este cadrul legal de funcţionare al întreprinderilor sociale?

Cui se adresează acest ghid
Acest ghid se adresează tuturor celor care intenţionează să iniţieze sau să dezvolte o 
întreprindere socială în/pentru comunităţile de romi, dintre care putem menţiona: membrii 
cooperativelor, organizaţiilor nonprofit (asociaţii şi fundaţii) şi caselor de ajutor reciproc; 
antreprenorii sociali; membrii grupurilor de iniţiativă comunitare.  

De asemenea, poate fi un instrument util pentru facilitatorii comunitari, administraţia publică 
locală şi agenţii economici locali.

Cum poate fi folosit acest ghid
Acest ghid reprezintă un instrument util în demersurile de înfiinţare a unei întreprinderi 
sociale. Fiecare capitol răspunde întrebărilor care apar într-un asemenea demers, oferind şi 
scurte exemple de bună practică. Pentru a uşura înţelegerea caracteristicilor unei 
întreprinderi sociale, am pornit cu o prezentare cât mai clară a acestora, urmată de 
beneficiile unei astfel de organizaţii şi de impactul probabil pe care îl poate avea asupra 
procesului de dezvoltare comunitară. Planificarea înfiinţării unei întreprinderi sociale 
presupune parcurgerea unor paşi care sunt descrişi cât mai simplu şi includ diferite modele 
de analiză care pot fi utilizate.

Limitele ghidului
Ghidul nu reprezintă un manual economic sau juridic de înfiinţare a unei întreprinderi sociale. 
Etapele ce trebuie parcurse pentru a înfiinţa o întreprindere socială sunt descrise şi sunt 
însoţite de o serie de instrumente utile în dezvoltarea unui astfel de model de economie 
socială, dar care au un caracter general. De aceea, în procesul de dezvoltare a unei 
întreprinderi sociale recomandăm consultarea şi a altor instrumente şi/sau ghiduri specifice, 
de genul ghid de scriere a unui plan de afaceri, ghid pentru managementul resurselor, ghid 
de dezvoltare a strategiei de marketing, etc.
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Economia socială este un concept nou în România ultimilor ani, un instrument folosit pentru 
a găsi soluţii la problema excluziunii sociale. Corelată cu alte politici şi măsuri de incluziune a 
comunităţilor dezavantajate, economia socială poate deveni una dintre soluţiile pe termen 
lung de integrare a comunităţilor de romi în ceea ce priveşte combaterea sărăciei, 
recalificarea profesională, angajarea în muncă etc. Economia socială, ca şi abordare, 
permite guvernului să realizeze incluziunea socială a grupurilor vulnerabile prin integrarea în 
muncă, şi poate constitui o soluţie pentru problemele economice ale societăţii.

Deşi entităţi de economie socială există în România din secolul XIX, acest concept nu este 
foarte bine cunoscut astăzi. Cadrul legislativ pentru economia socială se află încă pe agenda 
publică.  

În România nu există entităţi definite ca întreprinderi sociale până în acest moment, dar sunt 
organizaţii care corespund caracteristicilor şi criteriilor economice şi sociale formulate de 
către EMES European Research Network, organizaţia europeană cea mai cunoscută care 
se ocupă de cercetare şi analize în acest domeniu. Astfel de organizaţii sunt ONG-urile, 
cooperativele de gradul 1, cooperativele de credit, mutualităţile (CAR-uri şi CARP-uri), 
unităţile protejate, obştile/composesoratele, alte forme de asociere.

Tipul de servicii furnizate de către entităţile de economie socială, efectele acestora asupra 
comunităţii (incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, crearea de noi mecanisme de 
dezvoltare participativă şi a unei infrastructuri sociale, creşterea capitalului social, uman, 
simbolic, etc.) fac ca acestea să joace un rol major în cadrul procesului  de dezvoltare locală. 
(Borzaga, Tortia, 2009)

Acest prim capitol este o introducere în conceptul mare de economie socială şi cuprinde:
•      definirea noţiunii de ”Întreprindere socială” şi a conceptelor asociate;
•      caracteristicile întreprinderilor sociale;
•      prezentarea tipurilor principale de întreprinderi sociale din România;
•      beneficiile iniţierii unei întreprinderi sociale;
•      modul în care întreprinderile sociale contribuie la dezvoltarea comunităţii;
•      descrierea motivelor principale pentru iniţierea unui astfel de demers;
•   răspunsuri la câteva dintre întrebările frecvente legate de crearea de întreprinderi 
sociale.

Definirea întreprinderii sociale şi a cadrului conceptual asociat

Economia socială este conceptul utilizat pentru a grupa diferite tipuri de organizaţii ce au 
fost iniţiate de grupuri de cetăţeni ca răspuns la o serie de probleme cu care se confruntau în 
condiţiile transformărilor socio-economice: cooperative (meşteşugăreşti, consum, credit), 
societăţi mutuale, organizaţii neguvernamentale, obşti/composesorate. (Jacques Defourny, 
www.emes.net)

Conform Raportului ”Profit pentru oameni” (PNUD România, 2012), economia socială este 

CAPITOLUL II 
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definită ca ”tipul de economie care îmbină în mod eficient responsabilitatea individuală cu 
cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii, care urmăreşte 
dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal este beneficiul 
social. Economia socială are la bază o iniţiativă privată, voluntară şi solidară, cu un grad 
ridicat de autonomie şi responsabilitate, presupune un risc economic şi o distribuţie limitată a 
profitului.” (PNUD România, 2012, p.13)

Economia socială cuprinde toate activităţile economice desfăşurate de întreprinderi, în 
primul rând cooperative, asociaţii şi societăţi de ajutor reciproc, ale căror etică transmite 
următoarele principii (Defourny&Develtere,1999):
1.    furnizarea de servicii membrilor săi sau comunităţii înaintea profitului;
2.    autonomia managementului;
3.    proces democratic de luare a deciziilor.

O abordare complexă a economiei sociale este furnizată de CIRIEC, care defineşte 
economia socială ca fiind: „Un ansamblu de întreprinderi private, cu personalitate juridică, 
autonomie a deciziei şi libertate de asociere, create pentru a satisface nevoile membrilor lor 
prin intermediul pieţei, prin producerea de bunuri sau furnizarea de servicii, asigurări sau 
finanţare/creditare, unde luarea deciziei şi orice formă de distribuţie a profitului sau 
surplusului între membri nu sunt direct legate de capitalul investit sau acţiunile fiecărui 
membru, fiecare dintre membri având un singur vot.”(Chaves Avila, Monzon Campos, 2007, 
p.20)

Întreprinderea socială reprezintă o organizaţie care are ca scop principal 
asigurarea/furnizarea bunăstării pentru comunitate, creată la iniţiativa unui grup de cetăţeni 
şi unde interesele materiale ale celor ce au investit capital sunt limitate. Este o organizaţie 
independentă care îşi asumă riscuri economice ce derivă din activitatea economică derulată 
şi implică diverşi actori interesaţi din comunitate în organele de conducere. (Borzaga & 
Defourny, 2001)

O întreprindere socială funcţionează ca un agent economic, produce bunuri şi servicii pe 
care le oferă pe piaţă, dar îşi conduce operaţiunile şi redirecţionează surplusul pentru a 
îndeplini scopurile sociale, culturale sau de protecţie a mediului. Întreprinderea socială are 
două scopuri principale:
1.    Îndeplinirea obiectivelor sociale, culturale, de protecţia mediului, etc.
2.    Obţinerea de venituri pentru îndeplinirea obiectivelor.

La definiţia de mai sus putem să mai adăugăm câteva caracteristici importante:
•      întreprinderea socială presupune o abordare antreprenorială de rezolvare a  probleme-
lor sociale şi de realizare a schimbării la nivel comunitar;
•     utilizează metode antreprenoriale de îndeplinire a scopului social, iar profitul este utili-
zat, în special, pentru realizarea misiunii;
•   profitul este utilizat în special pentru îndeplinirea scopurilor sociale şi nu pentru a 
furniza bunăstare acţionarilor.

Antreprenorul social este un agent al schimbării care propune soluţii creative de rezolvare 
a problemelor sociale. Este un termen utilizat pentru a descrie indivizii care iniţiază noi 
activităţi economice ce au misiune socială (noi moduri de a răspunde problemelor sociale), 
în timp ce se comportă ca antreprenori economici în ce priveşte dinamismul, implicarea 
personală şi practicile inovative. 

Antreprenorul social are capacitatea:
•      de a identifica problema; 
•      de a dezvolta modalităţi de rezolvare a ei;
•    de a disemina aceste modalităţi către ceilalţi astfel încât să îi mobilizeze să participe.

Scopul principal al antreprenorilor sociali nu este obţinerea de bani, ci construirea unor 
afaceri etice, durabile, care să aibă un impact social pozitiv. Prin beneficiile sociale, 
agroturismul, agricultura biologică sau reţelele de mici fermieri şi meşteşugari se găsesc la 
graniţa dintre antreprenoriatul clasic şi cel social. (www.startups.ro)
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Antreprenoriatul social este arta de a crea afaceri care îşi propun generarea de profit, în 
timp ce rezolvă probleme sociale, culturale sau de protecţie a mediului.

Caracteristici ale întreprinderii sociale

Entităţile de economie socială (societăţi mutuale, cooperative, şi alte organizaţii similare din 
domeniu) prezintă următoarele caracteristici (Barea, Monzon, 2006, p. 33-35):
a)   Entităţi private care  nu sunt controlate de sectorul public – în unele cazuri primesc   
fonduri de la sectorul public sau pot avea membri din acest sector (vezi ONG-urile); 
b)    Organizaţii formale – au autonomie decizională şi personalitate  juridică;
c)    Libertate de asociere;
d)    Entităţile de economie socială sunt create pentru a răspunde nevoilor membrilor lor prin 
aplicarea principiului auto-ajutorării;
e)    Sunt producători de piaţă  – creează produse care sunt vândute pe pieţe, asumându-şi 
un risc economic;
f)     Distribuţie limitată a profitului; 
g)    Organizaţii democratice - entităţile  de economie socială au la bază principiul ”un om-un 
vot” în cadrul procesului de luare a deciziei. Astfel toţi membrii participă la luarea deciziei în 
cadrul Adunărilor Generale. 

Defourny (Defourny, J, 2006, p.9) defineşte întreprinderile sociale făcând distincţie între 
criteriile economice şi indicatorii sociali. Pentru a reflecta dimensiunile economice şi 
antreprenoriale ale iniţiativelor, patru criterii sunt invocate:
a)    Activitate  producătoare de bunuri şi/sau servicii; 
b)    Autonomie ridicată;
c)    Nivel ridicat de risc;
d)  Prezenţa salariaţilor – îmbinarea muncii plătite cu voluntariatul în desfăşurarea acti-
vităţilor (este cazul ONG-urilor).

Dimensiunea socială a întreprinderilor sociale este dată de cinci criterii (Defourny, J, 2006, 
p.10):
a)    Obiectiv social - se axează pe satisfacerea nevoilor membrilor sau comunităţii;
b)    Iniţiativa realizării lor aparţine exclusiv comunităţii sau unui grup de fondatori;
c)    Decizii luate în mod democratic  – principiul de bază al luării deciziilor este „un om, un 
vot”;
d)  Caracter participativ – participarea membrilor şi stakeholderilor la luarea deciziilor, 
precum şi managementul participativ;
e)   Distribuţia limitată a profitului– surplusul obţinut nu se repartizează, sau se repartizează 
doar o parte a acestuia, pentru a se exclude orientarea  către maximizarea profitului.

Principalele diferenţe dintre întreprinderile sociale şi ceilalţi agenţi economici sunt legate de 
scop, conducere, participarea membrilor la luarea deciziilor, recuperarea investiţiei, distri-
buţia profitului, beneficiari. 

Tabelul 1 sintetizează aceste diferenţe dintre întreprinderile sociale şi ceilalţi agenţi econo-
mici.
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Întreprinderi sociale Companii private

Scop

Conducerea

Dreptul de vot

Recuperarea 
investiţiei

Distribuţia 
profitului

Beneficiari

Producerea de bunuri şi/sau servicii 
pentru nevoile comune ale mem-
brilor sau ale comunităţii. Furniza-
rea de bunăstare pentru comunita-
te.

Procesul de luare a deciziilor (a ce-
lor strategice) este mai lent deoare-
ce presupune consultarea tuturor 
celor implicaţi.

Bazat pe principiul ”un om, un vot”, 
indiferent de numărul de acţionari. 
Controlul este împărţit în mod egal 
între membri.

Membrii investesc nu pentru recu-
perarea investiţiei, ci pentru că sunt 
beneficiari ai produselor sau servi-
ciilor. La plecarea din întreprinderea 
socială membrii primesc doar cât au 
investit.

Distribuit în funcţie de activitatea în 
întreprinderea socială, nu în funcţie 
de capitalul social deţinut.

Centrare pe nevoile comunităţii sau 
ale clienţilor.

Să facă profit pentru acţionari.

Este un proces rapid, deciziile fiind 
luate de către manager.

Bazat pe numărul de acţionari şi de 
părţile sociale deţinute de către 
aceştia. Acţionarul care deţine cele 
mai multe părţi sociale are puterea 
de control a deciziilor.

Investiţia iniţială este plătită în func-
ţie de valoarea ei comercială la mo-
mentul retragerii. Investiţia iniţială 
este amortizată prin dividendele pri-
mează.

Distribuit prin dividende în funcţie 
de capitalul social deţinut.

Centrare pe client.

Sursa: adaptare după Jarka Chloupková, 2002, Mişcarea Cooperatistă Europen  - Istoric şi 
elemente comune (European Cooperative Movement – Background and common denominators)

ă

Tabel 1. Principalele diferenţe dintre întreprinderile sociale şi ceilalţi agenţi economici

20

Tipologia întreprinderilor sociale

Organizaţii neguvernamentale
Activitatea organizaţiilor neguvernamentale (ONG) este reglementată prin Ordonanţa de 
Guvern 26/2000, completată şi modificată prin Ordonanţa de Guvern 37/2003 şi Legea 
246/2005. Asociaţiile şi fundaţiile sunt entităţi private, organizate formal, cu autonomie în 
luarea deciziilor şi libertate de asociere, care produc servicii netaxabile pentru beneficiarii lor 
şi al căror surplus, dacă acesta există, nu poate fi însuşit de către cei care le crează, 
controlează sau le finanţează.

Sunt trei domenii de activitate ale organizaţiilor neguvernamentale clasificate în funcţie de 
beneficiarii activităţilor organizaţiei respective (”Economia socială şi problematica vârstei a 
treia. Rolul asociaţiilor mutuale şi de ajutor reciproc”, www.ies.org.ro, 2012): 
a) activităţi de interes general;
b) activităţi în interesul unei comunităţi;
c) activităţi desfăşurate în interesul personal nepatrimonial al membrilor organizaţiei (organi-
zaţii mutuale). 



În categoria organizaţiilor neguvernamentale sunt cuprinse, conform cadrului normativ în 
vigoare, şi asociaţiile agricole, obştile/composesoratele şi mutualităţile, chiar dacă acestea 
beneficiază şi de legislaţie secundară.

ONG-urile desfăşoară activităţi economice în conformitate cu scopul principal al 
organizaţiei. Desfăşurarea de activităţi în afara scopului este posibilă numai prin societăţi 
comerciale ce au ca asociaţi unici ONG-urile. Profitul realizat (cu excepţia celui reinvestit) se 
utilizează pentru realizarea scopului ONG-ului. Profitul reinvestit este cel utilizat pentru 
dezvoltarea afacerii şi reprezintă partea din profit investită în producţia şi/sau achiziţia de 
echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) folosite în scopul obţinerii de 
venituri impozabile. În cazul ONG-urilor, ce rămâne din profit, după scăderea acestei părţi 
reinvestite pentru dezvoltare, poate fi folosită numai pentru realizarea misiunii organizaţiei.

Principala facilitate fiscală pentru ONG-urile care desfăşoară activităţi economice este 
scutirea de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate 
până la nivelul a 15.000 EURO într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale 
scutite de la plata impozitului pe profit.

Societăţile mutuale
Societăţile mutuale sunt al doilea mare agent economic al economiei sociale. Se împart în 
două mari categorii: 
•     societăţi mutuale prestatoare de servicii care se axează pe acoperirea riscurilor de să-
nătate şi sociale ale indivizilor;
•     companii mutuale de asigurare a căror principală activitate este de obicei axată pe asi-
gurarea de bunuri (vehicule, etc.), dar pot acoperi şi asigurarea de viaţă a anumitor zone.

”O societate mutuală este o asociaţie autonomă de persoane (persoane fizice sau juridice)  
unite voluntar cu scopul principal de a satisface nevoile lor comune în asigurare (de viaţă şi 
non-viaţă), providenţă, sănătate şi sectorul finanţe-bănci, care desfăşoară activităţi care fac 
obiectul unei concurenţe.” (Barea, Monzon, 2006, p. 37). Conform autorilor, societăţile 
mutuale au următoarele caracteristici: absenţa acţiunilor, libertatea de asociere, lipsa 
orientării directe către profit, solidaritate, democraţie, independenţă.

Societatea mutuală este condusă pe baza principiului solidarităţii între membri, care 
participă în structurile de conducere ale afacerii şi aderă la următoarele principii (Barea, 
Monzon, 2006):
1.  Absenţa acţionariatului. Acţionariatul este format din membrii societăţii mutuale.  
Fondurile mutuale nu sunt societăţi pe acţiuni care pot produce un eventual profit pentru 
deţinători. Aceste societăţi funcţionează pe baza unui capital iniţial (sau fonduri proprii) 
obţinut din aportul membrilor sau prin împrumut. Capitalul iniţial este colectiv, fiind proprieta-
te indivizibilă a organizaţiei.

2.    Libertatea de asociere. Societăţile mutuale sunt deschise către oricine îndeplineşte con-
diţiile stabilite în articolele de asociere.

3.   Lipsa orientării directe către profit. Obiectivul principal al societăţilor mutuale nu  este 
profitul, ci servirea intereselor membrilor săi. Lipsa orientării către profit a societăţilor 
mutuale nu înseamnă însă că acestea nu sunt active economic, nu sunt viabile, sau nu 
produc un profit. Profitul nu este repartizat membrilor (cotizanţilor), ci este reinvestit în sopul 
de a îmbunătăţi serviciile oferite membrilor sau creşterea capitalurilor proprii. Este distribuit 
şi între membri, uneori,dar doar în anumite limite.
 
4.   Solidaritate. Membrii unei societăţi mutuale au scopul comun de a satisface cerinţele 
individuale prin acţiuni colective, punând în comun resursele pentru satisfacerea tuturor 
nevoilor. Termenul de mutualitate este definit ca reciprocitate, aceste societăţi asigurând 
ajutorarea reciprocă a membrilor. 
        
5.   Democraţie. Societăţile mutuale sunt administrate democratic, membrii participând în 
structurile de conducere în concordanţă cu sistemul de reprezentare care variază de la o ţară 
la alta. Prin principiul ”un om-un vot” fiecare membru are putere egală în luarea deciziilor.  
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Deşi în practică acest principiu este adesea adaptat pentru a permite o anumită parte de vot 
ponderat, principiul democratic este conservat prin prevederile actului constitutiv al 
asociaţiei, care prevede numărul de voturi pe care fiecare membru îl poate deţine.

6.   Independenţă. Societăţile mutuale sunt entităţi independente ce nu se află sub  auto-
ritatea instituţiilor publice.

Plecând de la definiţiile şi clarificările conceptuale prezentate mai sus putem identifica 
organizaţiile mutuale ca societăţi de persoane (de aici şi denumirea frecvent utilizată de 
”societăţi mutuale”) care asigură membrilor protecţie solidară, fără a considera obţinerea de 
profit în diverse arii de risc. În Europa principalele tipuri de risc acoperite de astfel de 
organizaţii sunt din zona sănătăţii, dar nu exclusiv. (”Economia socială şi problematica 
vârstei a treia. Rolul asociaţiilor  mutuale şi de ajutor reciproc”, www.ies.org.ro, 2012)

În România ele se regăsesc sub forma caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor (CARS) sau 
pensionarilor (CARP), care oferă, în cea mai mare parte, servicii financiare membrilor.

Societăţile cooperative
Cooperativele reprezintă primul mare agent economic de afaceri al economiei sociale. 
Cooperativa este definită ca: „o asociaţie autonomă de persoane, unite în mod voluntar în 
scopul satisfacerii nevoilor economice, sociale, culturale şi a aspiraţiilor comune ale 
acestora printr-o întreprindere deţinută în comun şi controlată în mod democratic.” (ICA, 
1995)

Conform raportului CIRIEC (2006), o cooperativă este o entitate legal constituită în care 
principalul obiectiv este satisfacerea nevoilor membrilor săi, şi/sau promovarea activităţii 
economice şi sociale în acord cu următoarele principii:

1.    Activitatea cooperativei trebuie orientată către beneficiul mutual al membrilor săi  astfel 
încât fiecare membru să beneficieze de activităţile cooperativei proporţional cu participarea 
sa.

2.    Membrii trebuie de asemenea să fie şi clienţi, angajaţi sau furnizori, sau să fie implicaţi în 
activitatea cooperativei.

3.    Dreptul de control ar trebui acordat egal între membri, în acord cu principiul ”un om – un 
vot”. Dreptul de vot este acordat individual şi presupune că membrii nu pot exercita nici un 
drept asupra activelor cooperativei. Deşi votul ponderat poate fi permis în scopul de a 
reflecta contribuţia fiecărui membru la activităţile entităţii, o limită este fixată pentru a preveni 
ca un membru să preia controlul asupra cooperativei.

4.  Dobânda pentru creditele acordate şi capitalul social trebuiesc limitate. În anumite 
circumstanţe, cooperativele pot avea printre membrii lor o proporţie specificată de investitori 
care nu îi utilizează serviciile sau terţe părţi care beneficiază de activităţile lor sau desfăşoară 
activităţi în numele lor.

5.    Dreptul de vot al investitorilor membri, dacă este permis, trebuie limitat astfel încât con-
trolul să fie acordat membrilor utilizatori.

6.    Profitul trebuie distribuit în funcţie de tranzacţiile cu cooperativa sau păstrat pentru satis-
facerea nevoilor membrilor.

7.   Nu ar trebui să existe restricţii artificiale de apartenenţă (principiul asocierii voluntare); 
există norme specifice cu privire la aderare, demisie şi excludere.
       
8.    În caz de lichidare, activele nete şi rezervele trebuie distribuite conform principiului distri-
buţiei dezinteresate, cu alte cuvinte acestea trebuie atribuite unei alte cooperative care 
urmăreşte obiective similare sau în scopuri de interes general.
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În România, conform legislaţiei în vigoare (Legea 1/2005), cooperativelor pot fi:
I) Societăţi cooperative de gradul 1 care se pot constitui în una dintre următoarele forme:
a) societăţi cooperative meşteşugăreşti;
b) societăţi cooperative de consum;
c) societăţi cooperative de valorificare;
d) societăţi cooperative agricole;
e) societăţi cooperative de locuinţe;
f) societăţi cooperative pescăreşti;
g) societăţi cooperative de transporturi;
h) societăţi cooperative forestiere;
i) societăţi cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor legale.

II) Societăţi cooperative de gradul 2, ca persoană juridică constituită din societăţi 
cooperative de gradul 1, în majoritate, şi alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrării 
pe orizontală sau pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea, şi înregistrate 
în conformitate cu prevederile legale. Societăţile cooperative de gradul 2 nu sunt entităţi 
specifice de economie socială.

Unităţile protejate
Acestea sunt tipuri de entităţi administrate fie de către organizaţii neguvernamentale, fie de 
societăţi comerciale şi care beneficiază de legislaţie specifică în România (Legea 448/2006, 
republicată cu completările şi modificările de rigoare). Unităţile protejate sunt definite ca fiind 
operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puţin 
30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu 
dizabilităţi. 

Unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau 
privat, care angajează persoane cu dizabilităţi. Unităţile protejate pot fi: 
•      cu personalitate juridică;
•    fără personalitate  juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte 
structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale, precum şi cele organizate de persoana cu dizabilităţi autorizată, în 
condiţiile legii, să desfăşoare activităţi economice independente. 

Ordinul nr. 1372/septembrie 2007 al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  
privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate prevede că, în vederea 
autorizării ca unitate protejată, solicitantul trebuie să se încadreze în una dintre următoarele 
situaţii:
•      operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi orga-
nizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate 
cu contract individual de muncă;
•      secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau 
din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din 
numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;
•     persoană fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice 
independente, inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu handicap. 
Sunt incluse aici şi persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care 
îşi desfăşoară activitatea atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale pro-
fesiei.

Numai unităţile protejate care sunt de drept privat pot fi considerate întreprinderi sociale, 
conform principiilor de economie socială.

                                                                             
Alte entităţi juridice
În categoria întreprinderilor sociale pot fi încadrate şi alte entităţi juridice din categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii care respectă principiile economiei sociale:  prioritate acordată 
individului şi obiectivului social faţă de creşterea profitului, asocierea liberă şi voluntară, 
drept egal de vot al membrilor, autonomie decizională, distribuţia limitată a profitului, 
independenţa faţă de domeniul public. (PNUD, 2012, p. 35)
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Întreprinderi sociale în comunităţile de romi

Întrebarea multora dintre dumneavoastră la citirea titlului ghidului probabil că este ”de ce un 
ghid pentru întreprinderi sociale în comunităţile de romi?”. Ghidul cuprinde paşii înfiinţării 
unei întreprinderi sociale, indiferent de comunitatea în care va avea loc acest proces, şi se 
adresează, aşa cum am mai spus, tuturor celor care sunt interesaţi de un astfel de demers. 
De ce comunităţile de romi? Pentru că se confruntă cu mari probleme sociale pe care acest 
tip de întreprinderi le pot adresa. Etapele înfiinţării întreprinderii sociale sunt aceleaşi pentru 
toţi cei interesaţi, diferă doar scopurile sociale ale acestora şi problemele/nevoile pe care îşi 
propun să le rezolve.

Comunităţile de romi se confruntă cu probleme sociale diverse, dintre care putem enumera 
ocuparea, educaţia, sărăcia, sănătatea, locuirea. Sunt doar câteva dintre problemele 
sociale importante ale populaţiei de romi care duc la o calitate a vieţii redusă. Conform 
datelor Uniunii Europene, în anul 2009 (EU-MIDIS, 2009) romii din România  au un nivel de 
educaţie scăzut (10% sunt analfabeţi), un nivel redus de ocupare (doar 17% aveau locuri de 
muncă remunerate), sunt segregaţi teritorial (66% dintre romi locuiau în comunităţi bine 
delimitate spaţial). 

O problemă importantă în comunităţile de romi o constituie nivelul scăzut al ocupării. 
Aceasta este cauzată atât de factori de la nivel individual - cum ar fi nivelul de educaţie, 
nivelul aspiraţiilor, starea de sănătate, calitatea locuirii, modele familiale – dar şi factori de la 
nivel instituţional – stereotipurile negative, nerecunoaşterea calificărilor dobândite la locul de 
muncă, ocuparea informală, discriminarea (Cace, 2010). Principalele caracteristici ale 
ocupării romilor sunt (Cace, S., Preoteasa, A. M., Tomescu, C., Stănescu, S.,  2010):
•      rata scăzută a ocupării formale;
•   rata crescută a ocupării în economia informală sau în agricultura de subzistenţă;
•      nivelul redus al calificării (excepţie făcând meseriile tradiţionale).

Există şi romi care practică meserii tradiţionale (căldărarii, rudarii, fierarii, lăutarii etc), care 
obţin venituri din acestea, uneori chiar destul de mari, dar care nu au contracte sau 
autorizaţii. Este o muncă informală pe care nu doresc să o autorizeze datorită, în mare parte, 
birocraţiei prea mari şi a lipsei competenţelor necesare pentru a se descurca cu regulile 
acesteia. Sunt însă un început important pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, ele fiind 
deja iniţiative antreprenoriale ce pot fi stimulate.

Având în vedere toate caracteristicile populaţiei din comunităţile de romi, este dificil să se 
crească nivelul de ocupare prin intermediul măsurilor actuale (caravane, cursuri de formare, 
burse ale locurilor de muncă etc), impunându-se identificarea de noi soluţii. Întreprinderile 
sociale pot reprezenta o soluţie pentru rezolvarea problemelor romilor deoarece:
•      Permit angajarea celor aflaţi în situaţii de risc;
•      Ajută la rezolvarea unora dintre nevoile existente în comunitate;
•      Facilitează calificarea la locul de muncă;
•      Utilizează resurse locale (forţa de muncă, materii prime) şi permite dezvoltarea şi a altor 

antreprenori;
•      Revigorează meseriile tradiţionale;
•      Cresc nivelul de calificare şi cel de educaţie;
•    Stimulează solidaritatea şi duce la îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii;
•      Sunt o formă de auto-ajutorare.

Intervenţia în comunităţile sărace caracterizate prin nivel de educaţie scăzut, acces deficitar 
la infrastructură (branşarea la sursele de apă, de electricitate), izolare, calitate slabă a 
locuirii,  este dificilă în cele mai multe cazuri şi necesită activităţi de pregătire a comunităţii 
(traininguri, dezbateri, consiliere etc). Întreprinderile sociale presupun nu doar angajarea 
romilor, ci şi dezvoltarea abilităţilor lor de a dezvolta o afacere şi de a o face sustenabilă. 
Acest spirit antreprenorial este mult mai dificil de dezvoltat în comunităţi sărace.

Este de menţionat şi faptul că întreprinderile sociale presupun crearea de bunuri şi servicii, 
nu doar revitalizarea şi practicarea meşteşugurilor tradiţionale. Aceste meşteşuguri pot fi o 
metodă de a crea servicii sau bunuri în cadrul unei întreprinderi sociale.
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Impactul întreprinderilor sociale asupra comunităţilor

Întreprinderile sociale sunt considerate a fi actori principali în procesul de dezvoltare 
comunitară durabilă datorită efectelor pe care le au asupra bunăstării membrilor. Impactul 
pozitiv asupra dezvoltării comunitare se datorează următoarelor aspecte:
•      Stimulează dezvoltarea economică locală – sunt angajatori pe plan local şi utilizează re
surse din comunitate, în principal;
•     Reduce sărăcia – întreprinderile sociale creează locuri de muncă la nivel local reducând 
şomajul; în cadrul lor pot fi angajate persoane cu dizabilităţi, foşti deţinuţi, mame singure, 
tineri post-instituţionalizaţi, şomeri de lungă durată, persoane cu un nivel de educaţie mai 
redus etc; oferă servicii de formare profesională pentru persoanele care au un nivel redus de 
calificare;
•    Furnizează servicii socio-medicale – în comunităţile rurale şi în cele sărace, serviciile 
socio - medicale sunt oferite cu dificultate de către sistemul public datorită lipsei de personal 
şi infrastructură şi în foarte mică măsură de către cel privat datorită lipsei posibilităţii de a 
obţine profit;
•      Realizează incluziunea socială a grupurilor vulnerabile;
•      Dezvoltă capitalul social şi cultural al comunităţii;
•    Adresează probleme de protecţia mediului – reciclarea, eco-turismul, educaţia ecolo-
gică etc.

Impactul întreprinderilor sociale asupra celor care iniţiază şi dezvoltă aceste 
entităţi

Creşterea capacităţii organizaţionale
Crearea unei întreprinderi sociale constituie o experienţă ce poate ajuta la dezvoltarea 
capacităţii unei organizaţii deoarece:
•      Echipa dobândeşte noi deprinderi şi noi moduri de a gândi şi acţiona sau au posibilitatea 
de a le utiliza pe cele pe care deja le posedă în cadrul acestui proces;
•    Se produc schimbări în managementul financiar şi în cel operaţional pentru a putea 
asigura eficienţa necesară;
•      Sunt identificate şi se stabilesc noi relaţii resursă pentru activitatea derulată.

Îmbunătăţirea imaginii organizaţiei în cadrul comunităţii
Iniţierea sau dezvoltarea unei întreprinderi sociale este o oportunitate pentru organizaţie să 
se facă cunoscută în comunitate. Faptul că furnizează bunuri şi servicii sau că asigură locuri 
de muncă pentru membrii din comunitate constituie elemente ce permit o îmbunătăţire a 
imaginii organizaţiei.

Atragerea de noi fonduri
Pentru orice organizaţie, asigurarea fondurilor necesare derulării activităţii constituie o 
prioritate. De aceea, este important faptul că activitatea economică a organizaţiei prin care 
aceasta îşi susţine misiunea socială reprezintă o oportunitate pentru atragerea de noi 
investitori. Pe de altă parte, această activitate economică presupune obţinerea unor fonduri 
suplimentare prin vânzarea bunurilor şi serviciilor produse.

Crearea de capital social
Întreprinderile sociale presupun participarea actorilor interesaţi din comunitate la activitatea 
lor. Această participare a membrilor comunităţii favorizează dezvoltarea relaţiilor sociale la 
nivel local. 

Relaţia dintre întreprinderile sociale şi dezvoltarea comunitară

Întreprinderile sociale sunt actori relevanţi în procesul de inovare socială prin bunurile şi 
serviciile realizate şi mai ales prin efectelor acestora asupra întregului proces de dezvoltare 
locală. (Borzaga, Tortia, 2009). Efectele asupra procesului de dezvoltare locală sunt 
datorate caracteristicilor acestor entităţi care le asigură avantaje faţă de ceilalţi actori:

 -
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•      
•      Distribuţia limitată a profitului; 
•      Guvernare democratică; 
•      Autonomia.

Scopul social al întreprinderilor sociale face ca acestea să nu îşi poată orienta activitatea cu 
precădere spre obţinerea de profit. În unele cazuri însă, este destul de dificil de păstrat acel 
echilibru între activitatea economică şi cea socială. Întreprinderile sociale pot avea multiple 
scopuri sociale de la integrare socială, integrare în muncă, oferire de servicii de suport 
pentru depăşirea situaţiilor de marginalizare, creşterea capitalului uman sau a celui social în 
cadrul comunităţii, producerea de bunuri şi servicii, advocacy etc, toate acestea contribuind 
la dezvoltarea comunităţii locale.

Lipsa unei motivaţii legată de obţinerea de profit face ca serviciile oferite să poată fi 
accesibile tuturor membrilor comunităţii. Multe organizaţii de economie socială aduc resurse 
suplimentare faţă de cele obţinute de la sectorul public (subvenţii, granturi) cum ar fi munca 
voluntară, donaţii astfel încât costurile bunurilor şi serviciilor să fie mult mai mici. 

Pe de altă parte este importat să se aibă în vedere în permanenţă dimensiunea economică a 
activităţii pentru a asigura realizarea indicatorilor de calitate ai produsului/serviciului. 
Diminuarea importanţei dimensiunii economice a afacerii poate duce la  scăderea calităţii 
produselor, fezabilitate redusă pe piaţă, lipsa de motivaţie a celor implicaţi, ignorarea 
posibilităţilor de dezvoltare şi chiar obţinerea unui profit mic care să nu permită îndeplinirea 
scopului social.

Guvernarea democratică şi participarea membrilor în procesul de luare a deciziilor sunt două 
caracteristici care indică preocuparea întreprinderilor sociale pentru a răspunde nevoilor 
comunităţii prin identificarea soluţiilor optime şi pentru a dezvolta capitalul social la nivel 
local. Multistakeholder governance este un model de guvernare participativ care oferă 
posibilitatea actorilor locali să se implice în viaţa comunităţii şi în luarea deciziilor care îi 
afectează. Acest tip de guvernare este promovat de către întreprinderile locale în procesul 
de dezvoltare şi a fost adoptat de către unele administraţii publice locale ca model în 
procesul de rezolvare al problemelor comunitare.

Autonomia acestor entităţi le permite să fie flexibile în a oferi servicii şi bunuri în funcţie de 
nevoile existente în societate, fără a avea îngrădiri birocratice sau obiecţii legate de costurile 
acestora. Întreprinderile sociale pot obţine fonduri publice (subvenţii, granturi) pentru a 
produce servicii sau bunuri, dar aceste instituţii publice nu pot interveni în conducerea lor. 
Acelaşi aspect este valabil şi pentru companiile private care fac donaţii acestor entităţi.

Analizând aceste caracteristici ale întreprinderilor sociale, putem afirma că ele favorizează 
dezvoltarea locală de tip endogen (bazată pe utilizarea şi dezvoltarea resurselor interne ale 
comunităţii) deoarece:
•      se bazează pe creşterea capacităţii actorilor locali de a acţiona; 
•      vizează acumularea de capitaluri de către comunitate (capital social concretizat în  rela-
ţiile sociale create, creşterea încrederii în instituţii şi în ceilalţi indivizi; capital uman – 
creşterea capacităţii individuale prin serviciile oferite, instruirea şi educarea acestora);
•      urmăreşte mobilizarea resurselor locale în procesul de rezolvare a problemelor apărute 
în comunitate. 

Întreprinderile sociale favorizează acumularea de capital social şi uman la nivel local, dar 
sunt şi cadrul propice care permite utilizarea acestor capitaluri drept resurse în procesul de 
dezvoltare. Scopul lor social le permite să identifice resursele locale de capital şi să le 
mobilizeze pentru crearea bunului public. Natura lor non-profit le permite utilizarea unor 
resurse locale care nu pot fi folosite în alte cazuri – voluntariatul, resurse de patrimoniu 
cultural, donaţii din partea mediului privat.  

Tipul de guvernare care presupune implicarea actorilor interesaţi şi parteneriatul cu celelalte 
instituţii este unul favorabil dezvoltării durabile la nivel local deoarece permite corectarea 

Scopul social;
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imperfecţiunilor pieţei cauzate de asimetria informaţiei şi interesele diferite ale actorilor.  
Întreprinderile sociale permit crearea de reţele şi parteneriate care sunt mecanisme ale 
procesului de dezvoltare locală durabilă.

Scopul social al acestor entităţi face ca efectele negative ale procesului de dezvoltare la 
nivelul comunităţii să fie minimizate prin oferirea de suport persoanelor din grupurile 
marginalizate, care poate consta în servicii oferite sau în integrarea lor în muncă şi în diferite 
activităţi derulate. Este un aspect important al dezvoltării locale deoarece reduce costurile 
marginale ale procesului şi permite integrarea socială a acestor persoane prin utilizarea 
resurselor de care acestea dispun.

La nivel local, întreprinderile sociale contribuie la furnizarea bunăstării indivizilor prin 
creşterea cererii indivizilor pentru bunurile quasi-publice concretizate în creşterea nivelului 
de ocupare şi a producţiei. (Borzaga, Tortia, 2009: 212) Ocuparea în cadrul întreprinderilor 
sociale este importantă nu atât prin numărul angajaţilor, cât mai ales pentru faptul că sunt 
angajate persoane care aparţin grupurilor vulnerabile – femei, tineri, persoane cu dizabilităţi 
– şi care nu au o mobilitate ocupaţională foarte mare.  

Motive pentru a înfiinţa întreprinderi sociale

Pentru cei care doresc să înfiinţeze o astfel de întreprindere, motivaţia este diferită deoarece 
este strâns legată de nevoile individuale. Analizând experienţa altora în domeniu, am 
sintetizat principalele motive pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale:
•     diversificarea activităţii sociale şi acoperirea altor nevoi sau a unui număr mai mare de 
beneficiari;
•     crearea de oportunităţi de angajare pentru beneficiari/comunitate – în cazul comunită-
ţilor rurale sau al celor sărace, unde numărul locurilor de muncă disponibile este foarte mic, 
întreprinderile sociale constituie un angajator extrem de important;
•    producerea de bunuri şi servicii necesare pentru comunitate – există zone în care nu 
sunt furnizori pentru bunurile şi serviciile de care populaţia are nevoie deoarece profiturile 
obţinute ar fi foarte mici (vezi comunităţi rurale mici, îmbătrânite);
•    asigurarea durabilităţii activităţii – activitatea economică permite obţinerea de fonduri 
suplimentare care să fie utilizate pentru producerea de bunuri şi servicii pentru mem-
bri/beneficiari. Acest motiv este deosebit de important pentru organizaţiile neguvernamen-
tale care au nevoie de fonduri pentru a-şi realiza activitatea socială;
•    obţinerea de fonduri necesare realizării activităţilor sociale – este un motiv puternic 
pentru ONG-urile care activează în domeniul furnizării de servicii socio-medicale, dar şi 

pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sau salariaţilor.

Studiu de caz – Atelier împletituri Tămaşda– Fundaţia Ruhama   
1.     Scurtă descriere a activităţii economice
Fundaţia Ruhama, în parteneriat cu Primăria comunei Avram Iancu, a înfiinţat o întreprindere 
de economie socială în satul Tămaşda, având ca şi obiect principal de activitate împletirea 
articolelor din nuiele (coşuri, decoraţiuni, mobilier, etc.). În cadrul unei competiţii pentru 
înfiinţarea întreprinderilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Potecţiei Sociale a premiat 
Fundaţia Ruhama în luna iulie 2011 cu suma de 20.000 euro pentru demararea şi dotarea 
acestei întreprinderi sociale. Întreprinderea socială funcţionează sub forma unei societăţi 
comerciale, al cărei unic asociat este Fundaţia Ruhama. În cadrul atelierului sunt angajate 4 
persoane de etnie romă din satul Tămaşda, cu contract de muncă, activitatea principală a 
acestor angajaţi constând în realizarea împletiturilor din nuiele.

Înfiinţarea acestei întreprinderi de economie socială are ca şi principal scop oferirea unor 
soluţii la problemele ridicate de slaba rată a ocupării în rândul populaţiei de etnie romă. 
Comunitatea de romi din satul Tămaşda a fost selectată avându-se în vedere câteva 
caracteristici ale acesteia: comunitatea numără peste 700 de membri, din care aproximativ 
400 trăiesc din venitul minim garantat, problema principală a comunităţii fiind numărul ridicat 
al persoanelor neocupate şi nivelul scăzut de educaţie. În cadrul atelierului sunt angajate 
patru persoane din satul Tămaşda cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, 
dobândirea statutului de persoană cu venituri legale având un impact pozitiv deosebit 
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asupra acestor persoane şi a familiilor lor.

2.    Care este piaţa de desfacere a produselor
Principala piaţă de desfacere a produselor va fi asigurată prin colaborarea stabilită de către 
Fundaţia Ruhama cu o firmă din Austria, pentru care întreprinderea va produce împletituri, 
pe bază de comandă. 

3.    Care este competiţia pe piaţă pentru activitatea economică dezvoltată
Activitatea economică dezvoltată de către Fundaţia Ruhama prin intermediul întreprinderii 
de economie socială are la bază o meserie veche, Impletitor Nuiele. După anii 2000 foarte 
multe ateliere înfiinţate prin Ocoalele Silvice au fost închise din cauza lipsei de interes în 
dezvoltarea acestei activităţi. Cei care mai practică încă această meserie o fac în regim 
propriu. Astfel concurenţa pe această linie nu este foarte dezvoltată. 

4.    Care sunt principalele obstacole în calea dezvoltării de întreprinderi sociale
Întrucât activitatea este dezvoltată cu angajaţi aparţinând grupurilor dezavantajate, 
persoane care nu deţin experienţă în muncă şi o cultură a muncii, productivitatea 
întreprinderii este mult sub nivelul mediu, ca atare susţinerea activităţii întreprinderii strict pe 
principii economice nu este posibilă (din venituri încasate). Aprofundarea unei culturi a 
muncii precum şi formarea unei anumite experienţe necesită timp şi activităţi specifice  
(consiliere, traininguri specifice, etc.).

Întrebări frecvente

•     Ce tip de întreprindere socială ar trebui să aleg pentru a asigura dezvoltarea comunităţii?
Tipul de întreprindere socială se alege în funcţie de nevoile pe care doriţi să le adresaţi şi de 
resursele de care dispuneţi. Nu există un tip mai bun decât altul;

•      Organizaţiile neguvernamentale pot derula activităţi economice?
Conform legislaţiei, şi ONG-urile pot derula activităţi economice în conformitate cu scopul 
principal al organizaţiei. Desfăşurarea de activităţi în afara scopului este posibilă numai prin 
societăţi comerciale având ca asociaţi unici ONG-urile. Profitul realizat (cu excepţia celui 
reinvestit) se utilizează pentru realizarea scopului ONG-ului. Principala facilitate fiscală 
pentru ONG-urile care desfăşoară activităţi economice este scutirea de la plata impozitului 
pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul a 15.000 EURO 
într-un an fiscal dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe 
profit;

•      Cooperativele pot fi considerate întreprinderi sociale?
Cooperativele sunt întreprinderi sociale deoarece respectă principiile economiei sociale: 
distribuţia limitată a profitului, guvernarea democratică ce are la bază principiul ”un om, un 
vot” şi scopul social al activităţii;

•      Ce schimbări în interiorul organizaţiei presupune crearea unei întreprinderi sociale?
Schimbările principale sunt legate de: modul de guvernare a activităţii, de limitarea distribu-
ţiei profitului şi de creşterea capacităţii membrilor de a se implica în noua activitate.

Important de reţinut

Întreprinderea socială reprezintă o organizaţie care are următoarele caracteristici principale:
•      derulează o activitate economică în urma căreia obţine profit;
•      are ca scop principal asigurarea/furnizarea bunăstării pentru comunitate;
•      este creată la iniţiativa unui grup de cetăţeni;
•     limitează interesele materiale ale celor ce au investit capital (doar o mică  parte din pro-
fitul obţinut este distribuit membrilor);
•    este o organizaţie independentă care îşi asumă riscuri economice ce derivă din activi-
tatea economică derulată;
•     are guvernare democratică, bazată pe principiul ”un om, un vot” - membrii fiind implicaţi 
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activ în luarea deciziilor;
•      implică diverşi actori interesaţi din comunitate în organele de conducere.

Întreprinderea socială este o organizaţie economică ce presupune obţinerea de profit, dar 
acesta este utilizat pentru îndeplinirea scopurilor sociale şi nu pentru a furniza bunăstare 
acţionarilor. Acest profit obţinut trebuie să se reîntoarcă în comunitate pentru a ajuta la 
dezvoltarea ei.
Principalele tipuri de întreprinderi sociale existente în România sunt: 
•      organizaţiile neguvernamentale; 
•      casele de ajutor reciproc (ale salariaţilor şi ale pensionarilor); 
•      cooperativele de credit; 
•      societăţile cooperative de gradul I; 
•      unităţile protejate.

Conform proiectului legii privind economia socială, pot fi considerate întreprinderi de 
economie socială şi alte categorii de persoane juridice care respectă principiile economiei 
sociale (Proiectul de Lege privind Economia Socială, www.mmuncii.ro, p. 1): 
•      prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
•      solidaritate şi responsabilitate;
•      convergenţa dintre interesele membrilor şi interesul general;
•      exercitarea unui control democratic asupra activităţilor;
•      asocierea voluntară şi deschisă în formele de organizare;
•      gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;
•     alocarea unei părţi din profit pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi fur-
nizarea unor servicii de interes pentru membri şi/sau de interes general.

29

C
A

P
IT

O
L

U
L

 I
I









Capitolul de faţă îşi propune să prezinte pe scurt caracteristicile celor nouă etape ale iniţierii 
unei întreprinderi sociale. 

Întreprinderile sociale de succes sunt iniţiate de către persoane care au o motivaţie puternică 
şi pun multă pasiune în acest demers. Este un demers care presupune muncă de echipă, iar 
iniţiatorul trebuie să aibă viziune, carismă, determinare pentru a reuşi să îi mobilizeze pe 
ceilalţi. Astfel, înainte de a porni la acest drum, este necesar să cunoaşteţi provocările la care 
trebuie să faceţi faţă şi să dobândiţi cunoştinţele şi deprinderile utile în acest proces. 

Şi pentru că este un efort colectiv, nu uitaţi că şi membrii echipei trebuie să parcurgă procesul 
de planificare pentru a dobândi deprinderile necesare, dar şi pentru a creşte nivelul implicării 
prin crearea sentimentului de apartenenţă la acest demers.

Sunt câteva întrebări la care ar fi util să răspundeţi, întâi dumneavoastră şi apoi şi ceilalţi 
membri ai echipei, înainte de a porni la drum pentru a cunoaşte nivelul la care vă aflaţi. 
Acestea sunt legate de cunoaşterea capacităţilor organizaţiei din care faceţi parte, cât şi a 
capacităţilor individuale. Un chestionar iniţial este trecut mai jos.

Rezultate şi interpretare:
•      10-14 răspunsuri de DA – mergeţi mai departe deoarece aveţi mari şanse de succes;
•      6-9 răspunsuri de DA – puteţi merge mai departe, dar înainte ar trebui să remediaţi unele 
aspecte;
•      1-5 răspunsuri de DA – poate ar trebui să vă mai gândiţi dacă doriţi să porniţi un astfel de 
demers.

Nu vă speriaţi dacă răspunsul nu a fost pozitiv la toate întrebările! Important este să 
cunoaşteţi punctele dumneavoastră mai puţin tari. Tot ceea ce urmează va încerca să vă 

Etapele dezvoltării 
întreprinderii sociale
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CAPITOLUL III 

Gândiţi-vă la motivul pe care îl aveţi pentru a înfiinţa/dezvolta o întreprindere socială. 
Aveţi capacităţile necesare pentru a realiza acest demers?

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

DA    NU

Doriţi să demaraţi o afacere?

Vă cunoaşteţi bine capacităţile?

Consideraţi că schimbările sunt 
utile?

Căutaţi noi provocări?

Cunoaşteţi riscurile care pot 
apărea?

Aveţi un scop social?

Puteţi lucra în echipă?

Vă bucuraţi de suport din partea 
colegilor şi a conducerii pentru 
acest demers?

Aveţi calităţi de lider?

Sunteţi o persoană flexibilă care 
poate învăţa din greşeli?

Sunteţi o persoană care îi poate 
mobiliza pe cei din jur?

Puteţi lua decizii rapid?

Sunteţi o persoan  receptiv  la 
sfaturile celorlalţi?

ă ă

Sunteţi o persoană care se 
plictiseşte repede?



ajute să dezvoltaţi o afacere socială de succes.

În procesul de dezvoltare a unei întreprinderi sociale trebuie parcurse mai multe etape. 
Numărul lor poate varia de la caz la caz, dar am ales să prezentăm în cele ce urmează 
etapele cele mai des întâlnite. În acest capitol vom descrie pe scurt principalele elemente ce 
trebuie atinse în fiecare dintre aceste etape ale dezvoltării întreprinderii sociale, urmând ca 
în capitolele următoare să le detaliem.

Procesul de stabilire a viziunii şi misiunii este unul care se realizează de către toţi cei care se 
implică în acest proces. Practic, este o etapă esenţială care ajută la formularea argumentelor 
necesare pentru convingerea celorlalţi actori ai comunităţii să se implice în acest demers.

Obiectivele
După stabilirea viziunii şi misiunii întreprinderii sociale, urmează formularea obiectivelor 
acesteia – cele sociale, financiare şi organizaţionale. Acest proces de formulare a 
obiectivelor presupune şi stabilirea clienţilor/beneficiarilor, a resurselor necesare şi 
stabilirea indicatorilor şi a rezultatelor aşteptate. Practic vom detalia fiecare obiectiv cât de 
mult posibil pentru a putea fi cât mai clar pentru toţi şi mai uşor de îndeplinit.

Pentru a putea formula obiectivele este nevoie să cunoaşteţi care sunt problemele cărora 
doriţi să le oferiţi o rezolvare prin această întreprindere socială, precum şi cauzele şi efectele 
acestora.

Pentru a stabili obiectivele cât mai concret, există o serie de întrebări la care e nevoie să 
răspundem. Astfel:
•      Pentru obiectivele sociale
    Care sunt nevoile/problemele din comunitate la care răspunde întreprinderea socială?    
       Care sunt cauzele acestor nevoi/probleme?
       Care sunt efectele lor?
       Care sunt obiectivele sociale ale întreprinderii?

   

Asociaţia Viitor Plus a înfinţat în 
2006 întrepr inderea socială 
”Sacoşa de pânză”. Misiunea aces-
te întreprinderi sociale este promo-
varea proiectelor de dezvoltare du-
rabilă în domeniile producţiei şi con-
sumului sustenabil şi managemen-
tul capitalului natural, la nivel de in-
divid, comunitate şi organizaţie.

Întreprinderea socială “ Sacoşa de 
pânză" este un proiect complex care 
îşi propune să ofere populaţiei o 
alternativă ecologică la pungile de 
plastic. Aceste sacoşe sunt realizate 
de către tineri şi adulţi aflaţi în situaţii 
de risc ca parte a unui program de 
reabilitare şi incluziune pe piaţa 
muncii.

Obiectivul social al acestei întreprin-
deri sociale este furnizarea de locuri 
de muncă pentru cel puţin 8 benefi-
ciari, înlocuirea a 27,6 milioane de 
pungi de plastic într-un an, lansarea 
a cel puţin o campanie educaţională 
on-line şi în magazine.
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Pasul 1. Stabilirea viziunii, misiunii şi a obiec-
tivelor
Viziunea şi misiunea
Această primă etapă este, de cele mai multe ori, şi 
cea mai importantă deoarece se analizează 
motivaţiile care stau la baza iniţierii unei 
întreprinderi sociale şi se stabileşte ce anume 
doriţi să realizaţi prin acest demers. Este etapa în 
care exprimaţi care sunt dorinţele şi visele 
dumneavoastră în ce priveşte dezvoltarea comu-
nităţii din care faceţi parte. 

Întrebările la care ar trebui să răspundeţi în 
această etapă sunt următoarele:
•    Ce doriţi să realizaţi prin crearea unei între-
prinderi sociale?
•    Cum consideraţi că va funcţiona întreprinde-
rea socială în următorii 5 ani?
•     Care sunt rezultatele pe care trebuie să le în-
depliniţi prin funcţionarea întreprinderii sociale în 
următorii 5 ani?
•      Prin ce metode veţi atinge aceste rezultate?
•    Aceste rezultate pot fi atinse numai prin cre-
area unei întreprinderi sociale?

În cazul în care doriţi să dezvoltaţi o întreprindere 
socială în cadrul unei organizaţii deja existente, 
este necesar să analizaţi în ce măsură viziunea şi 
misiunea acesteia vor fi respectate de noua 
structură.



 
•      Pentru obiectivele financiare şi organizaţionale
       Care sunt nevoile/problemele din organizaţie la care răspunde întreprinderea socială?
       Care sunt cauzele acestor nevoi/probleme?
       Care sunt efectele lor?
       Care sunt obiectivele financiare ale întreprinderii?

•      Referitor la beneficiarii întreprinderii sociale
       Care sunt indivizii/grupurile care se vor implica în cadrul întreprinderii sociale?
       Care este numărul de beneficiari pe care doriţi să îi implicaţi?
       Care sunt modalităţile prin care se vor implica?
     Care sunt indivizii/grupurile care vor beneficia de produsele/serviciile întreprinderii so-
ciale?
       Cum vor beneficia de aceste produse/servicii?
       Când vor beneficia de aceste produse/servicii?

•      Pentru resursele întreprinderii sociale
     Care sunt resursele necesare creării/dezvoltării întreprinderii sociale? Resursele uma-
ne? Resursele materiale? Resursele financiare?  Resursele informaţionale? 
       Care sunt resursele necesare funcţionării întreprinderii sociale? Resursele umane? Re-
sursele materiale? Resursele financiare? Resursele informaţionale?

•      Referitor la stabilirea indicatorilor şi a rezultatelor pentru obiectivele sociale
       Care sunt rezultatele sociale pe care doriţi să le atingeţi?/ Ce impact doriţi să aibă înfiinţa-
rea întreprinderilor sociale asupra dezvoltării comunităţii?
       Care sunt indicatorii care demonstrează îndeplinirea obiectivelor sociale?

•    Pentru stabilirea indicatorilor şi a rezultatelor pentru obiectivele financiare şi organiza-
ţionale           
       Care sunt rezultatele din punct de vedere financiar pe care doriţi să le atingeţi?
     Care sunt rezultatele din punct de vedere al dezvoltării organizaţiei pe  care doriţi să le 
atingeţi? 
       Care sunt indicatorii care demonstrează îndeplinirea obiectivelor financiare?
       Care sunt indicatorii care demonstrează îndeplinirea obiectivelor organizaţionale?

Pasul 2. Generarea ideilor şi identificarea oportunităţilor
Poate că mulţi dintre dumneavoastră ştiţi deja ce doriţi să faceţi prin intermediul întreprinderii 
sociale pe care o dezvoltaţi. Nu strică însă să luaţi în considerare şi alte opţiuni de afaceri 
care pot apărea. Este un efort colectiv de generare de idei de afaceri şi de identificare a 
oportunităţilor de a acţiona care poate să producă rezultate noi ce pot fi luate în calcul. În 
această etapă ar trebui să fie implicaţi toţi cei interesaţi din comunitate. În capitolul 3 vom 
prezenta câteva metode de generare a acestor idei de afaceri.

Fundaţia Estuar a deschis în iulie 2011 un atelier de broderie înfiinţat ca o întreprindere 
socială (SC Aestuarium SRL).
Obiectivele întreprinderii:
•      Crearea  unui climat economic în care persoanele  cu probleme de sănătate mintală să 
îşi experimenteze abilităţile într-un mediu protejat şi să se înveţe sau reînveţe cu piaţa 
muncii;
•      Introducerea conceptului de „magazin de caritate” (charity shop); 
•      Creşterea gradului de integrare a persoanelor cu probleme de sănatate mintală pe piaţa 
muncii;
•      Promovarea unui model de bună practică  – întreprindere socială în care sunt angajate 
persoane cu probleme de sănatate mintală;
•      Promovarea interesului pentru produse de calitate şi produse realizate de persoane vul-
nerabile;
•     Oferirea unei şanse persoanelor cu probleme de sănătate mintală de a-şi schimba sta-
tutul de asistat în statut de contribuabil.
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Pasul 3. Analiza de prefezabilitate
Ideile de afaceri trebuie analizate în funcţie de anumite criterii pentru a putea decide care 
este cea mai potrivită situaţiei în care vă aflaţi.

Pasul 4. Studiul de fezabilitate
Este etapa în care ideea de afaceri aleasă este analizată în amănunt pentru a decide dacă 
este cea mai potrivită soluţie pentru rezolvarea problemelor comunităţii. Studiul de 
fezabilitate este necesar pentru a identifica corect riscurile la care vă expuneţi şi modalităţile 
de reducere a lor. De asemenea se vor analiza percepţiile potenţialilor clienţi sau eventualilor 
sponsori vis-a-vis de ideea de afaceri.

Pasul 5. Planul de afaceri
Planul de afaceri se va realiza după ce veţi decide că ideea dumneavoastră de afaceri este 
bună şi ajută la creşterea bunăstării comunităţii. Acest plan cuprinde: descrierea 
produsului/serviciului, costurile de producţie, resursele necesare, canalele de distribuţie, 
modalităţile de promovare şi vânzare. De asemenea sunt incluse şi aspecte legate de 
managementul întreprinderii sociale, modalităţile de luare a deciziei, scopul şi obiectivele, 
aspectele legale şi bugetul necesar.

Pentru investitori/sponsori este important ca planul de afaceri să specifice - când şi cum se 
va obţine profit, care este investiţia iniţială şi cum va fi reinvestit profitul.

Pasul 6. Pregătirea lansării
Înainte de implementarea planului de afaceri este necesar să vă asiguraţi că aveţi resursele 
necesare demarării (financiare, umane, logistice etc.). Astfel, această etapă cuprinde 
aspectele legate de obţinerea resurselor necesare – de unde şi cum puteţi obţine resursele 
financiare, cele umane sau cele logistice.

Pasul 7. Implementarea
Întreprinderea socială începe să funcţioneze. Este necesar să vă asiguraţi că atingeţi 
obiectivele şi că indicatorii sunt realizaţi.

Pasul 8. Măsurarea performanţei
Întreprinderea socială trebuie să îndeplinească obiectivele propuse iniţial. Este necesar să 
fie realizat încă de la început un plan de monitorizare şi evaluare a performanţelor obţinute.

Pasul 9. Creştere/reinvestire, adaptare şi evoluţie
Este o etapă care nu face obiectul acestui ghid, dar ea trebuie specificată deoarece poate 
apărea oricând în ciclul de viaţă al întreprinderii sociale. Mediul socio-economic se schimbă, 
la fel şi nevoile comunităţii şi astfel este necesar să analizăm periodic ce schimbări sunt 
necesare pentru a asigura succesul întreprinderii sociale. 

Important de reţinut
Primul pas în dezvoltare unei întreprinderi sociale este reprezentat de evaluarea 
capacităţilor necesare pentru un astfel de demers. Pentru aceasta este util să răspundeţi la 
întrebările din chestionarul propus anterior.

Etapele dezvoltării unei întreprinderi sociale sunt:
•      Stabilirea viziunii, misiunii şi a obiectivelor;
•      Generarea ideilor şi identificarea oportunităţilor;
•      Analiza de prefezabilitate;
•      Studiul de fezabilitate;
•      Planul de afaceri;
•      Pregătirea lansării;
•      Implementarea;
•      Măsurarea performanţei;
•      Creştere/reinvestire, adaptare şi evoluţie.
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Acest capitol este dedicat prezentării a trei etape importante din procesul de iniţiere a unei 
întreprinderi sociale, respectiv identificarea ideii de afaceri, analiza acesteia şi studiul de 
fezabilitate. Pentru fiecare din acestea vom descrie instrumentele relevante ce pot fi utilizate 
de către dumneavoastră pentru a parcurge etapele.

Identificarea ideii de afaceri
Nu putem vorbi depre un model general valabil de generare a ideii de afaceri. Fiecare dintre 
noi putem genera o idee de afaceri în diferite momente de timp – uitându-ne la un film sau un 
documentar, citind un ziar, discutând cu alte persoane, explorând internetul, simţind o nevoie 
care nu este acoperită de piaţă etc. Este posibil ca ideea să apară imediat sau să vină după 
mult efort. Nu este necesar însă ca ideea să fie complet nouă, ci poate să fie una deja 
implementată pe care dumneavoastră să o îmbunătăţiţi. Important este să găsiţi aceea nişă 
de piaţă sau nevoie a comunităţii care nu a fost încă acoperită de un serviciu sau produs.

În cazul întreprinderii sociale, ideea de afaceri apare în cele mai multe cazuri în urma unor 
procese de brainstorming, pornind de la nevoile şi posibilităţile comunităţii căreia i se va 
adresa întreprinderea socială. Brainstormingul este un proces de grup prin care sunt 
generate soluţii sau idei pe o anumită temă. După ce ideile sunt generate, ele trebuie să fie 
grupate, analizate şi prioritizate. Într-un proces de brainstorming pentru o întreprindere 
socială trebuie să fie incluşi actorii interesaţi din comunitate – membrii comunităţii, instituţii şi 
organizaţii publice şi private, investitori etc. Este important să le fie explicat întreg procesul şi 
la ce foloseşte el. 

Surse de generare de idei de afaceri
Există mai multe surse de inspiraţie pentru a genera idei de afaceri dintre care putem 
enumera:

•      
       Este  varianta pe care cei mai mulţi dintre noi o căutăm, numai că se întâmplă destul de 
rar să o găsim. Cele mai multe produse noi se regăsesc în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. În 
alte cazuri, absenţa competitorilor poate însemna inexistenţa pieţei pentru acel produs. 

•      Replicarea unui produs/serviciu deja existent
       Oferă avantajul de a beneficia de experienţa altora în acest domeniu. Este necesar însă 
să aduceţi îmbunătăţiri care pot conta în: mici modificări ale produsului/serviciului, oferirea 
lui în noi arii geografice sau unei noi categorii de clienţi.

•      Franciza
       Cumpărarea unei francize poate fi o soluţie de afaceri destul de sigură deoarece ea este 
deja testată şi şi-a dovedit eficienţa. În multe cazuri proprietarul francizei oferă şi suportul 
iniţial (financiar, informatic, asistenţă de specialitate pe vânzări şi marketing, formare profe-
sională etc.) necesar pentru demararea afacerii. Printre dezavantajele francizei amintim: 
preţul ridicat al achiziţiei unei francize şi preluarea problemelor acesteia. În unele ţări ale 
Uniunii Europene, există practica de francizare a serviciilor sociale.
     

Un produs nou
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•      
       Este o opţiune care pare a fi destul de simplu de implementat, dar presupune o analiză 
extrem de atentă. Este necesar să faceţi o cercetare în rândul clienţilor, furnizorilor, 
competitorilor pentru a cunoaşte exact care sunt problemele acelei afaceri. Un avantaj poate 
fi acela că există deja o piaţă pentru serviciile sau produsele realizate şi un personal deja 
format.

•      Contractarea de servicii publice
       Este o practică relativ nouă şi care este realizată în special în ţările vestice. Este însă o 
piaţă potenţială pentru întreprinderile sociale. Dintre serviciile publice care pot fi contractate 
sunt: servicii de curăţenie, servicii de îngrijire a spaţiilor verzi, servicii socio-medicale, servicii 
de ocrotire a animalelor străzii etc.

Analiza ideii de afaceri
Ideea de afaceri trebuie să îndeplinească trei condiţii esenţiale:
•      să aibă potenţial de piaţă (să poată aduce profit);
•      să aibă impact social;
•      să se potrivească cu misiunea, viziunea şi obiectivele organizaţiei.

Instrumente de analiză a ideii de afaceri – Analiza factorilor politici, economici, sociali 
şi tehnologici (PEST) 
Analiza PEST este un instrument de măsurare a unei activităţi economice. Analiza PEST 
reprezintă un instrument util pentru înţelegerea creşterii sau a declinului unei pieţe. Pornind 
de la această analiză o organizaţie poate înţelege foarte bine dinamica pieţei în care îşi va 
desfăşura/sau îşi desfăşoară activitatea şi aceasta poate alege cea mai bună strategie de 
dezvoltare prin modul în care se poziţionează pe piaţă, prin potenţialul şi direcţia cea mai 
eficientă de dezvoltare. 

Analiza PEST reprezintă un cadru prin intermediul căruia poate fi analizat mediul extern care 
influenţează deciziile şi acţiunile întreprinse de o companie/organizaţie şi, asemenea 
analizei SWOT, acest tip de analiză poate fi folosit pentru a revizui o strategie sau pentru a 
adopta o anumită poziţie pe piaţă, precum şi pentru a stabili o direcţie de dezvoltare a unei 
companii sau pentru a implementa o idee de afacere. Este crucial să se ţină cont de mediul 
intern şi extern în care îşi va desfăşura/îşi desfăşoară activitatea organizaţia înainte de a 
începe un proces de marketing. Analiza mediului intern şi extern care influenţează direct sau 
indirect o organizaţie trebuie să fie un proces continuu şi să reprezinte fundamentul oricărui 
aspect legat de planificarea viitoarelor strategii de piaţă. 

PEST este un acronim pentru factorii politici, economici, sociali şi tehnologici care sunt 
utilizaţi în evaluarea mediului extern în care o unitate comercială sau o organizaţie îşi 
desfăşoară activitatea.  Astfel:

Factorii politici includ legislaţia în vigoare şi reglementările guvernamentale dintr-un anumit 
domeniu de activitate şi definesc regulile formale şi informale prin intermediul cărora o 
organizaţie îşi poate desfăşura activitatea. Atunci când este realizată o analiză a mediului 
politic trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
>     Cât de stabil este mediul politic?
>   Va influenţa politica guvernamentală legislaţia care reglementează domeniul de acti-
vitate al organizaţiei sau taxele/impozitele impuse activităţii întreprinse?
>     Care este poziţia guvernamentală cu privire la etica de marketing/piaţă?
>     Care este politica guvernului referitoare la economie?

Factorii economici se referă la acei factori care influenţează puterea de cumpărare a 
potenţialilor consumatori şi costul de capital al unei organizaţii. Actorii de pe o piaţă trebuie 
să ia în considerare starea economiei de tranzacţionare pe termen scurt şi lung. Acest lucru 
este valabil mai ales când o organizaţie doreşte să desfăşoare activităţi pe plan internaţional. 
Trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
>     Ratele dobânzilor;
>     Nivelul inflaţiei;
>     Ocuparea forţei de muncă pe cap de locuitor;

Cumpărarea unei afaceri existente
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>    
pe cap de locuitor.

Factorii sociali includ aspectele demografice şi culturale. Aceşti factori afectează nevoile 
consumatorilor, precum şi potenţialul de dezvoltare a unei afaceri. Influenţa acestor factori 
asupra unei organizaţii poate varia de la o ţară la alta. Este foarte important ca aceşti factori 
să fie luaţi în considerare. Aspecte de luat în considerare:
>     Care sunt atitudinile faţă de produsele şi serviciile externe?
>     Ce impact are limba asupra difuzării de produse în piaţă?
>     Cât timp au consumatorii pentru petrecerea timpului liber?
>     Care sunt rolurile bărbaţilor şi femeilor în societate?
>     Care este speranţa de viaţă? Cât de înstărite sunt generaţiile mai în vârstă?
>     Care sunt atitudinile faţă de cariera profesională?
>     Care este religia dominantă?
>     Care este distribuţia pe vârste?
>     Care este rata de creştere a populaţiei?

Factorii tehnologici pot creşte eficienţa nivelului de producţie şi pot contribui la dobândirea 
unui avantaj competitv al unei organizaţii faţă de ceilalţi competitori de pe piaţă. Aceşti factori 
se materializează în practică prin existenţa unei activităţi de cercetare şi dezvoltare, 
automatizarea producţiei, rata de schimb tehnologic, etc. Câteva aspecte care merită să fie 
luate în considerare:
>    Permite tehnologia existentă în cadrul unei organizaţii ca produsele şi serviciile să fie 
realizate mai ieftin şi la un standard calitativ mai ridicat?
>   Oferă tehnologia consumatorilor produse şi servicii inovative (internet banking, noi 
generaţii de telefoane mobile, etc)?
>     Cum este distribuţia schimbată/afectată de noile tehnologi?
>   Oferă tehnologia noi modalităţi de comunicare cu clienţii organizaţiei (bannere, ma-
nagementul relaţiei cu clienţii, serviciul clienţi, etc.)?

Studiul de fezabilitate
Studiul de fezabilitate are ca scop să demonstreze dacă ideea de întreprindere socială este 
realistă şi viabilă. Fezabilitatea întreprinderii sociale trebuie să fie analizată în funcţie de 
câteva criterii cum ar fi: 
•     alinierea strategică – indică în ce măsură întreprinderea va îndeplini misiunea organi-
zaţiei; 
•      oportunitatea de piaţă – arată în ce măsură produsele/serviciile vor fi cerute pe piaţă;
•     capacităţile operaţionale – indică dacă organizaţia are capacităţile necesare de a im-
plementa ideea întreprinderii sociale şi de a o face profitabilă;
•      potenţialul financiar – prezintă în ce măsură întreprinderea socială va reuşi să realize-
ze profit din activitatea derulată.

Studiul de fezabilitate presupune o analiza de piaţă şi un studiu de marketing care va sta la 
baza adoptării deciziei finale. În procesul de dezvoltare a întreprinderilor sociale, este 
important să realizaţi o analiză a pieţei şi nu doar a nevoilor sociale. 

Analiza pieţei presupune identificarea şi culegerea de informaţii despre clienţi, costuri, 
canalele de distribuţie, competitori. Aceste informaţii pot fi culese utilizând diverse 
instrumente dintre care putem menţiona: chestionarul (minim 100 de chestionare aplicate 
clienţilor actuali sau potenţiali), interviul (interviuri cu clienţi, competitori, actori relevanţi din 
domeniul în care doriţi să vă desfăşuraţi activitatea), focus grupul (cu clienţi actuali sau 
potenţiali). 

Această analiză a pieţei cuprinde:
•      analiza potenţialului de piaţă presupune obţinerea de informaţii despre piaţa în care vă 
veţi desfăşura activitatea: 
      clienţii potenţiali, preferinţele acestora, caracteristicile clienţilor potenţiali (sex, vârstă, 
mediul de rezidenţă, nivel de educaţie, profesie, stil de viaţă, venituri) 
        preţul posibil de vânzare al produselor/serviciilor
        canalele de distribuţie

Perspectivele pe termen lung ale economiei, respectiv ale Produsului Intern Brut (PIB) 
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•      -
naţi: 
    clienţii lor, preferinţele acestora, caracteristicile clienţilor lor (sex, vârstă, mediul de 
rezidenţă, nivel de educaţie, profesie, stil de viaţă, venituri) 
        preţul de vânzare al produ-selor/serviciilor
        canalele de distribuţie

Studiul de marketing include informaţii despre:
•      Preţ - valoarea produsului/serviciului percepută de către client;
•      Produsul – care este produsul de bază şi cel efectiv, precum şi caracteristicile acestuia;
•     Canalele de distribuţie  – care sunt cele mai bune modalităţi de distribuire a produsului 
astfel încât să fie satisfăcută cerinţa de comoditate a clientului;
•      Promovarea – modalităţile cele mai eficiente de promovare a produsului/serviciului (pu-
blicitate, PR, evenimente, marketing direct etc);
•      Procesul – existenţa standardelor de calitate.

Important de reţinut

Ideile de faceri nu trebuie să fie complet noi, ci pot fi deja existente pe piaţă. Este  important 
să identificaţi aceea nişă de piaţă sau nevoie a comunităţii care nu a fost încă acoperită de un 
serviciu sau produs.

În cadrul întreprinderii sociale putem:
•      realiza un bun sau serviciu complet nou;
•      replica un bun sau serviciu deja existent pe care să îl îmbunătăţiţi;
•      cumpăra o franciză;
•      cumpăra o afacere existentă;
•      contracta servicii publice.

Ideea de afaceri se analizează din trei perspective:
•      potenţialul de piaţă (să poată obţine profit);
•      impactul social;
•      respectarea misiunii, viziunii şi obiectivelor organizaţiei.

Studiul de fezabilitate cuprinde:
•      analiza pieţei ce presupune evaluarea potenţialului de piaţă şi a competiţiei;
•      studiul de marketing care include informaţii despre: preţ, produs, canalele de distribuţie, 
promovare şi procesul de realizare.

analiza competitorilor vă permite să cunoaşteţi nişele de piaţă pe care ar trebui să acţio
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Capitolul 5 prezintă elementele relevante pentru iniţierea unei întreprinderi sociale: 
principalele provocări, regulile pentru înfiinţarea unei întreprinderi sociale, analiza capacităţii 
organizaţiei.

Provocări pentru întreprinderile sociale
Am descris în primul capitol care sunt diferenţele majore dintre întreprinderile sociale şi 
ceilalţi agenţi economici: 
•      scopul social prioritar celui economic;
•     procesul de luare a deciziei este realizat prin implicarea tuturor membrilor întreprinderii 
sociale ;
•      distribuţia limitată a profitului;
•      concentrare pe bunăstarea comunităţii şi a clienţilor.

Toate aceste diferenţe constituie provocări pentru dezvoltarea unei întreprinderi sociale 
deoarece:

Nu fiţi descurajaţi de toate aceste provocări la care trebuie să faceţi faţă, ele trebuie doar 
avute în vedere de la început pentru a cunoaşte ce urmează.

Reguli de bază pentru înfiinţarea unei întreprinderi sociale
Înfiinţarea unei întreprinderi sociale presupune parcurgerea câtorva etape pornind de la 
stabilirea viziunii şi a misiunii şi mergând până la managementul financiar, al resurselor 
umane, al riscurilor etc. Cei care fac parte deja dintr-o organizaţie şi doresc să înfiinţeze o 
întreprindere socială în cadrul acesteia, ar trebui să analizeze toate aceste aspecte pentru a 
vedea în ce măsură este pregătită organizaţia să facă făţă provocărilor unui astfel de 
demers.

Atunci când ne propunem să înfiinţăm o întreprindere socială trebuie să avem în vedere o 

Pregătirea 
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•     urmărirea îndeplinirii unui scop social concomitent cu cel economic este un proces care 
presupune alocarea mai multor resurse (timp, tehnologie specială în cazul în care sunt 
angajate persoane cu dizabilităţi, spaţiu, resurse financiare pentru formare profesională 
etc);
•     implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor (investitori, clienţi, 
membrii comunităţii) face ca acesta să se deruleze pe o perioadă mai lungă de timp, dar are 
avantajul că asigură participarea crescută a acestora la dezvoltarea întreprinderii sociale 
prin crearea unui sentiment al apartenenţei;
•     în cadrul unei întreprinderi sociale profitul este folosit în special pentru realizarea sco-
pului social, este reinvestit pentru dezvoltare, şi doar o mică parte este împărţit între in-
vestitori. Profitul nu este distribuit în funcţie de suma depusă iniţial, ci de activitatea depusă 
în cadrul întreprinderii sociale;
•      activitatea întreprinderii sociale se concentrează pe acoperirea nevoilor clienţilor, dar şi 
a comunităţii, fapt ce derivă din scopul social. Această orientare presupune adoptarea unor 
metode inovative de realizare a scopurilor socio-economice şi existenţa unui personal de 
conducere specializat.



serie de aspecte:
•      Viziunea, misiunea şi scopul;
•      Planificarea strategică;
•      Managementul resurselor, al riscurilor şi al conflictelor;
•      Înţelegerea conceptului de întreprindere socială;
•      Implicarea actorilor interesaţi (stakeholderi);
•      Cunoaşterea competitorilor şi aliaţilor;
•      Alocarea corectă a resurselor.

Stabilirea viziunii, misiunii şi a scopului
Viziunea arată ce se doreşte să devină organizaţia sau comunitatea pentru care lucrează 
întreprinderea socială, în viitor. 

De ce este importantă viziunea?
•      Majoritatea liderilor adoră să elaboreze strategii, dar viziunea împreună cu valorile sunt, 
de fapt, cele care determină acţiunea strategică; 
•      Absenţa viziunii periclitează orice strategie;
•      O viziune comună motivează factorii interesaţi să se îndrepte în aceeaşi direcţie.

Viziunea reprezintă proiectarea unei imagini mentale privind viitorul dorit (unde vrem să 
ajungem?). Viziunea trebuie să fie:
>     Specifică – să corespundă situaţiei, culturii şi tradiţiilor
>     Idealistă – să reflecte idealuri înalte, standarde de excelenţă
>     Clarificatoare – de ce este necesar să acţionăm şi direcţia de acţiune
>     Provocatoare – să stimuleze membrii să dezvolte noi modalităţi de atingere a ei

Misiunea. Declararea misiunii este un fel de introducere a întreprinderii sociale: arată unde 
vrea să ajungă şi mai arată dacă ştie unde vrea să ajungă. Cu alte cuvinte, misiunea 
comunică celui care o citeşte esenţa mesajului unei organizaţii. Abilitatea organizaţiei de a-şi 
identifica misiunea este echivalentă cu identificarea locului în care îşi propune să ajungă.

O declaraţie de misiune trebuie să conţină:

Misiunea - raţiunea de a exista a organizaţiei
Scopul - ce anume vrea să obţină la capătul misiunii
Metodele - căile consacrate prin care organizaţia îşi propune să-şi atingă scopul
Valori - principiile şi ideile care călăuzesc membrii organizaţiei către atingerea scopului 
organizaţiei

Scopul organizaţiei. Dacă misiunea este calea, scopul întreprinderii sociale este echivalent 
cu ceea ce găsim la capătul drumului. Scopul trebuie să arate rezultatul întregii activităţi a 
organizaţiei, să canalizeze această activitate către un singur referenţial.

SCOPUL TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ ÎN MOD DIRECT MISIUNII !!!

Planificarea strategică
Planul strategic arată cum va fi realizată misiunea întreprinderii sociale. El cuprinde 
obiectivele, activităţile, precum şi resursele necesare şi responsabilii pentru fiecare 
activitate. Acest plan este revizuit periodic şi trebuie să stea la baza deciziilor de alocare de 
resurse pentru dezvoltare ale organizaţiei.

Strategia se referă la ce trebuie făcut şi cum trebuie făcut:
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Managementul financiar
Este un aspect extrem de important pentru funcţionarea oricărei întreprinderi sociale. 
Posibilele surse de finanţare trebuie să fie identificate permanent, dar şi cheltuirea lor făcută 
cu mare grijă. Astfel, putem spune că planificarea financiară (ce şi cum cheltuim) este extrem 
de importantă pentru a asigura succesul îndeplinirii misiunii.
Resursele nu sunt inepuizabile şi astfel trebuie utilizate cu mare grijă. Nu discutăm doar de 
resursele financiare, ci şi de cele umane, de timp, materiale, informaţionale. Având în vedere 
că există atât un scop social cât şi unul economic, trebuie să luaţi în calcul şi depunerea unui 
efort mai mare uneori din partea celor implicaţi.

Sistem informatic şi financiar. Este important să existe un sistem financiar bine pus la 
punct pentru a putea urmări oricând ce şi cum s-a cheltuit. De asemenea, sistemul informatic 
poate să ajute la promovarea produselor/serviciilor şi la asigurarea unei relaţii bune cu actorii 
implicaţi, furnizorii şi clienţii.

Resurse financiare. Este una dintre resursele indispensabile pentru a iniţia orice afacere. 
Orice afacere presupune existenţa unui capital financiar de pornire. Este important să 
identificaţi care sunt sursele posibile ale acestui capital – fonduri propri, un împrumut, fonduri 
de la diverşi investitori etc.

Managementul resurselor umane
Orice întreprindere socială care are scop social funcţionează cu resurse umane. Este 
necesar să existe o politică de personal astfel încât următoarele aspecte să fie atinse:
•      Fişe de post cu descrieri clare a sarcinilor şi responsabilităţilor;
•      Organigrama – pentru a se cunoaşte ce responsabilităţi deţine fiecare;
•      Modalităţile de motivare a personalului;
•      Formarea profesională a personalului.

Resurse umane cu experienţă în afaceri şi în derularea activităţii cerute. Calitatea 
resurselor umane implicate este un aspect esenţial care trebuie avut în vedere în 
dezvoltarea oricărei afaceri. Este necesar să existe profesionişti implicaţi pentru a asigura 
succesul.

Pentru alegerea resurselor umane necesare producerii de bunuri şi servicii este necesar să 
fie avute în vedere şi locul şi modalitatea de desfăşurare a activităţii.

Managementul resurselor materiale
Este necesar să luaţi în calcul şi următoarele aspecte: unde se va desfăşura activitatea? ce 
tehnologie este necesară? Există activităţi care pot fi derulate la sediul fiecărui membru 
(activităţi de artizanat, asociaţii agricole), dar şi altele care presupun existenţa unui anumit 
spaţiu şi a tehnologiei specifice. 

Obiectivele:
- declaraţii despre realizările dorite
- definiţii specifice ale scopurilor dorite
- ce şi când?

Proiecte:
- paşi şi mijloace ale realizărilor 
necesare pentru rezultatele dorite
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CE ?
Viziune:
- viitorul dorit
- claritate
- încadrabilă în timp

CUM?
Strategie:
- metoda generală de a realiza condiţiile 
dorite

Scopul strategic:
- ţinte largi
- încadrare în timp
- realist şi necuantificabil

Programe:
- Mijloace de a atinge scopurile
- Declaraţii concrete
- Separare pe domenii sectoriale sau 
funcţionale



Managementul riscurilor
Întreprinderile sociale au nevoie de mecanisme de evaluare şi combatere a riscurilor care 
pot afecta activitatea lor. Având în vedere schimbările care se produc în mediul socio-
economic într-un ritm extrem de rapid, acest management al riscurilor este necesar într-o 
întreprindere socială. Practic el trebuie să cuprindă metodele ce trebuie adoptate în diverse 
situaţii dificile.

Managementul schimbării
Cuprinde modalităţile prin care întreprinderea socială poate răspunde schimbărilor din 
mediul socio-economic. Noile oportunităţi de dezvoltare ce pot apărea trebuie să fie 
fructificate de către întreprinderea socială, dacă corespund misiunii acesteia.

Managementul conflictului
Întreprinderea socială trebuie să deţină abilităţile de a soluţiona eventualele conflicte interne 
sau externe ce pot apărea.

Înţelegerea conceptului de întreprindere socială
Este important ca toţi cei implicaţi să cunoască ce înseamnă o întreprindere socială, care 
sunt caracteristicile acesteia şi ce tipuri de întreprinderi sociale există. Uneori experienţa 
altor întreprinderi sociale poate fi utilă pentru ca cei implicaţi să înţeleagă mecanismele de 
funcţionare şi beneficiile. Astfel pot fi prezentate diverse studii de caz sau chiar se pot 
organiza vizite de studiu în acest sens.

Implicarea actorilor interesaţi (stakeholderii)
În procesul de dezvoltare a unei întreprinderi sociale, actorii interesaţi – investitori, parteneri, 
organizaţii ale comunităţii, membrii comunităţii – ar trebui să fie implicaţi. Este necesar ca şi 
aceştia să fie informaţi referitor la ce înseamnă o întreprindere socială şi care sunt beneficiile 
acesteia. Împărtăşirea ideii unei întreprinderi sociale cu aceşti actori interesaţi poate să 
aducă noi oportunităţi de parteneriate, noi finanţări etc.

În orice afacere analiza competitorilor şi a aliaţilor este un element extrem de important. 
Această analiză vă permite să identificaţi nişele de piaţă unde puteţi acţiona sau ce inovaţii 
să faceţi produsului sau serviciului pe care doriţi să îl dezvoltaţi.

Analiza actorilor interesaţi (stakeholderii)
Recunoaşterea rolului cheie jucat de stakeholderi în iniţierea întreprinderii sociale, în 
funcţionarea acesteia şi în ceea ce priveşte rezultatele ei au condus către considerarea 
analizei  stakeholderilor ca reprezentând un instrument vital al managementului strategic.

Actori interesaţi sunt orice persoană, grup, comunitate, sau organizaţie/instituţie:
•      care are interes legat de un anumit rezultat – pozitiv sau negativ, sau ale cărei/cărui opi-
nii, idei şi interese ar putea să influenţeze strategia instituţiei, înlesnindu-i drumul către suc-
ces sau eşec.

Scop: analiza stakeholderilor are ca scop indentificarea intereselor acelora care trebuie luaţi 
în considerare când se ia o decizie şi cei care ar trebui implicaţi în iniţierea unei întreprinderi 
sociale. În acelaşi timp, analiza ar trebui să indice de ce este necesar să fie luate în 
considerare aceste interese.

Actorii sau grupurile care trebuie să fie luate în considerare:
•     Actorii/grupurile a căror prezenţă sau suport furnizează un beneficiu net ori întăresc o 
organizaţie sau sporesc autoritatea decidentului (şi capacitatea de a asigura conformarea la 
decizii);
•      Actorii/grupurile care sunt capabili să influenţeze direcţia acţiunilor organizaţiei sau să 
se amestece în acestea;
•      Actorii/grupurile care se află în poziţii ce pot produce daune ori pot slăbi autoritatea sau 
suportul organizaţiei.
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Analiza stakeholderilor se centrează pe două elemente cheie:
a)    Interesul pe care grupurile/actorii îl au într-o problemă particulară;
b)   Cantitatea şi tipul resurselor pe care ei le pot mobiliza pentru a influenţa rezultatele în 
ceea ce priveşte aceea problemă.

Regula: doar acele grupuri sau actori care deţin resurse reale şi mobilizabile, aplicate pentru 
sau împotriva organizaţiei şi care au interese vis-a-vis de problema respectivă trebuie să fie 
luaţi în considerare. Ei sunt aceia care au capacitatea de a influenţa în mod direct rezultatele 
politicii.

Analiza stakeholderilor este utilă pentru o mai bună înţelegere a intereselor şi resurselor 
actorilor importanţi în procesul de luare a deciziei privind întreprinderea socială. 

Analiza capacităţii organizaţiei de a dezvolta o întreprindere socială 
După ce am văzut ce înseamnă etapa de pregătire a dezvoltării unei întreprinderi sociale, vă 
vom furniza şi câteva elemente practice ce pot fi utilizate. Întrucât în România cele mai multe 
iniţiative de economie socială pentru comunităţile de romi sunt derulate de organizaţii 
neguvernamentale, vă prezentăm un chestionar folosit pentru evaluarea capacităţii 
organizaţiei de a întreprinde un astfel de demers. Vom prezenta apoi analiza actorilor 
interesaţi.

Instrument de analiză a capacităţii organizaţiei
Evaluarea capacităţii organizaţiei presupune să vă uitaţi peste toate aspectele menţionate 
mai sus. Instrumentul propus este adaptat după un model folosit de către Enterprising Non-
Profits Canada.

Bifaţi varianta corespunzătoare, 1 – în foarte mică măsură ... 5 – în foarte mare măsură

Actor/Grupul

Sunt specificate 
grupurile care 
vor fi afectate de 
activitatea 
întreprinderii 
sociale.

Interesul 
grupului în ceea 

ce priveşte 
problema

Sunt listate acele 
interese ale 
grupului care vor 
fi afectate. 
Întrebarea la 
care trebuie să 
se răspundă este 
care sunt 
interesele 
specifice ale 
grupului în ceea 
ce priveşte 
întreprinderea 
socială? Este 
necesar să fie 
selectate doar 
acele două sau 
trei interese ori 
aşteptări care 
sunt cele mai 
importante.

Resursele

Sunt notate acele 
resurse pe care 
grupul le posedă 
şi care pot fi 
aduse să susţină 
dezvoltarea 
întreprinderii 
sociale. 
Întrebările la care 
trebuie să se 
ofere răspuns 
sunt: poate 
grupul să ofere 
cunoaştere sau 
informaţii 
specifice? 
Statusul sau 
prezenţa grupului 
de o parte a 
problemei poate 
fi importantă 
pentru 
implementarea 
sau blocarea 
acesteia? 

Capacitatea de 
a mobiliza 
resursele

Dacă grupul 
posedă resurse 
ce pot fi aduse 
pentru susţinere, 
este important de 
ştiut dacă acesta 
este capabil să 
mobilizeze 
aceste resurse 
repede sau doar 
încet. 
O mobilizare 
rapidă este 
avantajoasă 
dacă problema 
este urgentă şi 
mai puţin 
avantajoasă 
dacă impactul 
acesteia este mai 
îndepărtat. În cea 
de-a patra celulă 
trebuie notată 
tocmai 
capacitatea de a 
mobiliza 
resursele. 

Poziţia vis-a-vis 
de problemă

Trebuie 
specificată 
poziţia grupului 
în ceea ce 
priveşte 
problema (pro, 
contra, neutru).
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Aspecte generale

Managementul 
schimbării

Organizaţia are experienţă în 
planificarea şi implementarea 
schimbărilor necesare?

Managementul 
riscurilor

Organizaţia are experienţă 
în reducerea riscurilor?

Managementul 
conflictului

Organizaţia are experienţă în 
rezolvarea conflictelor ce 
pot apărea?

Viziune şi 
misiune

Viziunea şi misiunea organizaţiei 
sunt bine specificate?

Membrii organizaţiei cunosc 
misiunea acesteia?

Activităţi
Membrii organizaţiei cunosc 
activităţile acesteia?

Scop şi
obiective

Scopul organizaţiei corespunde 
cu misiunea acesteia?

Obiectivele organizaţiei sunt 
clar definite?

Membrii organizaţiei cunosc 
obiectivele acesteia?

Plan 
strategic

Organizaţia are un plan 
strategic actualizat?

Membrii organizaţiei sunt implicaţi 
în elaborarea planului strategic?

Actorii interesaţi (investitori, 
or anizaţii partenere, clienţi, 
furnizori etc) sunt implicaţi în
elaborarea planului strategic?

g
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Managementul 
resurselor 
umane

Subtotal

Managementul 
financiar

Organizaţia are scenarii financiare 
pentru următorii 2 ani?

Organizaţia are cel puţin 3 surse de 
finanţare în următorii 2 ani?

Organizaţia are proceduri de 
monitorizare financiară clare?

Organizaţia are o politică 
de personal clar definită?

Sarcinile şi responsabilităţile 
sunt cunoscute de membri? 

Organizaţia are resurse umane 
suficiente pentru activităţile pe 
care le desfăşoară?

Organizaţia are resurse 
umane specializate?



Aspecte specifice întreprinderii sociale

Înţelegerea 
conceptului 
de 
întreprindere 
socială

Implicarea 
actorilor 
interesaţi

Cunoaşterea 
competitorilor 
şi a aliaţilor

Alocarea
resurselor

Subtotal

Membrii cunosc ce înseamnă o 
întreprindere socială?

Actorii interesaţi ai organizaţiei 
susţin ideea întreprinderii sociale?

Cunoaşteţi aliaţii ideii de 
întreprindere socială?

Organizaţia deţine competenţele 
necesare pentru a iniţia o 
întreprindere socială?

Membrii cunosc caracteristicile 
unei întreprinderi sociale?

Actorii interesaţi ai organizaţiei 
înţeleg conceptul de întreprindere 
socială şi implicaţiile acesteia?

Există posibilitatea realizării 
unor parteneri te pentru a 
dezvolta întreprinderea socială?

a

Organizaţia deţine resursele 
materiale (spaţii, tehnologie) 
necesare pentru a iniţia 
o întreprindere socială?

Cunoaşteţi competiţia ideii 
de întreprindere socială?

Personalul organizaţiei deţine 
abilităţile necesare pentru 
a iniţia o întreprindere socială?

Ideea de întreprindere socială 
corespunde misiunii organizaţiei?
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Competenţe de afaceri

Resurse 
umane

Resurse
financiare

Resurse 
materiale

Sistem 
informatic 
şi financiar

Organizaţia deţine resursele financiare 
necesare demarării întreprinderii 
sociale?

Organizaţia deţine un sistem financiar 
bine pus la punct necesar demarării
întreprinderii sociale?

Există resurse umane cu experienţă 
de afaceri în organizaţie?

Există resurse umane cu experienţă 
în domeniul în care se doreşte 
dezvoltarea întreprinderii sociale în 
organizaţie?

Organizaţia deţine resursele materiale 
necesare demarării întreprinderii 
sociale?

Organizaţia deţine un sistem informa-
tic bine pus la punct necesar demarării
întreprinderii sociale?

Subtotal

Total



Interpretarea scorurilor:
•      ;
•     73 – 143 – capacitate medie. Sunteţi pe drumul cel bun, dar mai aveţi de îmbunătăţit u-
nele aspecte;
•      144 – 180 – capacitate mare. Puteţi să mergeţi mai departe. 

Important de reţinut

Evaluarea capacităţii unei organizaţii implică răspunsul la următoarele întrebări:
•     Care este misiunea organizaţiei?
•     Care sunt obiectivele organizaţiei?
•     Care sunt activităţile curente?
•     Care sunt competenţele existente în organizaţie?
•     Care este experienţa organizaţiei?
•     Care sunt punctele tari şi cele slabe ale organizaţiei?
•     Ce resurse deţine organizaţia?
•     Care sunt nevoile clienţilor organizaţiei? Care sunt nevoile organizaţiei?
•     Ce resurse sunt necesare pentru dezvoltarea unei întreprinderi sociale?

Dacă înfiinţaţi o întreprindere socială nouă care nu are legătură cu alte organizaţii trebuie să 
aveţi în vedere următoarele aspecte în perioada de pregătire:
•      Înţelegerea conceptului de întreprindere socială;
•      Stabiliţi viziunea şi misiunea;
•      Stabiliţi scopul şi obiectivele sociale şi cele economice;
•      Analizaţi resursele de care dispuneţi;
•      Analizaţi ce resurse mai aveţi nevoie şi de unde le puteţi obţine;
•      Identificaţi şi analizaţi care sunt actorii interesaţi.

36 – 72 – capacitate redusă. Sunt multe aspecte ce trebuie îmbunătăţite
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Acest capitol prezintă detaliat ce conţine un plan de afaceri necesar pentru înfiinţarea unei 
întreprinderi sociale. Fiecare capitol al planului de afaceri este detaliat astfel încât fie cât mai 
uşor de realizat. 

Un plan de afaceri trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
1.    Descrierea generală a afacerii
   1.1   Prezentarea obiectivelor 
   1.2   Prezentarea potenţialilor clienţi
2.    Plan de Marketing
   2.1   Analiza Pieţei
   2.2   Produsul/serviciul
   2.3   Publicul ţintă
   2.4   Concurenţa
   2.5   Promovarea
   2.6   Preţul
   2.7   Canalele de distribuţie
3.   Plan operational
   3.1   Producţia
   3.2   Locaţia
   3.3   Mediul juridic
   3.4   Resurse umane
   3.5   Inventar
   3.6   Aprovizionare
   3.7   Distribuţia
4.    Management şi organizare
5.    Plan financiar
6.    Impactul social
7.    Anexe

1. Descrierea generală a afacerii
Majoritatea companiilor au o scurtă descriere a activităţii lor, a misiunii lor. De cele mai multe 
ori, în maxim 30 de cuvinte, aceste companii pot explica de ce există pe piaţă şi care sunt 
principiile de ghidare pe care le folosesc. 

   

Puteţi începe făcând şi voi acest lucru, 
iar această scurtă descriere o puteţi 
adăuga planului de afaceri.

Planificarea 
întreprinderii sociale

CAPITOLUL VI 
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1.1.   Prezentarea obiectivelor 
Obiectivul este destinaţia unde vre  să ajungeţi, unde vreţi să ajungă afacerea 
dumneavoastră. În cazul de faţă, ca antreprenori în economia socială, obiectivele sociale 
trebuie să fie clar specificate şi să aibă prioritate asupra celor economice.

1.2.   Prezentarea potenţialilor clienţi
Orice produs sau serviciu oferit către vânzare are caracteristici esenţiale care îl diferenţiază 
de alte produse sau servicii asemănătoare existente. Opţiunile clienţilor se pot schimba 
foarte repede, de aceea este important de precizat cărei categorii de clienţi se adresează 
produsul sau serviciul pe care îl produceţi.

2.   Plan de Marketing
 
2.1.  Analiza pieţei 

Nu contează cât de bun este produsul sau serviciul oferit, o afacere nu poate reuşi fără o 
strategie de marketing bine pusă la punct. Această etapă începe cu o analiză sistematică a 
pieţei. Este foarte periculos să vă asumaţi faptul că deja ştiţi ce se întâmplă pe piaţă şi care 
sunt tendinţele ei, fără un studiu în prealabil. Scopul acestui studiu este acela de a vă asigura 
că vă aflaţi pe drumul cel bun.

Există două tipuri de analiză a pieţei: primară şi secundară.
•    Analiza primară înseamnă să vă culegeţi propriile dumneavoastră date. De exemplu, 
puteţi contoriza traficul unei anumite locaţii, puteţi nota competitorii, puteţi lua interviuri şi 
puteţi face studii de piaţă pentru a afla nevoile consumatorilor.
•     A naliza secundară înseamnă  să folosiţi  informaţii care sunt publice. Acestea pot fi: zi-
are, reviste, analize ale industriei, rapoarte demografice, rapoarte privind anumite tendinţe, 
grafice şi alte analize ale unor instituţii specializate, cărţi etc. Puteţi găsi acest tip de 
informaţii în librării, online, la registrul comerţului şi camera de comerţ, la anumite agenţii 
guvernamentale etc.

Atunci când scrieţi planul de marketing, fiţi cât mai expliciţi posibil; oferiţi statistici, numere şi 
surse. Planul de marketing va fi la un anumit moment, baza tuturor proiecţiilor privind 
vânzările.

Este necesar să obţineţi date despre sectorul în care doriţi să începeţi afacerea 
dumneavoastră:
•      Care este mărimea totală a pieţei de desfacere?
•    Ce procentaj vor avea produsele dumneavoastră din această piaţă? (Este importantă 
numai dacă dumneavoastră credeţi că veţi fi un factor major pe piaţă);
•      Cereri actuale pe piaţa ţintă.
•      Tendinţe în piaţa ţintă – tendinţe de creştere, tendinţe în preferinţele de consum, tendin-
ţe în dezvoltarea produselor;
•      Potenţialul de creştere al afacerii dumneavoastră;
•     Care sunt obstacolele cu care vă confruntaţi pentru a intra pe piaţă ca şi firmă nouă şi 
cum pot fi acestea depăşite? 
Obstacole care pot fi luate în calcul:
       Costuri ridicate de înfinţare   
       Costuri ridicate de producţie
       Costuri ridicate de marketing 

ţi

Descrierea clienţilor trebuie realizată pe scurt acum. 
La capitolul Plan de marketing va fi realizată analiza 
pieţei şi a consumatorilor, şi explicată poziţionarea 
pe o nişă de piaţă.

56



C
A

P
IT

O
L

U
L

 V
I

       
       Costuri de formare şi perfecţionare a angajaţilor
       Costuri de transport
       Costuri pentru promovarea mărcii şi acceptarea ei
•      
       Schimbări tehnologice           
       Schimbări legislative
       Schimbări economice                           

2.2.  Produsul/serviciul
Pentru fiecare produs sau serviciu:
•      Descrieţi cea mai importantă caracteristică. Ce îl face special?
•      Descrieţi beneficiul. Ce va reprezenta acel produs pentru client?

Descrieţi produsul de bază, efectiv şi îmbunătăţit. Produsul de bază constă în beneficiile pe 
care publicul ţintă le va obţine ca urmare a acţiunilor întreprinse. Produsul efectiv include 
aspecte legate de caracteristicile, denumirea, calitatea, stilul, designul şi ambalarea 
produslui. Produsul îmbunătăţit se referă la toate caracteristicile suplimentare, obiecte sau 
servicii pe care le veţi include în ofertă şi care vor adăuga valoare tranzacţiei.

Ce servicii oferiţi după ce aţi vândut produsul? Câteva exemple sunt: transportul gratuit, 
garanţie, asigurarea de service, suport tehnic, politică de returnare etc.

2.3.  Publicul ţintă
Descrierea publicului ţintă va depinde de ce doriţi să vindeţi, de exemplu va exista o diferenţă 
dacă veţi dori să vindeţi către o firmă sau direct consumatorilor (persoane fizice sau juridice). 
Dacă veţi alege să vindeţi consumatorilor un produs şi o veţi face printr-un punct de 
distribuţie, gen en-gros sau puncte de vânzare cu amănuntul, atunci va trebui să analizaţi 
atât consumatorul cât şi intermediarii cărora le veţi vinde produsul.

Pentru fiecare grup de consumatori, construiţi ceea ce se numeşte profilul demografic care 
cuprinde informaţii referitoare la:
•      vârstă;
•      sex;
•      locaţie;
•      nivelul lor de venit;
•      mărimea familiei;
•      clasa socială şi ocupaţia;
•      nivelul de educaţie;
•      altele ( specifice ramurii economice).

De asemenea, puteţi include informaţii cu privire la valorile, stilul de viaţă, personalitatea 
potenţialilor consumatori. Alte informaţii importante sunt legate de comportamente sau 
achiziţii conexe ale publicului ţintă.

Pentru consumatorii tip firmă (persoane juridice), factorii demografici pot fi:
•      ramura economică (sau subramura);
•      locaţia;
•      mărimea firmei (cifră de afaceri, număr de angajaţi);

Tehnologii şi utilaje

Cum vă vor influenţa afacerea următoarele schimbări ce pot apărea?

Veţi construi caracteristici pentru 
produse ca s  puteţi vinde beneficii.ă
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•      
•      nivelul tehnologic al produsului sau serviciului dorit;
•      nivelul preţului;
•      altele ( specifice ramurii dumneavoastră economice).
 
Este necesar să descrieţi:
•      potenţialele beneficii pe care publicul ţintă consideră că le va obţine ca urmare a utilizării 
produsului/serviciului dumneavoastră;
•   posibilele obstacole ce pot împiedica publicul ţintă să consume produsul/serviciul 
dumneavoastră.

2.4.  Concurenţa
Întocmiţi o listă cu cei mai mari competitori (nume şi adresă). Aceste companii vă vor face 
concurenţă pe tot ansamblul vânzării sau doar în anumite locaţii, pe anumite produse, sau 
doar anumitor tipuri de clienţi? Este necesar să descrieţi competitorii direcţi (cei a căror 
ofertă seamănă cu oferta dumneavoastră), dar şi pe cei indirecţi (cei care satisfac aceeaşi 
nevoie a publicului ţintă, dar în alt mod).

Folosiţi tabelul de mai jos pentru a vă compara afacerea cu a celor mai importanţi doi 
competitori:
•      În prima coloană sunt trecuţi factorii de competivitate. Din moment ce aceştia variază de 
la o industrie la alta, vă puteţi crea propria listă de factori;
•      În coloana „EU” notaţi cum consideraţi că veţi pătrunde în “minţile consumatorilor”; 
•      Verificaţi dacă aceşti factori reprezintă un atu sau un punct slab pentru dumneavoastră. 
Dacă credeţi că anumiţi factori sunt un dezavantaj pentru dumneavoastră treceţi-i. Acest 
lucru vă va deschide ochii şi în viitor veţi şti ce aveţi de îmbunătăţit. Ţineţi minte că nu puteţi fi 
perfect pentru toţi oamenii. În realitate, a încerca să fiţi perfect duce ca multe afaceri să dea 
faliment deoarece încercarea de a fi perfect consumă foarte multe resurse şi mult timp;
•      Analizaţi fiecare competitor în parte. Treceţi în câteva rânduri care sunt atuurile şi slăbi-
ciunile majore pentru fiecare factor în parte;
•      În ultima coloană, estimaţi importanţa fiecărui factor pentru clienţi. Pentru aceasta  pu-
teţi utiliza diverse scale de notare – de la 1 la 5 sau 1 la 10 – în funcţie de cât de detaliată doriţi 
să fie analiza dumneavoastră.

cerinţele de calitate;

Analiza competitivităţii

Factor Puncte 
slabe

EU Competitor 
1

Puncte 
tari

Competitor
2

Importanţa 
pentru 

consumator
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2.5.  Promovare

Sunt câteva întrebări la care trebuie oferit răspuns în demersul de a stabili modalitatea de 
promovare eficientă a produsului/serviciului:
•      Cum vor auzi consumatorii de produsele/serviciile dumneavoastr ?
•      Care sunt cele mai atractive mijloace ca şi cost pentru promovarea produselor?
•      Ce imagine proprie vreţi să promovaţi? Cum vreţi să vă vadă consumatorii?
•      Aveţi şi alte metode de promovare decât publicitatea plătită? 
•      În plus, ce planuri aveţi pentru imaginea de tip grafic? Aceasta include logo, cărţi de vizi-
tă, broşuri, pliante etc;
•      Aţi creat un sistem care să identifice clienţii fideli pentru a îi putea contacta?

2.6.  Preţ

Menţionaţi care sunt costurile financiare asociate produsului/serviciului, iar dacă este cazul, 
specificaţi şi stimulentele financiare prin care încurajaţi publicul să îl achiziţioneze. Pentru 
cele mai multe afaceri mici, a avea cel mai mic preţ nu este o politică tocmai bună. 
Consumatorii nu ţin de preţ aşa de mult pe cât credeţi. Metoda cea mai bună este ca preţul să 
fie la acelaşi nivel cu media de preţ a concurenţei, iar produsele sau serviciile oferite să fie de 
o calitate mai bună.

Paşii ce trebuie urmaţi pentru a stabili preţul sunt:
•     comparaţi preţul vostru cu cel al concurenţei: Este acesta mai mare, mai mic, la fel? De 
ce?
•     stabiliţi cât de important este preţul pentru consumatorii voştri: Decizia finală pe care o 
iau consumatorii se raportează la preţ?
•     specificaţi ce alte servicii oferiţi clienţilor în preţul respectiv: Pot cumpăra acel produs în 
rate?

2.7.  Canale de distribuţie
Este important să luaţi în calcul modul în care vreţi să vindeţi produsele/serviciile:
•      vânzări cu amănuntul;
•      în mod direct (comanda prin mail, Web, dintr-un anumit catalog);

ă

Publicitatea oferă soluţii adaptate fiecărei 
afaceri: targetare, promovare, creare de 
materiale promoţionale, campanii de 
informare şi fidelizare.
                      Imaginea contează!  

Unui consumator nu îi vinzi un simplu produs, 
ci şi un beneficiu asociat.                
              $$$$$      Calitatea face diferenţa!
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•      
•      agenţi de vânzări;
•      licitaţii;
•      propriile magazine.
 

3.   Plan operaţional
 
În această secţiune a planului de afaceri este necesar să descrieţi operaţiunile de zi cu zi ale 
afacerii, locaţia, echipamentul, resursele umane, procesele de producţie, cadrul legal şi 
celelalte aspect care influenţează procesul de producere a bunului/serviciului.

3.1.  Producţia
Este necesar să descrieţi cum şi unde sunt produsele/serviciile realizate. Explicaţi ce 
înseamnă pentru afacere următoarele:
•      echipamente de producţie şi costuri;                       
•      controlul calităţii;
•      serviciul clienţi;
•      controlul inventarului;
•      dezvoltarea de produse.

3.2.  Locaţia
Ce trebuie să conţină locaţia ca să vă satisfacă nevoile în afacere? Descrieţi propria locaţie 
unde vă desfăşuraţi afacerea.

Cerinţe fizice:
•      spaţiul necesar (precizaţi de cât spaţiu aţi avea nevoie);
•      tipul clădirii;
•      zonă;
•      electricitate şi alte utilităţi.

Acces:
•    este important pentru afacere ca locaţia să dispună de o cale de acces pentru apro-
vizionare sau transport?
•      aveţi nevoie de căi de acces foarte rapide?
•      care este necesarul spaţiului de parcare?
•      construcţii? 
Majoritatea firmelor nu iau în calcul acest lucru, dar dacă aveţi în plan să construiţi, costurile 
şi detaliile de construcţie vor reprezenta o parte însemnată a planului dumneavoastră.

Costuri: 
Estimaţi costurile cu locaţia, incluzând chiria, întreţinerea, utilităţi, asigurare, costurile iniţiale 
de amenajare pentru a face spaţiul să îndeplinească condiţiile de care aveţi nevoie. Aceste 
sume vor constitui o parte a planului financiar.

Care vor fi orele de lucru în această afacere?

Locaţia trebuie analizată şi în funcţie de opinia publicului ţintă: 
•    Este convenabil pentru dumneavoastră? Aveţi destule locuri de parcare? Vă ajunge 
spaţiul interior?
•     Se încadrează cu imaginea pe care vreţi să o aveţi? Asta se aşteaptă consumatorii să 
vadă?
•    Unde sunt localizaţi competitorii? Este mai bine să fiţi lângă ei (cum sunt dealerii de 
maşini sau restaurantele tip fast food) sau la o anumită distanţă?

en-gros;

Tu, ca şi client, ai nişte aşteptări atunci când mergi la 
cumpărături: loc de parcare aproape de magazin, 
curăţenie în magazin, calitate a produselor etc. La fel 
gândesc şi potenţialii clienţi care te vizitează.                                  
                                          NU ÎI DEZAMĂGI!
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3.3. Mediul juridic
Descrieţi următoarele aspecte:
•      licenţe pentru desfăşurarea activităţii;
•      permise;
•      reguli şi regulamente privind sănătatea, spaţiul de lucru, sau mediul înconjurător;
•      regulamente speciale pentru desfăşurarea activităţii;
•      specificaţii privind desfăşurarea activităţii într-o anumită zonă sau în acea clădire;
•      asigurări.

3.4. Resurse umane
•      Numărul de angajaţi;
•      Clasificarea lor (calificaţi, necalificaţi, profesionişti);
•      Recrutarea personalului;
•      Calitatea personalului existent;
•      Structura de salariu;
•      Metode de instruire şi aprofundare;
•      Împărţirea pe sarcini;
•      Stabilirea unui program pentru fiecare salariat, precum şi a fişei postului.

3.5. Inventar
•      Ce tip de inventar păstraţi: al materialelor, proviziilor, produselor finite?
•      Care este valoarea stocului?
•    Care este rata cifrei de afaceri şi cum se compară aceasta cu media industriei de pe 
piaţă?

3.6.  Aprovizionare
Identificaţi factorii cheie ai aprovizionării:
•      numele şi adresele celor care vă pot aproviziona;
•      tipul şi cantitatea furnizată;
•      mijloacele de livrare.

3.7.  Distribuţia bunurilor şi serviciilor
Stabiliţi următoarele aspecte pentru distribuţia bunurilor şi serviciilor dumneavoastră:
•      modalităţile de distribuţie;
•      cantitatea necesară pentru a onora comenzile;
•      mijloacele de distribuţie.

4.   Management şi Organizare
Cine va administra afacerea zi de zi? Ce experienţă are această persoană şi ce aduce nou 
afacerii? Ce calităţi speciale şi competitive are? Există un plan de a continua afacerea dacă 
această persoană pleacă din organizaţie? 

Care sunt organele de conducere? Care sunt atribuţiile acestora? Cum veţi respecta 
principiul guvernării democratice – ”un om, un vot”? cum veţi implica alţi factori de decizie în 
activitatea întreprinderii sociale?

Dacă aveţi mai mult de 10 angajaţi, creaţi un tabel organizaţional în care să fie trecute o 
ierarhie a angajaţilor şi în dreptul fiecăruia responsabilităţile. 
Un alt aspect important pentru organizarea întreprinderii sociale este cel privind împărţirea 
profitului. Este necesar să fie specificat de la început care este procentul din profit care poate 
fi distribuit membrilor şi ce se face cu profitul rămas.

5.   Planul financiar
Un plan financiar pe minim trei ani este necesar să fie elaborat. Acest plan financiar cuprinde 
costurile iniţiale pentru demararea afacerii şi previziunile privind profitul şi pierderile. 
 

6.   Impactul social
Să nu uităm că ne propunem să dezvoltăm o întreprindere socială, de aceea este important 
să descriem impactul social pe care aceasta îl va avea:
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•      
•      Cum vă asiguraţi că au acces la produse/servicii toţi cei care au nevoie de ele?
•      Care sunt nevoile sociale satisfăcute?
•      În ce măsură nevoia socială a fost satisfăcută?

7.   
Această parte include detaliile şi studiile folosite în alcătuirea planului.
 

Important de reţinut 
Planul de afaceri este un instrument care vă poate ajuta să aveţi succes în activitatea 
economică pe care o întreprindeţi. Acesta cuprinde o detaliere a activităţii pe care o va derula 
întreprinderea dumneavoastră, precum şi impactul social pe care aceasta îl va avea. 
Informaţiile pe care le conţine planul de afaceri vă ajută să identificaţi posibilele probleme şi 
soluţiile aferente acestora care pot apărea în activitatea pe care vă propuneţi să o 
desfăşuraţi.

În permanenţă este necesar să aveţi în vedere principiile după care se ghidează activitatea 
unei întreprinderi sociale şi să specificaţi în planul de afaceri cum vă veţi asigura că sunt 
respectate – prioritate acordată obiectivelor sociale, distribuţia limitată a profitului, 
guvernarea democratică, implicarea actorilor comunitari.

Un plan de afaceri trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
1.    Descrierea generală a afacerii
2.    Plan de Marketing
3.    Plan operational
4.    Management şi organizare
5.    Plan financiar
6.    Impactul social
7.    Anexe

Care sunt beneficiile pentru comunitate?

Anexe
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În România există legislaţie specifică pentru fiecare entitate de economie socială (cele care 
corespund principiilor de economie socială menţionate). Capitolul şapte îşi propune să 
prezinte elementele legislative care trebuie avute în vedere la înfiinţarea unei întreprinderi 
sociale.

Legislaţia privind organizaţiile neguvernamentale
Cadrul legal în vigoare din România care reglementează înfiinţarea unei organizaţii 
neguvernamentale este stipulat în Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi în 
Legea 246/2005 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei nr.26/2000. 

Actele necesare înfiinţării unei organizaţii neguvernamentale sunt următoarele: 
•    Actul constitutiv în cadrul căruia se consfinţeşte hotărârea fondatorilor de înfiinţare a 
ONG- ului şi desemnează organele de conducere (art. 6, lin. 2, din Legea 246/2005);
•      Statutul care trebuie să specifice scopul şi obiectivele organizaţiei, drepturile membrilor, 
sediul, patrimoniul, etc. (art. 6, lin. 3, din Legea 246/2005);
•     Dovada de disponibilitate a denumirii prin intermediul căruia se dovedeşte că denumi-
rea aleasă pentru ONG nu a fost rezervată de altcineva şi faptul că nu există  coincidenţă de 
nume cu un alt ONG. Acest act se obţine de la Ministerul Justiţiei, Serviciul de Relaţii cu 
Publicul şi Evidenţa ONG;
•      Dovada patrimoniului - patrimoniul necesar pentru înfiinţarea unui ONG diferă în funcţie 
de tipul acestuia: pentru asociaţii este echivalent cu cel puţin un salariu minim brut pe 
economie la data înfiinţarii şi poate fi costituit atât în bani cât şi în natură; pentru fundaţii 
patrimoniul trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, cu o valoare totală de cel puţin 
100 de ori salariul minim brut pe economie, excepţie de la această regulă făcând fundaţiile al 
căror scop exclusiv este efectuarea de operaţiuni de colectare de fonduri care urmează să 
fie puse la dispoziţia altor ONG-uri, caz în  care patrimoniul iniţial poate avea o valoare totală 
de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie;
•      Dovada spaţiului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea.

Legislaţia privind casele de ajutor reciproc
Casele de Ajutor Reciproc (CAR) reprezintă asociaţii de drept privat, care nu au scop 
patrimonial, înfiinţate pe baza liberului consimţământ şi prin voinţa de asociere a membrilor 
acestor tipuri de organizaţii. Scopul acestor asociaţii este de a dezvolta legături de 
solidaritate, sprijinirea şi întrajutorarea materială a membrilor săi. Acest lucru este realizat 
prin atragerea de fonduri sociale de la membri şi acordarea de împrumuturi acestora.

Din punct de vedere legal, CAR-urile sunt asociaţii care nu au scop patrimonial. Conform 
legislaţiei în vigoare, CAR-urile pot fi înfiinţate în baza prevederilor stipulate în cadrul 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, completată şi modificată 
de Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii. 

Casele de Ajutor Reciproc funcţionează, pe lângă cadrul legal de înfiinţare, în baza unor legi 
speciale care reglementează domeniul lor de activitate. Aceste legi speciale sunt: Legea nr. 
122/1996 (Republicată 2009) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale 

Cadrul legal pentru 
întreprinderi sociale

CAPITOLUL VII 
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salariaţilor si al uniunilor acestora şi Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor actualizată prin Legea nr. 248/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Legea nr. 122/1996 prevede faptul că salariaţii sau alte persoane care obţin venituri de 
natură salarială pot înfiinţa case de ajutor reciproc, prin asocierea acestora în cadrul 
unităţilor în care îşi desfăşoară activitatea sau la nivel teritorial. Modul de asociere, 
funcţionare şi organizare a caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor este stipulat în cadrul 
statutelor proprii. Documente necesare înfiinţării unui CAR al salariaţilor, reprezentate de 
actul constitutiv şi statutul, împreună cu cererea pentru dobândirea personalităţii juridice, 
trebuiesc depuse la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul casa de ajutor 
reciproc. 

Legea nr. 540/2002 stipulează faptul că înfiinţarea caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor se realizează prin  libera asociere a următoarelor categorii de persoane:
>     Pensionarii, fără a se ţine cont de sistemul de asigurări sociale căruia aceştia îi aparţin;
>     Beneficiarii de ajutor social;
>     Membrii de familie ai pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social care sunt membrii 
aceluiaşi CAR al pensionarilor, respectiv soţ, soţie, precum şi copiii majori care sunt incapa-
bili să obţină venituri de natură salarială.

CAR-urile pensionarilor se constituie, de regulă, pe zone teritoriale şi acestea se pot uni în 
asociaţii centrale care sunt formate numai din organizaţii de acelaşi profil.

Numărul minim de membri necesar pentru înfiinţarea unei Case de Ajutor Reciproc este de 
30 de persoane. Membrii trebuie să depună o cotizaţie lunară, precum şi alte contribuţii 
lunare, al căror cuantum, care poate fi procentual sau în sume fixe, este hotărât în cadrul 
consiliul director al CAR-ului respectiv, în limitele şi în condiţiile stabilite prin statut. Odată cu 
încetarea calităţii de membru sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare sunt restituite 
titularului sau urmaşilor acestuia.

Deoarece obiectul unic de activitate al CAR-urilor îl constituie acordarea de împrumuturi 
către persoanele fizice care sunt membri ai lor, acestea trebuie să se supună, pe lângă legea 
de înfiinţare şi legea care stipulează domeniul de activitate, încă unui act legislativ referitor la 
instituţiile financiare nebancare – Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare. 
Acest act legislativ încadrează Casele de Ajutor Reciproc ca instituţii financiare şi nu ca 
instituţii de creditare, fapt care interzice acestora creditarea persoanelor juridice şi atragerea 
de depozite. 

Conform Legii 93/2009, capitalul social minim al instituţiilor financiare nebancare trebuie să 
fie de minim 200.000 euro (echivalent în lei), respectiv de 3.000.000 euro în cazul instituţiilor 
financiare nebancare care acordă credite ipotecare. Totodată, capitalul social este constituit 
şi majorat prin aporturi în numerar, nefiind permise aporturile în natură, acesta trebuind să fie 
vărsat integral în momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia. 

Legislaţia privind societăţile cooperatiste
O societate cooperatistă este un agent economic cu capital privat care poate fi înfiinţat în 
baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Societatea 
cooperatistă cu sediul în România se constituie prin încheierea unui contract de societate şi 
a unui statut, care pot fi întocmite sub forma unui înscris unic care este denumit act 
constitutiv. Actul constitutiv trebuie semnat de către toţi membrii fondatori. 

Datele care trebuie stipulate în cadrul actului constitutiv al unei cooperative sunt 
următoarele: 
       numele şi prenumele, codul numeric personal, locul, data naşterii, domiciliul şi cetăţenia 
membrilor cooperatori care sunt persoane fizice; denumirea, sediul, codul unic de înregistra-
re şi naţionalitatea membrilor cooperatori care sunt persoane juridice;
       numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii administratorilor ca-
re sunt persoane fizice, domiciliul şi cetăţenia; denumirea, naţionalitatea, sediul şi codul unic 
de înregistrare al administratorilor care sunt persoane juridice;
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      -
ţenia cenzorilor;
        gradul societăţii cooperative şi forma acesteia; 
        denumirea cooperativei care trebuie însoţită de menţiunea ”societate cooperativă”;
        sediul societăţii;
       obiectivul de activitate în cadrul căruia trebuie precizat domeniul şi activităţile principale 
ale societăţii;
      cuantumul capitalului social subscris şi vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui mem-
bru al cooperativei – forma acestuia (în natură sau în numerar), valoarea aportului în natură 
şi modul în care a fost evaluat acest aport;
      valoarea nominală a părţilor sociale şi numărul acestora, inclusiv numărul părţilor so-
ciale atribuite fiecărui membru în funcţie de aportul acestuia;
        modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru al societăţii cooperative;
        drepturile şi obligaţiile membrilor;
        modalitatea de convocare a adunării generale a membrilor, care sunt atribuţiile acesteia 
şi în ce condiţii sunt aplicate hotărârile acesteia;
       modalitatea de înstrăinare sau de transmitere a clădirilor sau a terenurilor aflate în patri-
moniul cooperativei;
       modul de dizolvare şi de lichidare a cooperativei şi care este destinaţia activului net; care 
sunt sediile secundare (sucursale, agenţii, reprezentanţe), în cazul în care acestea există în 
momentul înfiinţării societăţii cooperative sau care sunt condiţiile de înfiinţare a unor aseme-
nea sedii.

În România societăţile cooperatiste pot fi de două tipuri: 
>     Societate cooperativă de gradul 1 este o persoană juridică constituită de persoane fizice 
şi trebuie înregistrată în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005;
>    Societate cooperativă de gradul 2 este o persoană juridică alcătuită din asocierea mai 
multor societăţi cooperative de gradul 1, în majoritate, şi din alte persoane fizice şi juridice. În 
acest caz, la constituirea capitalului social al societăţii cooperative de gradul 2 participarea 
cumulativă a cooperativelor de gradul 1 nu poate fi mai mică de 67% din valoarea totală. 
Conform ”Raportului de cercetare privind economia social în România din perspectivă 
europeană comparată” (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMSSF), 2011), 
acestea nu sunt considerate a fi entităţi specifice economiei sociale.

Valoarea capitalului social este variabilă şi aceasta nu poate fi mai mică de 5000 RON. 
Capitalul social trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cooperative. 
Totodată, capitalul social al cooperativei trebuie divizat în părţi sociale egale, a căror 
valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv şi care nu poate fi mai mică de 10 RON. 

Numărul minim al membrilor unei cooperative este stabilit prin statutul societăţii 
cooperatiste, dar acesta nu poate fi mai mic de cinci persoane. Vârsta minimă admisă pentru 
un membru cooperator este de 16 ani. Un membru al unei cooperative poate deţine părţi 
sociale din capitalul social în limita şi în condiţiile stipulate în cadrul actului constitutiv al 
societăţii, însă fără a putea depăşi 20% din valoarea totală a capitalului social. 

Legislaţia privind unităţile protejate
O unitate protejată autorizată este un operator economic privat sau public în cadrul căruia un 
procent de minim 30% din totalul angajaţilor cu contract de muncă individual este 
reprezentat de persoane cu dizabilităţi. Modul de organizare şi de funcţionare a unităţilor 
protejate autorizate este stipulat în cadru Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007.

Unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, cu condiţia ca aceste 
entităţi să angajeze persoane cu dizabilităţi. Ordinul nr. 1372/septembrie 2007 al Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor 
protejate prevede că, în vederea autorizării ca unitate protejată, solicitantul trebuie să se 
încadreze în una dintre următoarele situaţii: 
•      operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi orga-
nizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate 
cu contract individual de muncă;

numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetă
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•      
din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din 
numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;
•      persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice 
independente, inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu handicap. 
Sunt incluse aici şi persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care 
îşi desfăşoară activitatea atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale pro-
fesiei.

Conform Ordinului nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor 
protejate, emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, condiţiile de autorizare ca 
unitate protejată pentru persoanele fizice sau juridice care solicită acest lucru sunt 
următoarele:  
       să aibă gestiune proprie;
       un procent de minim 30% din numărul total de angajaţi să fie persoane cu dizabilităţi;
       produsele realizate sau serviciile oferite de solicitant trebuie să fie efectuate prin propria 
activitate a persoanelor cu dizabilităţi angajate, excepţie făcând cele oferite de unităţile pro-
tejate constituite în cadrul organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi.

Următoarele documente sunt necesare pentru obţinerea autorizaţiei de unitate protejată:
•      copii legalizate ale statutului şi actului constitutiv;
•     cerere pentru eliberarea autorizaţiei de unitate protejată, care trebuie adresată persoa-
nei cu cea mai înaltă funcţie de conducere din cadrul instituţiei;
•    copie legalizată de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului sau, după caz, 
copie legalizată de pe încheierea de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
•     copii de pe alte acte doveditoare privind înfiinţarea, organizarea şi exercitarea unor   în 
baza unor legi speciale;
•     copie aferentă autorizaţiei de funcţionare vizată anual pentru persoanele cu dizabilităţi 
care desfăşoară activităţi economice independente sau, după caz, pentru asociaţiile fami-
liale;
•      un tabel în care să apară structura organizaţiei şi numărul persoanelor angajate, prin in-
termediul căruia să reiasă procentul persoanelor cu dizabilităţi angajate cu contract indi-
vidual de muncă din numărul total al angajaţilor (va fi menţionată şi data întocmirii tabelului);
•      documente care să evidenţieze produsele/activităţile/serviciile oferite de organizaţia ca-
re solicită autorizarea;
•     copii aferente contractelor de muncă ale persoanelor cu dizabilităţi şi fişele de post afe-
rente;
•    copii ale certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu dizabilităţi ale per-
soanelor cu dizabilităţi angajate, respectiv autorizate, care să fie în termen de valabilitate;
•     declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 292 din Codul Penal, că vor fi res-
pectate condiţiile de autorizare şi va fi comunicat MMFPS orice modificare intervenită cu 
privire la sediul social/profesional/sau al punctului de lucru, numărul de persoane cu handi-
cap angajate, documentul de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III şi suspen-
darea activităţii, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură 
(modelul de declaratie poate fi descărcat de pe website-ul MMFPS).

Legislaţia privind întreprinderi sociale din agricultură

Obşti/composesorat
Obştile/composesoratele sunt forme asociative de proprietate asupra terenurilor care pot fi 
înfiinţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii şi Legii nr. 246/2005 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei 
nr.26/2000. Pe lângă acest cadru legislativ general pentru asociaţii şi fundaţii, formele 
asociative de proprietate asupra păşunilor, fâneţelor şi pădurilor se supun şi prevederilor 
stipulate în Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului la proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere.

Totodată, datorită specificului terenurilor deţinute în proprietate, obştile/composesoratele 
intră şi sub incidenţa prevederilor stipulate în cadrul Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi în 
Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau 
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Formele asociative de proprietate asupra păşunilor, fâneţelor şi pădurilor, recunoscute de 
Legea nr. 1/2000 şi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu completările şi modificările 
ulterioare, sunt următoarele: 
>     obştile răzeşeşti nedivizate;
>     obştile de moşneni nedivizate;
>     obştile de cumpărare;
>     pădurile grănicereşti;
>     composesoratele;
>     pădurile urbariale;
>     comunele politice;
>     cooperativele;
>     alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri.

Toate aceste forme asociative pot fi reorganizate în forme asociative iniţiale, având ca 
fundament legislativ Legea nr. 1/2000.

Deoarece obştile/composesoratele desfăşoară, în mod evident, activităţi comerciale, aceste 
forme asociative nu pote fi comparate cu organizaţiile neguvernamentale nonprofit. În 
realitate, obştile nu au o legislaţie specifică. Aceste forme asociative sunt persoane juridice 
sui-generis, care sunt menţionate printr-o reglementare specială în cadrul art.26 şi art.27 din 
Legea nr.1/2000. Aceste reglementări speciale sunt completate cu alte dispoziţiile generale 
referitoare la persoanele juridice, care sunt stipulate în cadrul Decretului nr. 31/1954 şi în 
Decretul nr. 32/1954. 

Asociaţie agricolă
Societăţile agricole sunt societăţi de tip privat, care au un capital variabil şi un număr 
nelimitat şi variabil de asociaţi, care au ca obiect de activitate exploatarea agricolă a 
pamântului, uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societate, precum şi realizarea de 
investiţii de interes agricol. Societatea agricolă nu are caracter privat. 

Conform cadrului legislativ în vigoare, asociaţiile agricole pot fi înfiinţate în baza prevederilor 
stipulate în cadrul Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Legii 
nr. 246/2005 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei nr.26/2000. Totodată, având în 
vedere faptul că membrii acestor forme asociative sunt proprietari de terenuri sau 
producători agricoli, aceste asociaţii se supun normelor stipulate în Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi prevederilor 
enunţate în Ordonanţa de Guvern nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 
silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005. 

Legea nr. 36/1991 prevede faptul că proprietarii de terenuri agricole care intră sub incidenţa 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi alţi proprietari de terenuri agricole pot să-şi 
exploateze pamântul prin intermediul formelor de asociere. Aceste asociaţii se pot constitui 
pe baza înţelegerii între două sau mai multe familii, având drept scop creşterea animalelor, 
prestarea de servicii, depozitarea, aprovizionarea, prelucrarea şi vânzarea de produse, 
exploatarea terenurilor agricole, precum şi alte tipuri de activităţi. Asocierea persoanelor 
poate fi realizată prin:
>     înţelegere verbală sau scrisă, fără existenţa unei alte forme juridice, membrii asociaţiei 
stabilindu-şi singuri obiectul activităţii, precum şi condiţiile desfăşurării activităţii;
>     încheierea de contracte de societate respectând prevederile stipulate în Codul Civil.

Conform Legii nr. 36/1991, numărul membrilor unei asociaţii agricole trebuie să fie de minim 
10, capitalul social trebuie să fie format din părţi sociale cu o valoare egală, a căror mărime 
nu poate fi mai mica de 1 leu fiecare.

Fundaţia Ruhama despre barierele legislative

Considerăm că obstacolele principale întâlnite în dezvoltarea economiei sociale sunt:
•      Legislaţia din România nu prevede clar obligaţiunile/facilităţile aplicate formelor de eco-
nomie socială, fie ele ONG-uri, SRL-uri, Cooperative, etc. Un prim ajutor acordat întreprin-
derilor de economie socială ar trebui să fie clarificarea legii economiei sociale;
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•      
impozitele sunt identice cu ale întreprinderilor îndreptate spre profit. Aplicarea unor facilităţi 
fiscale pentru întreprinderile sociale ar fi absolut necesare;
•      Întrucât în cadrul formelor de economie socială se lucrează cu persoane defavorizate, 
care au probleme cu încadrarea în câmpul muncii, productivitatea este mult sub nivelul 
mediu, comparată cu o întreprindere axată 100% pe profit. Lipsa experienţei în câmpul 
muncii conduce la o slabă capacitate de auto-organizare la locul de muncă. Astfel, angajaţii 
întreprinderilor sociale au nevoie de sesiuni de conştientizare a importanţei locului de muncă 
şi importanţa unui venit constant în cadrul familiei. Ca atare, pentru ca aceste lucruri să fie 
posibil a se realiza în paralel (productivitatea şi dezvoltarea culturii muncii) ar fi necesară 
reglementarea în legislaţie a unei subvenţii pentru angajarea acestor persoane, subvenţie 
care să “acopere” sumele pe care le “pierde” angajatorul.

Important de reţinut
În ce priveşte legislaţia specifică pentru fiecare entitate de economie socială, vom face o 
scurtă trecere în revistă a acesteia:
•      Organizaţiile neguvernamentale – au activitatea reglementată prin Ordonanţa Guvernu
lui 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, completată şi modificată prin Ordonanţa de 
guvern 37/2003 şi Legea 246/2005;
•     Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sunt înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, completată şi modificată prin Legea 246/2005 şi au 
activitatea reglementată şi prin Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor 
reciproc ale salariaţilor, completată prin Legea 135/2003 privind regimul juridic al caselor de 
ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora;
•      Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, completată şi modificată prin Legea 246/2005 şi au 
activitatea reglementată şi prin Legea 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensio-
narilor;
•      Cooperativele sunt reglementate prin Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei;
•     Cooperativele de credit sunt organizate şi funcţionează în baza Ordonanţei de guvern 
97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit;
•    Obştile - organizarea şi funcţionarea obştilor este reglementată prin Ordonanţa Gu-
vernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. O altă lege care reglementează patrimoniul 
obştilor este legea 1/2000;
•    Unităţile protejate au activitate organizată prin intermediul Legii 448/2006 privind pro-
tecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat  cu modific rile i com-
pletările ulterioare;
•     Societăţile comerciale înfiinţate de către organizaţii neguvernamentale sunt reglemen-
tate prin Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.

Productivitatea personalului din cadrul întreprinderilor este foarte scăzută, dar taxele şi 
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