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Capitolul I  
Economia Socială 

 

 

I.1.Introducere 

Mecanismul economic trebuie să se sprijine pe piaţă, căreia trebuie să i se 
asigure o cât mai mare libertate de funcţionare, în principal în ceea ce priveşte preţurile 
şi salariile. Conducerea executivă, board-ul IAU (Incubatorul de Afaceri Sociale) şi 
întreprinderile sociale trebuie să funcţioneze pe baza principiului de  co-gestiune, al  
asocierii la procesul de luare a deciziilor şi de asumare a responsabilităţilor, având în 
vedere că practic întreprinderea socială nu poate funcţiona în afara dialogului social, şi 
în plus, este un element-cheie al dezvoltării economico-socială. 

 La baza  economică a societăţii sunt aşezate şi acceptate o serie de valori ca: 
egalitatea şi echitatea socială (corelate cu criteriile de eficienţă), comunitatea din care 
indivizii din grupurile vulnerabile (întreprinderea socială, asociaţia) constituind o 
structură protectoare, şi stabilizatoare. Colectivitatea îşi asumă responsabilitatea de a  
rezolva unele probleme ale individului, încercând să asigure populaţiei un grad ridicat 
de securitate atât din punct de vedere economic cât şi faţă de riscuri precum boala, 
şomajul, dezechilibrele în plan familial etc. 

 Economia socială de piaţă a fost construită pornind de la doctrina orto-
liberalismului, având în vedere prevederea din Constituţiei României, conform căreia 
economia socială de piaţă este baza sistemului economic. 

 Economia socială de piaţă este un sistem economic capabil să asigure             
servicii sociale, locuri de muncă şi protecţie socială masei largi a populaţiei, inclusiv 
persoanelor incapabile de muncă, precum copii, bolnavii, bătrânii, invalizii. Economia de 
acest tip poartă denumirea de „socială” pentru că urmăreşte obţinerea progresului pe 
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termen lung concomitent cu generarea unor efecte pozitive în plan social, economic şi, 
în egală măsură, în plan politic.  Pentru atingerea acestui scop, IAU şi autorităţile 
trebuie să aibă grijă de cetăţenii din grupul îintă, să acţioneze pentru asigurarea 
egalităţii de şanse, sprijinirea celor dezavantajaţi,  pentru realizarea solidarităţii şi 
responsabilităţii sociale dar şi pentru asigurarea unui nivel suficient al productivităţii.  

Corelarea protecţiei sociale cu nivelul productivităţii este adevăratul motor al 
bunăstării sociale, reprezentând o alianţă adevărată între egoismul sănătos şi 
sentimentul răspunderii sociale a individului.  

Cele mai vizibile rezultate ale sistemului economiei sociale sunt nivelul ridicat al 
eficienţei economice şi al calităţii vieţii, stimularea inovaţiei individuale ca principală  
sursă de progres, creşterea mobilităţii şi adaptabilităţii sistemului economic şi reacţia 
rapidă şi operativă a IAU la anomaliile care se ivesc 

Rolul incubatoarelor de afaceri sociale (IAU) în România. 
 
� Să preia  un model de incubator de afaceri elaborat şi aplicat cu cu succes în alte 
ţări şi să construiască – după identificarea clară a grupului ţintă şi cercetarea 
riguroasă a nişei de piaţă – un model autohton de întreprinderi sociale. 

 
� Să realizeze o sinteză a  aspectelor  pozitive rezultate din experienţele mai multor 
ţari europene. 

 
� Să valorifice experienţa şi  practicile pozitive din ţările Uniunii Europene (şi ale 

O.N.G-urilor din aceste ţări) care au derulat astfel de proiecte de incubatoare de 
afaceri sau întreprinderi sociale. 

 
�  Să planifice costurile sociale şi să diminueze factorii de instabilitate precum şomajul  

structural sau economia  subterană.  
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I.2.Obiective 

Studiul sociologic prezent s-a concentrat în primul rând asupra părerilor, 
atitudinilor şi a modelelor de acţiune ale populaţiei şi al mediului antreprenorial din 
localităţile ilfovene şi cele 6 (şase) sectoare ale Municiiului Bucureşti (Regiunea 
Bucureşti - Ilfov), în ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă.  

Astfel în realizarea acestui studiu am avut următoarele obiective: 
 

1.  Obţinerea de informaţii despre forţa de muncă regională şi locală. 
 
2.  Obţinerea de informaţii despre întreprinzătorii locali. 
 
3.  Identificarea posibilităţilor viitoare de dezvoltare economică a localităţilor şi 

sectoarelor ţintă. 

Pentru realizarea obiectivelor de mai sus am apelat la: 

 
1. Date statistice oficiale, date de recensământ, date de la Institutul Naţional de  

Statistică şi ultimele Buletine statistice emise de acesta. 
 
2. Un sondaj sociologic făcut pe un eşantion aleatoriu de 1.600 de persoane 

(marja  de eroare ±5%, (la un nivel de încredere de 95%). 
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3. Un sondaj sociologic făcut pe un eşantion aleatoriu de 100 de firme din 
regiunea Bucureşti-Ilfov.  

 
4. Interviuri realizate cu 6 directori ai unor unităţi de învăţământ locale, 2 

inspectori şcolari judeţeni, 2 consilieri din M.E.C.I. şi C.J.Ilfov. 
 

 

 

Capitolul II  

 STUDIU DE PIAŢĂ 

 

 

II.1. Definitia Studiului de Piaţă  
    

Studiul de piaţă presupune utilizarea anumitor tehnici şi instrumente de cercetare 
în scopul identificării/stabilirii caracteristicilor pieţei de interes. 

 În funcţie de informaţiile de care are nevoie, organizaţia care implementează 
proiectul de incubatoare de afaceri sau de întreprinderi sociale îşi stabileşte o grilă de 
întrebări despre cererea, oferta şi mediul extern, ale pieţei respective.  

 
Oferta: studiul ofertei se bazează pe/porneşte de la următoarele tipuri de întrebări:  

- Care sunt concurenţii pe piaţa de interes? (număr, mărime, cifra de afaceri, 
mărci etc) 

-  Care este politica  comercială a companiilor chestionate? (ţintă, obiective, 
puncte tari, puncte slabe, proiecte, reţea de distribuţie etc  

- Care sunt distribuitorii produsului/serviciului social sau nu? (există sau nu 
magazine specializate, marea distributie…) 
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-  Care sunt modalităţile de subcontractare de servicii/servicii de consultanţă 
pentru comunităţile locale ?  

-  Care sunt modalităţile de cofinanţare disponibile pentru crearea  de noi locuri 
de muncă prin intermediul/în cadrul întreprinderilor sociale generate de 
proiectul actual ? 

- Care este strategia de marketing a societăţilor comerciale ? 

Cererea : studiul cererii are în vedere atât persoanele fizice, cât şi persoanele 
juridice (companiile) şi se bazează pe următoarele tipuri de întrebări: 

o Cine sunt consumatorii? (vârsta, sex, domiciliu, stil de viaţă, venituri, etc)  

o Care sunt motivaţiile cumpărării  produselor/serviciilor actuale sau a celor care 
urmează să fie  susţinute împreună cu întreprinderile sociale creeate?  

o Care sunt limitele susţinerii întreprinderilor pe fond de criză sau după depăşirea 
crizei mondiale ?  

o Care sunt obiceiurile de cumpărare? (perioada de cumpărare, frecvenţa etc)  

o Care este percpeţia  consumatorilor despre companie/compania producătoare?  

o Care este profilul consumatorilor? (vârsta, sex, comportament, nevoile 
clienţilor, reacţii) 

 

Mediul extern: poate fi considerat  cel mai important determinant  al oportunităţilor 
sau al ameninţărilor în cadrul unui studiu de piată. Factorii politici, economici, sociali, 
tehnologici sunt analizaţi cu ajutorul următoarelor întrebări :  

o Care sunt reglementările în vigoare? (legi, norme, TVA)  

o Care este influenţa exercitată de contextul  economic general? (evoluţia 
demografică, situaţia unui anumit sector în străinătate, rata inflaţiei, rata 
somajului)  

o Care este influenţa factorilor sociali? (presiuni ale grupurilor ecologiste, sindicale, 
ale consumatorilor, etc.) 

o Care sunt noile  tehnologii pentru realizarea produsului respectiv? 

o Care sunt rezultatele ultimelor cercetări în domeniul vizat? 
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o Care sunt oportunităţile în străinătate ?  

 

ESENŢIALUL 

Un studiu de piaţă bine realizat permite întreprinderilor sociale să obţină informaţii 
precise şi indispensabile pentru adecvarea  deciziilor de marketing.  

Studiul de piaţă va permite colectarea şi prelucrarea datelor statistice,  asigurând o mai 
bună cunoaştere a unei pieţe sau al unui sector de piaţă şi  reducerea  incertitudinii 
decizionale pentru  viitoarele întreprinderi sociale.  

Finalitatea unui studiu de piaţă este obţinerea  informaţiilor adecvate pentru a întelege 
dimensiunile unei probleme. De exemplu:  

« De ce numărul de vânzări al unei firme stagnează? »  

« Trebuie să alegi ambalajul A sau ambalajul B? »  

« Cum să comunici cu segmentul ţintă al firmei? »  

Altfel spus, studiul faciliteaza diagnosticul de marketing şi/sau orientează deciziile 
managerilor în cadrul viitoarelor întreprinderi sociale şi ajutând totodată  echipa de 
implementare a proiectului să stabilească domeniile de activitate şi structura 
întreprinderilor sociale  proiectate. 

 

Obiectivele  Studiului de Piaţă 

Obiective Informaţiile necesare 

Cunoaşterea caracteristicilor şi nevoilor 
clienţilor pentru a-i satisface mai bine  

Profil, motivaţie, comportamentul 
consumatorilor 

Modificarea unui produs/serviciu existent 
şi obţinerea de sugestii pentru acest lucru  

Reacţiile consumatorilor în raport cu preţul, 
cu calitatea sau cu caracteristicile produsului 
actual  

Conceperea unui nou produs/serviciu  Produsele concurenţilor, previziunile 
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evoluţiei pieţei, nevoile consumatorilor  

Testarea unui nou produs/serviciu Vânzările pe o piaţă test, reacţiile 
consumatorilor  

Cunoaşterea constrângerilor şi 
oportunităţilor pieţei  

Situaţia sectoarelor de activitate, 
poziţionarea concurenţilor, reglementări 

Analizarea vânzărilor şi stabilirea 
previziunilor  

Volum, frecvenţă, perioada cumpărăturilor  

 

O problemă manageriala - în aparenţă simplă – ridică adesea  mai multe întrebări. 
Este esenţial ca aceste  întrebări să fie cunoscute, pentru că fiecare dintre ele 
corespunde unor anumite direcţii  şi  tehnici de cercetare. Orice studiu de piaţă porneşte 
de la identificarea precisă a problemei şi obiectivelor 

 

II.2. Categorii de Studii de Piaţă 

 

Studiile de piaţă se împart în cinci categorii: studiul ad'hoc, studiul omnibus, 
barometrul, panel-ul şi testul de piaţă.  

Studiul ad-hoc (calitativ sau cantitativ) este realizat pentru contul unui singur client. 
Studiul este conceput « pe măsură »  pentru a răspunde întrebărilor specifice unei 
întreprinderi sociale.  

Studiul Omnibus este tip cantitativ şi se realizează la o dată fixă. Fiecare 
întreprindere adresează una sau mai multe întrebări, iar chestionarul regrupează 
ansamblul informaţiilor date de consumatori. Fiind simplu, cu puţine întrebări, studiul 
omnibus este adesea complementar altor studii întrebări.  

Barometrul este un studiu cantitativ,  realizat ca şi cel omnibus, la o dată fixă, dar 
pe baza unui chestionar tip/cu formă fixă.. Poate fi efectuat pentru contul uneia sau mai 
multor companii/întreprinderi sociale. Barometrul este preferat în cazul studiilor de 
satisfacţie sau de notorietate.  
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Panelul este o învestigaţie aprofundată realizată periodic pentru mai multe 
companii. Interviurile sunt identice de la o anchetă la alta. Panelul reprezintă un model 
de studiu cantitativ. Este realizat pe baza unor eşantioane cuprinzând intre 2000 şi 
10000 de persoane.  

 
          Testul de piata este un studiu de tip  cantitativ, realizat pentru contul unui singur 
client. Prin intermediul acestui studiu se face o  previziune a vânzărilor şi a segmentelor 
de piaţă ale unui nou produs/serviciu. Un test de piaţă poate fi simulat sau real.în cazul 
simulării se aplica un model tip econometric asupra  datelor legate de/în baza cărora   
se realizează previziunile vânzărilor. În cazul testului real se urmăreşte (fluxul 
consumului) consumul efectiv al produsului/serviciu vizat, pe parcursul a câtorva 
săptămâni, într-o zonă geografică precis delimitat. Pornind de la rezultatul acestor 
monitorizări, prin extrapolare,  se estimează evoluţia vânzărilor/serviciilor contractate în 
cazul  viitoarelor întreprindei sociale. 

 

  Studii Frecvenţa Eşantion Chestionar 

Ad hoc  Unică variabil de la un studiu la altul variabil de la un studiu la altul  

Omnibus Repetitivă identic de la un studiu la altul  variabil de la un studiu la altul  

Panel Repetitivă identic de la un studiu la altul multe intrebari identice de la un 
studiu la altul 

Barometru Repetitivă variabil de la un studiu la altul 
cateva intrebari identice de la un 
studiu la altul 

Panel Unică variabil de la un studiu la altul identic de la un studiu la altul 

 

Etapele unui Studiu de Piaţă 

 



 

 

17

Etapele  unui studiu de piaţă: încadrarea studiului, colectarea informaţiilor, analiza 
informaţiilor, redactarea raportului studiului/raportului de cercetare. 

1. Încadrarea studiului 
 
În această etapă, pornind de la problema identificată, se stabilesc întrebările care 
vor sta la baza studiului. Acest proces necesită o abordare  tip marketing, înainte 
de a elabora  proiectul studiului.  Tehnicile de lucru/cercetare sunt stabilite în 
funcţie de problema de marketing identificată. 

2.  Colectarea informaţiilor 
 
Pentru un studiu cantitativ se stabileşte un plan de sondaj, apoi se realizează şi 
se administrează un chestionar.  
Pentru un studiu calitativ, informaţiile sunt obţinute prin intermediul interviurilor 
individuale şi al  focus-grupurilor.  

3. Analiza informaţiilor 

Datele cantitative şi calitative sunt analizate în profunzime de către experţi.  
Există diferite tehnici de extragere a datelor. Alegerea tehnicilor de extragere a 
datelor depinde în principal de variabilele studiate dar şi de programele de 
extragere utilizate. 

4. Redactarea raportului studiului/raportului de cercetare 
 

Concluziile se  bazează pe rezultatele, la zi,  ale prelucrării datelor. Acestea 
răspund eficient problemei identificate la inceputul cercetării. În majoritatea 
cazurilor, raportul este prezentat şi oral. Adesea concluziile sunt urmate de o 
recomandare/recomandări pentru următoarea  acţiune de marketing.  
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Capitolul III 

Principalele Tehnici ale unui Studiu de Piaţă 

 
 

Ca regula generală, tehnicile utilizate se disting în funcţie de tipul studiului:  studii de 
documentare, studii cantitative si studii calitative.  

Studii de documentare  fac apel la : 

• Sursele interne ale firmei: fişiere, statistici, scrisori ale consumatorilor, rapoarte de 
activitate etc 
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• Sursele externe ale firmei: presă, baze de date, rapoartele organismelor specializate, 
diverse studii.  

Studii cantitative:  principalul obiectiv al studiilor cantitative este să ofere  răspunsuri la 
întrebări de genul  : «cine face ce ?» «cât ?» « când şi unde? ». Abordarea cantitativă 
permite numărarea, ierarhizarea, sau rezumatul informaţiilor colectate.  
Studiile cantitative caută să măsoare opiniile şi comportamentele. Se bazează adesea 
pe sondaje efectuate pe eşantioane de persoane. 

Studiile cantitative urmăresc obţinerea rezultatelor reprezentative: se  generalizează, cu 
o marjă de eroare stabilită: pentru ansamblul populaţiei studiate, ceea ce a fost 
observat în cadrul eşantionului. Eşantionul variază între 200 şi 2000 de persoane.  
În urma analizei, rezultatele obţinute dau măsura fenomenului studiat.  

Studii calitative : 

Studiul calitativ caută să răspundă în principal la urmatoarele întrebări: « de ce? » 
« cum ? » « în ce condiţii ? ». Cu ajutorul studiilor calitative se explorează un domeniu 
pentru a clarifica o situaţie complexă. De exemplu, vrem să enumerăm diferitele 
motivaţii sau piedicile susceptibile de a interveni în cadrul cumpărării unui produs.  
Studiile calitative se realizează pe baza unor eşantioane mai restrânse şi în principal cu 
ajutorul interviurilor individuale, al focus-grupurilor şi al tehnicilor de observaţie. 
  

 

Tehnici Obiective Limite 

de documentare 
- a încadra  
- a cunoaşte  
- a evalua 

- controlul surselor  
- informaţii depăşite 

calitativ 

- a inventaria  
- a explora  
- a genera  
- a întelege 

-generalizarea 
rezultatelor 
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cantitativ 

- a numara  
- a ierarhiza  
- a pondera  
- a rezuma 

- răspunsurile de fatadă 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

 RADIOGRAFIE 

 

IV.1.PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNTREPRINDERILE SOCIALE 
  

1. Introducere 
 

Un moment major în evoluţia politicii sociale a fost elaborarea Strategiei de la 
Lisabona (Lisbon Strategy), document ce a stabilit obiectivele Uniunii Europene pentru 
următorii 10 ani. Strategia are drept scop combaterea şomajului la nivelul Uniunii 
Europene şi a fost concepută ca instrument principal de trasare şi coordonare a 
priorităţilor comunitare, în această direcţie, priorităţi ce vor fi adresate de fiecare stat 
membru în parte. 

 Altfel spus, rolul acestei strategii este de a coordona, la nivel comunitar, politicile 
de ocupare. Strategia este structurată pe patru piloni, fiecare reprezentând un domeniu 
de acţiune a cărui dezvoltare contribuie la o mai bună ocupare a forţei de muncă la nivel 
comunitar: 
1) Angajabilitatea – reprezintă o nouă cultură în sfera ocupării forţei de muncă şi se 

referă la abilitatea de a fi angajat, contribuind la combaterea şomajului în rândul 
tinerilor şi la combaterea şomajului pe termen lung; 
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2) Antreprenoriatul – promovează înfiinţarea de noi locuri de muncă prin încurajarea 
dezvoltării locale; 

3) Adaptabilitatea – are în vedere modernizarea organizării muncii şi promovarea 
contractelor de muncă flexibile; 

4) Asigurarea de şanse egale – se referă în special la adoptarea de măsuri speciale 
pentru femei, în scopul armonizării vieţii profesionale cu viaţa personală. 

Ţintele specifice stabilite la Lisabona pentru statele membre U.E., ca urmare a 
implementării Strategiei Europene de Ocupare până în 2010, sunt următoarele: 
� Rata generală a ocupării: 70%; 
� Rata de ocupare în rândul femeilor: 60%; 
� Rata de ocupare pentru persoanele cu vârste cuprinse între 55 – 64 de ani: 50%; 
� Reducerea perioadei de şomaj la maxim şase luni în cazul tinerilor şi 12 luni în cazul 

adulţilor, ca urmare a facilitării accesului la: formare profesională, reconversie 
profesională, practică în muncă, loc de muncă sau alte măsuri de ocupare, inclusiv 
de sprijinire a orientării profesionale personale şi de consiliere în vederea integrării 
efective pe piaţa muncii; 

� Cel puţin 12,5% nivelul mediu de participare la procesul de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, al populaţiei  adulte  apte de muncă (grupa de vârstă 25 - 64 ani); 

� 25% nivel de participare al şomerilor  pe termen lung  la una dintre măsurile active 
de formare sau reorientare profesională, angajare subvenţionată sau altă măsură de 
ocupare, în scopul obţinerii mediei privind cele mai evoluate trei state membre; 

� Creştere cu cinci ani,  a vârstei medii de pensionare în cadrul pieţei muncii, la nivelul 
Uniunii Europene; 

� Acces la servicii de asistenţă socială pentru cel puţin 90% din copiii cu vârste 
cuprinse între 3 ani şi vârsta obligatorie de şcolarizare şi pentru cel puţin 33% din 
copiii sub 3 ani; 

Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov este atipică faţă de celelate regiuni ale 
României, având în interiorul ei municipiul Bucureşti (capitala ţării), înconjurat de judeţul 
Ilfov. 

Populaţia stabilă totală a regiunii Bucureşti - Ilfov reprezintă 10,3% din populaţia 
înregistrată la nivel naţional, dintre care 86,5% locuitori sunt concentraţi în Municipiul 
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Bucureşti (date de rencensământ, 2002). Distribuţia populaţiei pe medii rezidenţiale în 
regiune, arată că 88,8% din populaţie locuieşte în mediul urban. 

Evoluţia populaţiei din regiunea Bucureşti - Ilfov se înscrie în tendinţa generală 
de la nivel naţional, cunoscând o scădere pe ansamblu de 3,5% (în perioada 2000 - 
2003), dar cu evoluţii diferite în interiorul regiunii. La nivelul Bucureştiului se 
înregistrează mari disparităţi iar despre judeţul Ilfov se poate spune că are o structură a 
ocupării – din punct de vedere al  domeniilor importante din economie -  similară cu cea 
la nivel naţional (o ocupare disproporţionat de mare în agricultură). 

 Din această cauză, măsurile ce vor fi propuse la nivel regional vor trebui să ţină 
cont de aceste caracteristici sub-regionale şi vor trebui să asigure o abordare specifică 
pentru fiecare dintre subunităţile regiunii, având ca obiectiv aplatizarea disparităţilor.  

Regiunea înregistrează performanţe peste nivelul naţional la mai toţi indicatorii, 
cu menţiunea că peste 35 % din forţa de muncă are pregătire cel puţin de nivel mediu şi 
peste 28% are pregătire cel puţin de nivel superior 

Distribuţia din punct de vedere al ocupării forţei de muncă pe medii rezidenţiale 
este, de asemenea, destul de echilibrată, cu menţiunea că pentru mediul rural ocupaţia 
preponderentă este legată de agricultură, în timp ce pentru municipiul Bucureşti 
domeniul serviciilor deţine o poziţie extrem de avansată. 

La nivel regional, ocuparea în rândul femeilor este în general mai scăzută atât în 
interiorul grupelor de vârstă, cât şi pe mediile rezidenţiale. Situaţia privind ocuparea 
tinerilor înregistrează în general, aceleaşi probleme ca şi la nivel naţional, cu menţiunea 
că în regiune au fost  sesizate două tendinţe majore, antagonice: 
� Oportunităţile de pregătire profesională existente, mult mai variate, determină o 

menţinere în sistemul de educaţie pe o perioadă mai lungă – plus o pondere scăzută a 
tinerilor ocupaţi – şi face ca peste 64% din populaţia din regiune să aibă un nivel de 
pregătire mediu şi superior (date la nivelul anului  2004). 

� Creşte ponderea persoanelor din grupa de pregătire “primar sau fără şcoală” 
(dublu în 2004 faţă de 2002), ceea ce indică o creştere importantă a fenomenului de 
părăsire timpurie a şcolii în faza ciclului primar şi gimnazial. Pentru ca această ultimă 
tendinţă să fie contracarată, trebuie cercetate cauzele şi luate măsurile necesare 
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pentru atragerea şi menţinerea copiilor în şcoală. Pentru  cei iesiţi din sistemul de 
învăţământ, trebuie asigurat sprijinul necesar – inclusiv măsuri alternative de pregătire 
– în vederea includerii pe piaţa muncii.. 

Ponderea şomerilor din regiune este mai mare de o treime din totalul şomerilor, 
fapt ce indică o nevoie urgentă de acţiuni concrete. 

 Trebuie însă menţionată necesitatea unei scăderi mai accentuată (de 4%), în 
timp ce, în cazul judeţului Ilfov tendinţa este de creştere (de 0,5%) în perioada 
analizată. Structura populaţiei pe grupe de vârstă în perioada analizată a înregistrat 
modificări importante. Asistăm la o scădere continuă a natalităţii, manifestată printr-o 
reducere drastică a populaţiei din grupa de vârstă 0 - 14 ani (reprezentând 61% în 2003 
faţă de 1990), în timp ce grupa de vârstă 60 şi peste, înregistrează în aceeaşi perioadă 
o creştere (de circa 6%). Se evidenţiază astfel un proces lent, dar continuu de 
îmbătrânire a populaţiei din regiune, similar cu cel de la nivel naţional. Media PIB-
ului/locuitor la nivelul regiunii este dublă faţă de media nivelului pe ţară, aspect ce poate  
conduce la concluzia că regiunea Bucureşti - Ilfov are cele mai bune performanţe 
economice.  

Priorităţi pentru regiunea Bucureşti-Ilfov: 
1. Creşterea gradului de ocupare: 

→ Dezvoltarea unor programe de promovare a antreprenoriatului;  
→ Dezvoltarea schemelor de stimulare a angajării tinerilor şi a altor grupuri 

dezavantajate; 

2. Dezvoltarea serviciilor de protecţie socială: 
→ Dezvoltarea reţelelor de servicii sociale personalizate; 
→ Dezvoltarea de facilităţi şi oportunităţi de acces pe piaţa muncii pentru  grupurile 

dezavantajate; 

3. Modernizarea şi întărirea serviciului public de ocupare: 
→ Creşterea capacităţii instituţionale în domeniul pieţei muncii; 
→ Asigurarea transparenţei informaţiilor pentru piaţa muncii; 
 

4. Probleme principale ale pieţei muncii: 
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→ ponderea semnificativă a populaţiei ocupate în agricultură; 
→ nivelul ridicat al şomajului de lungă durată şi al şomajului în rândul tinerilor; 
→ insuficienţa fondurilor şi a măsurilor de stimulare fiscală, adresate atât angajatorilor 

cât şi angajaţilor, în domeniul formării profesionale continue; 
→ mecanisme de stabilire a salariilor care nu reflectă corespunzător productivitatea şi 

nivelul de calificare; 
→ insuficientă monitorizare a impactului măsurilor active asupra grupurilor ţintă, 

necesară pentru planificarea politicilor în domeniul ocupării. 
5. Priorităţi strategice naţionale ale politicii de ocupare a forţei de muncă: 

→ Promovarea adaptabilităţii forţei de muncă, a învăţării pe parcursul întregii vieţi şi a 
formării profesionale continue; 

→ Combaterea efectelor şomajului structural; 
→ Promovarea coeziunii şi incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile (romi, tineri 

care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, persoane cu handicap). 

6. Domenii principale de acţiune cu rezultate aşteptate: 
→ Consolidarea nivelului de ocupare a forţei de muncă, tinzând spre atingerea 

obiectivelor europene stabilite la Lisabona; 
→ Promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă; 
→ Îmbunătăţirea capacităţii de integrare pe piaţa muncii şi prelungirea vieţii active; 
→ Reducerea ratei şomajului pentru grupurile vulnerabile; 
→ Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii; 
→ Consolidarea parteneriatului social; 
→ Creşterea eficienţei activităţii instituţiilor cu responsabilităţi pe piaţa muncii; 
→ Reducerea semnificativă a disparităţilor regionale în ceea ce priveşte ocuparea 

forţei de muncă. 
 

IV.2. Caracterizare generală a regiunii Bucureşti – Ilfov. Demografie 

 
Regiunea Bucureşti – Ilfov este localizată în partea de Sud - Est a României, în 

Câmpia Vlăsiei, la aproximativ 100 de km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea 
Neagră şi 60 km de fluviul Dunare. 
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Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov este  atipică faţă de celelalte regiuni ale 
României, având în interior Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov de jur împrejur, două 
zone cu caracteristici foarte diferite. Regiunea Bucureşti - Ilfov face parte din regiunea 
de dezvoltare Sud-Muntenia.. 

În tabelul de mai jos, sunt prezentate câteva date de bază ce caracterizează 
regiunea Bucureşti – Ilfov din punct de vedere al populaţiei şi al teritoriului.. 
 

 Bucureşti Ilfov Bucureşti - Ilfov 

Suprafaţa (km2) 238 1.583 1.821 

PopulaţiePopulaţiePopulaţiePopulaţie    
1.929.615 276.864 2.206.479 

Densitate (locuitori/km2) 8.107,6 174,9 1.211,7 

Sursa: Calculele PDR pe baza datelor: www.insse.ro; www.bucuresti.insse.ro; 
www.ilfov.insse.ro 

Conform rezultatelor de la recensământul populaţiei din 2002, populaţia stabilă a 
regiunii Bucureşti - Ilfov era de 2.226.457 locuitori, reprezentând 10,3% din populaţia 
înregistrată la nivel naţional, cu 88,8% din populaţie locuind în mediul urban şi 86,5% 
din populaţie concentrată în Municipiul Bucureşti. 

 
În ceea ce priveşte densitatea populaţiei,Bucureşti - Ilfov este regiunea cu cea 

mai mare densitate a populaţiei, datorită în primul rând Municipiului Bucureşti care, cu o 
densitate de 8.107,6 locuitori/km2 (anul 2003), are o situaţie comparabilă cu alte 
capitale europene, ocupând locul trei în rândul celor mai dens populate capitale din 
Europa, după Atena şi Paris. Evoluţia privind populaţia regiunii Bucureşti - Ilfov se 
înscrie în tendinţa generală înregistrată la nivel naţional, cunoscând o scădere pe 
ansamblu de 3,5% (în perioada 2000 - 2003), dar cu evoluţii diferite în interiorul regiunii. 
Pentru Municipiul Bucureşti se înregistrează o scădere mai accentuată a populaţiei 
(4%), în timp ce în cazul judeţului Ilfov, tendinţa este de creştere (0,5%) în perioada 
analizată.  
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În aceeaşi perioadă, structura populaţiei pe grupe de vârstă a înregistrat 
modificări importante. Asistăm la o scădere continuă a natalităţii, manifestată printr-o 
reducere drastică a populaţiei din grupa de vârsta 0 - 14 ani (reprezentând 61% în 2003 
faţă de populaţia înregistrată în 1990 pe această grupă de vârstă), în timp ce pentru 
grupa de vârstă “60 şi peste”, se înregistrează o creştere cu circa 6%. 

 Este evidenţiat astfel, procesul lent, dar continuu, de îmbătranire a populaţiei în 
regiune, fenomen similar cu cel înregistrat şi la nivel naţional. Proporţia persoanelor din 
grupa de vârstă de 60 de ani şi peste, în totalul populaţiei la nivel regional era în 2003 
de 18,9% în regiunea Bucureşti - Ilfov faţă de 19,2%, la nivel naţional, ceea ce poate  
indica faptului că, procesul de îmbătrânire a populaţiei la nivelul regiunii este mai lent 
decât cel la nivel naţional. Trebuie menţionat faptul că şi în cazul regiunii Bucureşti - 
Ilfov, se înregistrează fenomenul de creştere a “presiunii” populaţiei vârstnice asupra 
populaţiei adulte – potenţial active, şi implicit asupra unor importante sisteme şi bugete 
ale societăţii (sănătate, asistenţă socială, bugetul asigurărilor sociale), aspecte ce 
trebuie avute în vedere datorită implicaţiilor generate pentru politica economică şi 
socială de la nivel regional. 
 
 

Anii Total persoane Pe grupe de vârsta(%) 

0 - 14 15 - 59 Peste 60 de ani 

1990 2 394 284 18,9 64,5 16,5 

1995 2 332 620 19,5 64,9 17,6 

2000 2 284 682 13,9 67,2 18,9 

2001 2 273 348 13,4 67,6 19,0 

2002* 2 210 342 13,2 67,9 18,9 

2003 2 206 479 12,7 68,4 18,9 
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* Nota: datele 2002 sunt din calcul ancheta AMIGO la 01.07.2002 (sunt diferite de cele din 
recensamantul aferent anului 2002. 

În intervalul 1992 - 2002, populaţia Municipiului Bucureşti a avut o evoluţie 
descrescatoare, în timp ce populaţia din judeţul Ilfov a crescut uşor (conform PDR 2007 
- 2013). Ponderea grupei de vârsta 0 - 20 ani reprezintă 19,97% din totalul populaţiei 
bucureştene, deşi comparabilă cu ponderea tinerilor din alte regiuni europene este 
considerabil mai mică decât ponderea la nivel  naţional (25,37%). Totuşi, structura 
populaţiei se schimbă, în sensul  scăderii dramatice a ponderii grupei de vârsta 0 - 14 
ani: în 2003, această grupă de vârsta reprezintă numai 12,12% din populaţia totala a 
Bucureştiului, în timp ce în Ilfov, acelaşi indicator reprezintă 16,48% din totalul 
populaţiei judeţului. În structura minorităţilor la nivelul regiunii, minoritatea rroma 
numără 11.002 persoane în judeţul Ilfov şi 273.222 persoane în Municipiul Bucureşti, 
reprezentând în total aproximativ 1,67% din populaţia regiunii. Din datele disponibile 
privind migraţia inter-regională se observă  fluxuri din alte zone către Bucureşti - Ilfov,  
situaţie cauzată de prezenţa Capitalei în structura regiunii. Cea mai mare creştere a 
soldului migratoriu a fost în regiunea Bucureşti - 6.987 persoane în 2004.  

Tabel schimbare domiciliu - rate la 1000 de locuitori Sursa: INS, AMIGO. 

 

IV.3 .Analiza economică la nivel regional 

 

Conform informaţiilor cuprinse în PND 2007 - 2013, produsul intern brut (PIB) 
din regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov reprezintă 21,1% din PIB naţional (în 
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2002). Media PIB-ului/locuitor la nivelul regiunii (4.603,2 Euro în 2002) este dublă 
faţă de media nivelului pe ţară (2.219,4 Euro în 2002). 

S-ar putea spune, din acest punct de vedere, că Bucureşti-Ilfov are cele mai 
bune performanţe economice din ţară, dar,  raportându-ne la obiectivul general de 
convergenţă cu regiuni similare - capitale europene, inclusiv cele din noile State 
Membre UE 25 -  trebuie să menţionăm că regiunea Bucureşti - Ilfov înregistra în 
2002 numai 59,4% din media UE 25 a PIB-ului pe locuitor în PPC.  Acest ultim 
aspect trebuie luat în considerare la elaborarea strategiilor pentru dezvoltarea 
viitoare a regiunii Bucureşti –Ilfov.  

Analizând ponderea anuală a contribuţiei la realizarea PIB-ului de către 
diversele sectoare din economia regională, se poate aprecia că zona  are o structură 
economică diversificată, cu o pondere a agriculturii în PIB de  0,8 % în 2002, o 
pondere a industriei de 24,6%, a construcţiilor de 7,1% şi a serviciilor de 68%. 

Structura economică a regiunii reflectă funcţiile legate de economia bazată pe 
servicii ale capitalei. Regiunea îndeplineşte funcţiile asociate capitalei, aspect cu 
consecinţe importante din punctul de vedere al administraţiei publice care este 
puternic reprezentată în interiorul sectorului de servicii - 5,1% din PIBR în 2002  faţă 
de 2,3% din PIBR în 1998.  

 

 

 
Conform studiului menţionat în anul 2005, creşterea economică la nivel 

naţional raportată la  economia totală a fost de 4,1 % înregistrând o încetinire faţă de 
anii anteriori, fenomen mai puţin resimţit la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, unde 
creşterea economică a fost mai mare de 7,3% şi încetinirea mai lentă. Analizând 
creşterea economică la nivelul anului 2005 faţă de anul 2004, pe principalele domenii 
economice se constată că în Regiunea Bucureşti - Ilfov evoluţia sectorului industrial 
în 2005 este relativ modestă (creştere de 3,5% faţă de anul precedent), iar al 
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sectorului agricol (atât cât este reprezentat în regiune) se aliniază situaţiei generale 
(la nivel naţional) în care agricultura a fost puternic afectată de condiţiile climatice.  

În anul 2005 creşterile în construcţii sau servicii nu au fost spectaculoase în 
regiune, înregistrându-se valori apropiate de media pe ţară. În acelaşi timp prognozele 
privind creşterea economică până în 2008, pentru regiunea Bucureşti  Ilfov sunt în 
general moderate şi urmează în mare tendinţele propuse la nivel naţional. 

Tabel prognoza regională privind segmentele de piaţă - modificări procentuale 
faţă de anul anterior/în 2008.: 

 

Cu 87,52% din populaţia regiunii, Municipiul Bucureşti contribuie cu 90,5% la 
PIB regional, în timp ce judeţul Ilfov, cu 12,5% din populaţia regiunii, contribuie cu 
numai 9,4% la formarea PIB regional (PRD 2007 - 2013).  

Analizând structura ocupării populaţiei în interiorul regiunii, se constată că 
proporţia de populaţie ocupată în agricultură este de 1,0 % (2003) în Bucureşti, în 
timp ce ponderea populaţiei ocupate în agricultură în judeţul Ilfov este de 37,1% 
(2003).  

De acest aspect trebuie ţinut cont la elaborarea strategiilor de dezvoltare a 
regiunii cu implicaţii directe asupra forţei de muncă. 

 Structura populatiei ocupate pe sectoare economice (%). 
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În Regiunea Bucureşti - Ilfov se află peste 95.000 întreprinderi mici şi mijlocii, 

reprezentând 20,7% din numărul total al întreprinderilor înregistrate în România.  
 
În 2003, existau 388 de întreprinderi mari (20% din marile întreprinderi din 

România), din care 167 în industria prelucrătoare, 37 în construcţii, 33 în comerţ, 39 în 
transport şi telecomunicaţii. Între 1999 şi 2003, numărul întreprinderilor s-a mărit în 
Regiunea Bucureşti - Ilfov cu 11%, înregistrând în acest fel o creştere de la 35,5 la 43 
întreprinderi la 1.000 de locuitori.   

 
Totuşi, cifra este mai mare pentru Bucureşti (46,26 întreprinderi/1,000 locuitori) 

decât pentru judeţul Ilfov (21,07 întreprinderi /1.000 locuitori), dar mai mică decât media 
UE 15 de 52 întreprinderi/1.000 locuitori regiunea Bucureşti - Ilfov.  

Principalele sectoare receptoare sunt: tranzacţiile imobiliare – afaceri şi locuinţe - 
intermedierile financiare (Bucureşti) şi respectiv industria alimentară (Ilfov). Datele 
statistice relevă un profil total diferit pentru Municipiul Bucureşti faţă de judeţul Ilfov, şi 
anume: Municipiul Bucureşti este o zona urbană, în timp ce judeţul Ilfov are 
caracteristicile unui judeţ predominant rural. Pentru caracterizarea pieţei forţei de muncă 
din Regiunea Bucureşti - Ilfov s-au utilizat în principal date furnizate de către I.N.S. din 
cele din două tipuri importante de surse ce dau informaţii privind piaţa muncii: Ancheta 
asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) şi Balanţa forţei de muncă (BFM). Trebuie 
făcută menţiunea că datele din cele două surse nu sunt comparabile deoarece utilizează 
surse, indicatori statistici şi metode de prelucrare diferite dar, prin analiză, cele două serii 
de date se pot obţine informaţii mai detaliate asupra caracteristicilor pieţei muncii din 
regiune. Totodată, marea majoritate a datelor s-au colectat conform unor standarde  
privind planificarea pentru învăţământ, pe machetele propuse a fi utilizate la realizarea 
P.R.A.I. (Plan Regional de Acţiune pentru Învăţământ). 
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 Populaţia activă din regiunea Bucureşti – Ilfov reprezenta 10,3% din populaţia 
activă a ţării în 2004 şi era într-o tendinţă ascendentă începând cu 2003 înregistrând o 
creştere de 4,2% pe perioada analizată (2002 - 2004). Rata de activitate urmează o 
uşoară tendinţă de scădere până în 2003 când schimbă tendinţa, înregistrând o 
creştere importantă  până la 64,5%, în 2004, cu 1,3 puncte procentuale peste rata de 
activitate de la nivel naţional.  

Rata de ocupare din regiunea Bucureşti - Ilfov are o tendinţă de creştere 
accentuată într-o perioadă de 3 ani ajungând de la o valoare situată sub media 
naţională (în 2002) la o depăşire a acesteia cu 1,8 puncte procentuale (în 2004). 

 

 
 

IV.4. Structura populaţiei ocupate după servicii şi domenii de activitate 
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Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că în componenţa regiunii avem de-a face 

cu două entităţi complet diferite: municipiul Bucureşti şi judetul Ilfov, fapt ce conferă 
regiunii o structură foarte neomogenă din punctul de vedere al ocupării în sectoarele 
mari de activitate. 

 
Conform informaţiilor cuprinse în Planul Regional de Dezvoltare 2007 - 2013, 

Municipiul Bucureşti este o zonă urbană (cu 1% din populaţie ocupată în agricultură  
şi de 65% în servicii, în 2003), în timp ce judeţul Ilfov are caracteristicile unui judeţ 
predominant rural (cu 37,1% din populaţie ocupată în agricultură şi 36,6%, în  servicii 
în 2003). Se observă faptul că la nivelul judeţului Ilfov distribuţia populaţiei ocupate 
pe sectoare este oarecum similară cu cea de la nivel naţional, în sensul că ocuparea 
în agricultură are o pondere de peste o treime din totalul ocupării forţei de muncă. În 
ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate după nivelul de instruire, la nivelul 
regiunii Bucureşti – Ilfov, în anul 2004 se constată că cea mai mare pondere o deţine 
populaţia ocupată cu nivel de instruire liceal: 36,3%, urmată de populaţia cu nivel 
superior de pregătire: 28,7% şi de populaţia cu nivel de pregătire profesională sau de 
ucenici: 18,7%.  

 

 

Analizând structura populaţiei ocupate după statutul  profesional, se constată 
ponderea covârşitoare a populaţiei salariate în regiune şi o tendinţă uşoară de 
creştere a populaţiei cu statut profesional de “patron”. Rata şomajului BIM în regiune 
are tendinţă uşor descrescătoare în perioada raportată. În 2004 rata şomajului pentru 
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Bucureşti - Ilfov este mai mică decât media naţională (7,5% faţă de media naţională 
de 8%) cu precădere mai mare la bărbaţi 8% faţă de 7% la femei. Totuşi, tendinţa de 
scădere a ratei şomajului pentru Municipiul Bucureşti este mult mai accentuată (2,7% 
în 2005 faţă de 7,0% în 2000) decât în cazul judeţului Ilfov unde rata şomajului 
oscilează în jurul unei valori de 5%, tendinţa de scădere înregistrată aici din ultimii 
ani fiind mai redusă decât cea la nivelul regiunii. 

Fenomenul şomajului de termen lung este un fenomen monitorizat de către 
A.N.O.F.M. începând cu anul 2004 fapt pentru care nu avem o evoluţie a acestui 
fenomen. O situaţie privind ponderea şomerilor de lungă durată, în total şomeri la 
nivelul regiunii, înglobând datele aferente anului 2005 şi provenind din surse 
administrative – A.N.O.F.M., indica faptul că la o pondere de 16,2% a tinerilor în total 
şomeri din regiune, peste o treime din aceştia intră în categoria şomerilor de lungă 
durată fapt ce necesită o atentă monitorizare a cauzelor urmate de măsurile aferente. 
La o analiză a situaţiei şomajului pe sexe,  fenomenul pare să afecteze mai puţin  
femeile. 
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*Sursa: calculele noastre pe baza datelor INS, AMIGO. 
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IV.5. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI* PENTRU SERVICII DE 
PIAŢĂ PRESTATE ÎN SPECIAL ÎNTREPRINDERILOR 

. 
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Sursa: calculele noastre pe baza datelor INS, AMIGO  

1) Indicatori de situaţie 
2) Efectivul salariaţilor din economie  
3) Câştigul salarial mediu brut 
4) Câştigurile salariale nominale medii 
5) Câştigurile salariale medii orare  
6) Indicii trimestriali ai costului forţei de muncă pe activităţi economice  
7) Indicii trimestriali ai costului forţei de muncă pe activităţi economice – indicii 
preţurilor de consum  
8) Creşterea preţurilor de consum în luna mai 2009 
9) Numărul şomerilor înregistraţi pe judeţe, la sfârşitul lunii mai 2009  
10)  Numărul şomerilor înregistraţi, după nivelul de instruire la sfârşitul lunii mai 2009  
11)  Numărul şomerilor înregistraţi  
12)  Rata şomajului  
13)  Rata locurilor de muncă vacante pe activităţi economice  
14)  Rata locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii  
15)  Numărul mediu, pensia medie lunară a pensionarilor şi beneficiarilor de ajutor 
social  
16)  Mişcarea naturală a populaţiei 
17)  Indicii productivităţii muncii pe activităţi 
18)  Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie  
19)  Indicii valorici ai comenzilor noi din industria prelucrătoare / servicii  
20)  Indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate 
 

Analizând situaţia societăţilor existente pe plan local la acest moment, se 
poate spune că acestea prezintă o anumită vechime pe piaţă. Cele mai multe dintre 
acestea (95%) funcţionează de mai mult de 3 ani, proprietarul majoritar al firmei 
provenind din România, iar piaţa de desfacere pentru produsele acestora fiind în 
regiunea Bucureşti - Ilfov. În cea mai mare parte, domeniul de activitate al firmelor 
este comerţul, urmând apoi sectorul de servicii, de alimente - băuturi, prelucrarea 
lemnului, industria uşoară, industria mecanică, agricultura, apoi turismul. 
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Graficul 1.Rata şomajului şi numărul de şomeri regiunea Bucureşti –Ilfov 1a  

*Sursa: calculele noastre pe baza datelor INS, AMIGO. 
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CAPITOLUL V 

Strategia de cercetare şi implementare a proiectului 

 

    CONSIDERACONSIDERACONSIDERACONSIDERAŢII GENERALE 

 

 Strategiei Guvernului României privind ameliorarea situaţiei grupurilor 
vulnerabile, implicit  a romilor, a evidenţiat nevoia de a realiza la nivel regional, strategia 
de cercetare, comunicare şi dialog social şi de a prospecta nişele de piaţă în regiunea 
Bucureşti - Ilfov. Activitatea de cercetare a constat în intervievarea şi chestionarea   
tuturor categoriilor de persoane cu studii finalizate sau în curs de finalizare din grupurile 
vulnerabile. Activitatea de cercetare şi cea de formare antreprenorială pentru 
conducerea întreprinderilor sociale au la bază principiile următoare :  

→ învăţare,  
→ participare, 
→ valorizare, 
→ implicare,  

→ parteneriat. 
SCOPUL STRATEGIEI 
“ Realizarea unei radiografii şi a unei cercetări care să asigure „Acces egal la educaţie, 
formare şi la muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile, prin  promovarea 
respectului faţă de diversitatea etnică, culturală şi crearea mecanismelor sectoriale, 
financiare şi materiale care să asigure funcţionarea cu succes a 4 (patru) întreprinderi 
sociale în regiunea Bucureşti - Ilfov”. 
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Măsuri pentru atingerea scopului strategiei 

 

→ Măsuri  de formare şi ocupare a persoanelor vulnerabile prin dezvoltarea  
locuri de muncă şi atragerea în parteneriat a  autorităţilor locale;  

→ Măsuri de formare şi perfecţionare alternativă continuă a managerilor;  
→ Măsuri privind consilierea învăţării permanente şi orientarea profesională a 

persoanelor vulnerabile prin realizarea egalităţii de şanse ca măsură 
afirmativă/ pozitivă; 

→ Măsuri de implementare a strategiei comunitare;  
 

V.1.Principii directoare 

 
 
 

Următoarele principii directoare au fost adoptate în vederea aplicării Strategiei de 
asigurare a accesului la educaţie şi formare a grupurilor dezavantajate, rromii si  
persoane cu C.E.S. (cerinţe educaţionale speciale). 

 Principiile strategiei directoare  

� Principiul educaţiei de bază.  

� Principiul nediscriminării şi egalităţii de şanse. 
� Principiul consensualităţii – strategia fiind rezultatul unui efort comun al 

instituţiilor, organismelor publice şi private din regiunea Bucureşti - Ilfov. 
� Principiul diversităţii culturale. 
� Principiul solidarităţii şi coeziunii sociale.– strategia răspunde nevoilor de 

educare, formare şi generare de noi locuri de muncă, în spiritul demnităţii, 
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libertăţii şi respectului faţă de grupurile vulnerabile potrivit filozofiei economiei 
sociale. 
 

V.2.“PLANUL CONSULTĂRII PĂRŢILOR INTERESATE” 

 

 
 
 
 

 
Nr. 
crt 

 
Activitate 

 
Termen 

 
Răspunde 

 
Observaţii 

 Dezvoltare instituţională    
1. Realizarea unui sondaj adresat 

persoanelor din grupurile 
vulnerabile/dezavantajate şi a unei 
radiografii în regiunea Bucureşti - 

15 iunie - 
31 iulie 
2009 

BNS 
Coordonator 
cercetare 

1600 de 
chestionare 

1.  • Prezentarea strategiei judeţene pentru grupuri vulnerabile 
• Prezentarea modului în care se implementează proiectul  
• Prezentarea de către participanţi a unor nevoi ale 

comunităţilor cu populaţie vulnerabilă 
• Realizarea unei radiografii socio-economică a regiunii 

Bucureşti-Ilfov 

iulie 2009 

2.  Aplicarea chestionarelor în regiunea Bucuresti-Ilfov  16 iunie - 31 iulie 
2009 

3.  Realizarea bazei de date prin introducerea chestionarelor de 
către operatori coordonaţi de expertul în cercetare 

august 2009 

4.  Consilierea cetăţenilor din grupurile vulnerabile septembrie –
octombrie 2009 

5.  Realizarea rapoartelor de cercetare septembrie 2009 

6.  Realizarea nişei de piaţă şi a procedurilor de selecţie septembrie 2009 

7.  Selectarea şi trierea persoanelor din grupul ţintă pentru 
formare. 

octombrie 2009 
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Ilfov   
2. Realizarea unui sondaj adresat 

pentru manageri societăţi 
comerciale şi ONG-uri  privind nişa 
de piaţă şi a unei radiografii 
economice  în regiunea Bucureşti - 
Ilfov   

15 iunie - 
31 iulie 
2009 

BNS 
Coordonator 
cercetare 

100 de 
chestionare şi 

interviuri 

3.. Realizarea bazei de date privind 
nevoile persoanelor din regiunea 
Bucureşti - Ilfov, societăţi 
comerciale, ONG-uri şi direcţii de 
piaţă, proveniţi din medii 
defavorizate şi cei cu dizabilităţi 

01 - 15 
august    
2009 

BNS 
Echipa de 
implementare 

Excell şi metoda 
statistică 

4. Organizarea, implementarea, 
monitorizarea  unor programe de 
consiliere, îndrumare pentru şomeri 
şi persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile, (rromi, a celor cu 
cerinţe educative speciale) în 
vederea valorizării reale (beneficiul 
centrat pe şomeri) 

septembrie
- octombrie 
2009 

Echipa de 
implementare 
Experţi dialog 
social  

Conform 
planificării  

5. Realizarea unor traininguri/cursuri 
de instruire antreprenorială şi 
profesională  pentru consilieri  

octombrie 
2009 

Manager 
proiect şi 
4(patru) 
consilieri şi 
persoane care 
activează în 
economie 
socială 

Conform 
procedurilor şi 
legislaţiei în 
vigoare 

6. Organizarea consilierii şi cursurilor 
de instruire pentru 100 de  
persoane selectate 

noiembrie 
2009 

BNS  Conform  
proiectului 

7. Extinderea politicilor şi practicilor 
incluzive la nivelul instituţiilor prin 

2009 -2010 BNS, AJOFM, 
Primării 

Protocoale şi 
fund-raising 
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parteneriate în regiunea Bucureşti - 
Ilfov  

Bucureşti, 
Consiliul 
judeţean Ilfov 

 Dezvoltare comunitară    
1. Prezentarea raportului  de 

cercetare, privind realizarea de 
întreprinderi sociale 

 octombrie 
2009 

Organizaţii de 
romi 
Coordonator 
BNS,  
Primării 

 

3 Organizarea de campanii de 
informare şi sensibilizare a 
comunităţii referitoare la 
problematica întreprinderilor 
sociale. 

Prin 6 
seminarii 
în perioada 
septembrie 
- octombrie 
20069 

Expert dialog 
social 
Coordonator 
cercetare 
Manager 
proiect 

 

4. Diseminarea exemplelor de bună 
practică / experienţe de  succes, la 
nivelul partenerilor comunitari 

Permanent
în perioada 
octombrie 
2009 

Coordonator 
 

 

5 Dezvoltarea coeziunii sociale şi 
creşterea participării cetăţenilor la 
programele de dezvoltare 
economică şi socială a 
comunităţilor,  
 

octombrie-
noiembrie 
2009 

Primării, 
Directori şcoli, 
BNS 
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Activitate 
 

Rezultat 
 

Indicator 
verificabil de 

atingere a 
obiectivului 

 
Mijloace de 
verificare 

 
Riscuri 

1. Realizarea unui 
recensământ / sondaj 
şi aplicarea de 
chestionare pentru 
grupul ţintă şi pentru 
întreprinzători 
particulari în vederea 
prospectării nevoilor 
comunităţii şi ale 
pieţei de muncă   

Identificarea 
persoanelor din 
grupurile vulnerabile, 
romi, C.E.S., someri 
etc. din comunităţi 
defavorizate 

Număr de 
persoane 
Număr de 
comunităţi 
Număr de familii 
Număr de 
grupuri 
profesionale 
Număr de 
şomeri 
Număr de romi 
Număr de unităţi 
de observare 

Liste şi 
chestionare  
 
Interviuri, 
chestionare 

Nerealizare în 
termen, 
datorită 
numărului mic 
de operatori 
de teren. 
Lipsa 
interesului 
persoanelor 
intervievate  
Lipsa actelor 
de identitate  

 2. Realizarea bazei 
de date  

Identificarea 
persoanelor din 
grupurile vulnerabile, 
şomeri care doresc 
să fie formaţi şi să 
realizeze o afacere  
în comunităţile 
defavorizate şi a 
celor care nu au 
participat la educaţia 
formală  şi doresc 

Numărul de 
şomeri 
Număr de 
întreprinzători 
Număr de romi 

Situaţia 
statistică  
Anchete 
sociale/ 
chestionare 
de evaluare 
realizate de 
parteneri -
sondaje -
rapoarte de 
cercetare 

Baza de date 
nefuncţională 
în condiţiile 
migraţiei 
populaţiei 
romă şi a 
lipsei unui 
domiciliu 
stabil 

    V.3.V.3.V.3.V.3.ASUMAREA RISCURILOR  
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realizarea unei 
afaceri proprii 

3. Extinderea 
politicilor, a practicilor 
incluzive la nivelul 
instituţiilor şi 
autorităţilor locale şi 
centrale  
 

Adaptarea 
programelor la 
nevoile comunităţii 

Număr şi tipuri 
de modele de 
bune practici 
incluzive 

Lista şomeri, 
persoane cu 
CES sau romi  
care 
frecventează 
activităţile 
specifice 

Lipsa 
resurselor 
umane 
abilitate în 
derularea 
practicilor de 
formare 
profesională  
inclusivă 

 
4. Cursuri de 
instruire şi consiliere 
pentru şomeri, 
persoane aparţinând 
grupurilor vulnerabile 
pentru a deveni 
manageri în 
întreprinderile 
sociale sub umbrela 
I.A.U. 

 

instruire manageri 
 

Număr de 
persoane  
formate şi 
atestate 
Număr  de 
manageri 
formaţi 
 

Documente de 
formare 
Rapoarte de 
activitate 
Număr de 
atestate şi 
certificate 

Lipsa  
materialelor de 
formare C.E.S. 
şi Educaţie 
interculturală 
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Activitate Riscul identificat Probabili
tate de 

realizare 
Mare / 
medie / 

mică 

Gravitate 
Mare / 
medie / 

mică 

Măsuri / Intervenţii 
 

Realizarea unui 
sondaj în zonele cu 
populaţie majoritară 
romă / şcolară/ 
C.E.S. 
Grupuri vulnerabile 

Nerealizarea, în 
termen, datorită 
numărului mic de 
operatori  
Lipsa actelor de 
identitate  

Mare 
 
 
 
Mare  

Mică 
 
 
 
Mare  

Implicarea liderilor 
comunitari şi a 
cadrelor didactice  

Realizarea bazei de 
date privind 
persoanele provenite 
din medii defavorizate,  

Bază de date 
nefuncţională în 
condiţiile migraţiei  

Mare  Medie Colaborare cu Poliţia 
autorităţi locale,  

Realizarea unor 
măsuri de încurajare a 
participării părinţilor 
romi la procesele de 
instruire  

Neîncrederea părinţilor  Mare Medie  Promovarea 
experienţelor 
pozitive; 
Extinderea sferei de 
servicii  

Consilierea  şi 
angajarea                   
persoanelor selectate  

Lipsa acreditării şi lipsa 
bazei de date în acest 
moment  

Mare  
Mică 

Medie 
Medie 

Mediatizarea  
Încheierea de 
protocoale  
Lipsa de criterii de 
competenţă 

V.4.Plan operaţional pentru reducerea riscurilor identificate 
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Organizarea 
cursurilor de 
instruire/consiliere  
si a birourilor de 
consiliere 

Curs de instruire 
neacreditat -  

Medie  
 

Medie Intensificarea 
demersurilor BNS 
pentru acreditarea 
cursului 

Extinderea politicilor 
şi practicilor 
inclusive prin 
dezbateri în 
seminarii locale 
 

Lipsa resurselor umane 
abilitate în practici 
inclusive 

Mare Mică  Lipsa spatiului pentru 
Biroul de consiliere 
acordat de Primărie 

 
Strategia are ca obiectiv identificarea  cauzelor discriminării în piaţa muncii din 

România, precum şi a modalităţii de realizare a unităţilor de observare pentru 
cercetarea nişei de piaţă. În cadrul întâlnirilor au fost prezentate obiectivele cercetării, 
responsabilităţile celor două categorii de experţi şi  instrucţiunile pentru operatorii de 
teren.  

În realizarea strategiei s-a avut în vedere pregătirea cercetării, respectiv un plan 
de activităţi şi priorităţi enumerate  mai jos: 

� Calendarul activităţilor legate de pregătirea chestionarului şi a eşantionului 
statistic pentru efectuarea cercetării. Astfel s-a stabilit ca până la mijlocul lunii 
iunie 2009 să se finalizeze redactarea chestionarului, stabilirea eşantionului şi a 
numărului de operatori pe sectoare/localităţi; 

� Numărul de întrebari din chestionare;  
� Modul de lucru al echipei de management şi al experţilor în cadrul proiectului. 
� Implicarea experţilor în selectarea şi instruirea operatorilor de teren. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

47

V.5. Plan de acţiune 
 
1. Pregătirea bazei de date statistice pentru stabilirea eşantionului. În vederea 

efectuării acestei activităţi au fost identificate elementele ce caracterizează piaţa 
muncii din regiunea Bucureşti - Ilfov, precum şi indicatorii necesari pentru obţinerea 
unei imagini a discriminării pe piaţa muncii, cauzele ce generează discriminarea. În 
acest sens, au fost cercetate publicaţiile Institutului Naţional de Statistică şi 
publicaţia Starea Învăţământului a Inspectoratelor şcolare ISMB şi ISJ. S-au 
selectat  indicatorii semnificativi, pentru obiectivele proiectului fiind analizate forţa 
de muncă, gradul de ocupare şi şomaj în 2008,  aspectele legate de educaţie, 
protecţie socială şi nivelul de calificare, termenul de realizare a rapoartelor de 
cercetare.  

 
2. Stabilirea caracteristicilor eşantionului. În urma analizei informaţiilor cuprinse în 

publicaţiile statistice au fost selectaţi indicatorii care să caracterizeze eşantionul. 
→ Numărul de lucrători pe fiecare sector şi judeţul Ilfov; 
→ Numărul de lucrători pe fiecare sector şi judeţ, în funcţie de sex; 
→ Numărul de lucrători pe fiecare sector şi judeţ, pe ramuri ale economiei naţionale; 
→ Numărul de şomeri/ sector şi judeţ; 
→ Număr de operatori şi unităţi de observare. 

 
3. Împărţirea eşantionului pe: companii, sector/ judeţ şi instituţii publice.  Eşantionul 

de  1.600 lucrători a fost stabilit respectând structura bazei de date cu privire la 
cacteristicile din regiunea Bucureşti - Ilfov,  cu o marjă  de eroare de 5% în funcţie 
de obiectivele cercetării. Astfel, eşantionul de 1.600 a fost împărţit după cum 
urmează: 
� Pe sectoare/judeţ Ilfov 1.600 de chestionare din care 200 de chestionare pentru 

judeţul Ilfov; 
�  Pe companii/instituţii publice, 100 de chestionare; 
� Pe sexe - 50% femei, 50% barbaţi. 
 

4. Stabilirea  eşantionului. Conform metodologiei  adoptate şi a caracteristicilor 
eşantionului, s-a stabilit modalitatea de repartizare a eşantionului pe sectoarele din 
Bucureşti şi judeţul Ilfov. 
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5. Stabilire număr de operatori pe segmente de populaţie şi unităţi de observare. 

Pornindu-se de la numărul total de 10 operatori, precum şi de la împărţirea 
eşantionului a fost stabilit numărul de operatori pentru fiecare tip de chestionar şi 
pentru unităţile de observare, şi anume 9 operatori pentru chestionarele adresate 
populaţiei/lucrătorilor şi 1 operator pentru cele 100 de chestionare adresate 
societăţilor comerciale, întreprinderi şi ONG-uri. În principiu s-a plecat de la 
premisa că un operator  va aplica aproximativ 178 de chestionare.  

 
6. Realizarea prelucrării şi instruirii operatorilor. În cadrul întâlnirilor au fost prezentate 

următoarele documente elaborate: 
� Metodologia de cercetare,  
� Structura eşantionului şi împarţirea operatorilor pe cele 6(şase) sectoare 
şi judeţul Ilfov.  

Documentele au fost aprobate de managerul de proiect. 

7. Organizarea unui sondaj şi stabilirea conceptelor utilizate. Cercetarea parţială al 
cărui scop este că, pe baza rezultatelor prelucrărilor datelor obţinute, să se 
estimeze, folosind principiile teoriei probabilităţilor,  parametrii corespunzători ai 
populaţiei totale, se numeşte  sondaj statistic. 

 
Organizarea unei astfel de cercetări se face pe baza unui program de sondaj 

care cuprinde pe de-o parte populaţia şi eşantionul, iar pe de altă parte erorile de 
sondaj. Specificul sondajului constă în alegerea dintr-o populaţie totală ce constituie 
obiectul studiului, a unei părţi (eşantion, probă,mostră) reprezentative pentru  întreaga 
populaţie. În această scurtă definiţie întâlnim două concepte fundamentale ale teoriei 
sondajului: a) populaţie şi b) eşantion: 

a) Populaţia reprezintă totalitatea unităţilor simple sau complexe care formează 
obiectul cercetării prin sondaj. Cercetarea începe cu delimitarea strictă, în timp şi 
în spaţiu, iar populaţia este împărţită în doua categorii: populaţie finită şi 
populaţie infinită. Alegem prima categorie de populaţie finită şi reală. De 
exemplu: subpopulaţia dezavantajată face parte din populaţia regiunii Bucureşti  
– Ilfov.,de aceea, trebuie făcută distincţia că noţiunea de populaţie nu se referă  
la indivizi, la obiecte sau evenimente, ci la observaţiile ce pot fi făcute cu privire 



 

 

49

la acestea. O populaţie constă din totalitatea observaţiilor privitoare la o anumită 
chestiune. 

b) Eşantionul este un segment al populaţiei totale. Pe parcursul celor două faze 
ale sondajului se utilizează  indicatori de eşantion şi indicatori ai populaţiei. 
Indicatorii de eşantion sunt denumiţi valori de sondaj, iar indicatorii populaţiei 
sunt denumiţi parametri. Sondajul presupune două faze distincte: 
• Observare sau descriere statistică reprezintă prima fază şi constă în 
extragerea eşantionului şi calcularea valorilor care îl definesc: media, abaterea, 
media pătratică, coeficientul de variaţie, coeficienţii de asimetrie; 
• Inferenţă statistică reprezintă a doua fază şi constă în extinderea indicatorilor 
eşantionului asupra populaţiei; această operaţie este denumită estimare, având 
scopul de a obţine o caracterizare completă şi cât mai veridică a întregii 
populaţii.  

Unităţile de eşantionare sunt: 
• Populaţii umane: oraşe, gospodării, indivizi; 
• Domeniul industrial: întreprinderi, firme; 
• Domeniul serviciilor de asistenţă socială: facultăţi, ONG-uri, primării; 
• Domeniul agriculturii: ferme, gospodării; 
• Servicii; 
• Mici întreprinzători. 

 
Populaţia statică reprezintă mulţimea indivizilor,  a entităţilor simple sau 

complexe riguros identificate, ale căror atribute sunt puternic corelate cu cele ale 
proiectului: Incubator de întreprinderi sociale. 

a) Natura populaţiei (individ, locuinţă, gospodărie, agent economic, localităţi) 
expresie a modului de manifestare a fenomenului statistic studiat; 

b) Atributele sale intrinseci (sex, vârstă, tip locuinţă, sector de activitate, categorie 
de profesii înrudite); 

c) Localizarea în spaţiu (judeţ Ilfov, Municipiul Bucureşti, 40 de localităţi din judeţul 
Ilfov, regiunea Bucureşti - Ilfov, cele 6 sectoare); 

d) Perioada de referinţă, momentul în timp: perioada iunie - august 2009; 
e) Tipuri de populaţii statistice, în funcţie de natura unităţilor de observare, implicate 

în statistica social-economică: populaţia individizilor umani sub diferite variante, 
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populaţia regiunii Bucureşti - Ilfov, populaţia locuinţelor, populaţia gospodăriilor, 
populaţia agenţilor economici şi cei din administraţia publică, O.N.G-uri şi 
facultăţi, comunităţi dezavantajate. 

Tipurile de scale de măsurare sunt: 
• Scale nominale - rezultat al căror variabile calitative sunt de clasificare; 
• Scale ordinale, rezultând variabile calitative discrete; 
• Scale de interval, variabile rezultatele fiind cantitative cvasi-metrice; 
• Scale proporţionale sau metrice, definind variabile cantitative; 
• Asocierea variabilei statistice unei caracteristici a grupurilor dezavantajate şi 
şomeri; 
• Unitatea de observare este entitatea populaţiei pentru care se face 
înregistrarea datelor şi interpretarea lor. 

Potrivit legii numerelor mari, cu cât eşantionul cuprinde un număr mai mare de 
unităţi în raport cu cel al populaţiei, cu atât media pe sondaj va estima mai bine media. 
 
8. Avantajele sondajului şi domeniile de aplicare. 
• Eşantionarea simplu aleatoare, cu sau fără repetare, eşantionare stratificată, 

eşantionarea bi sau multistadială; 
• Calcularea intervalelor de încredere; 
• Critica eşantionării apreciative. 
• Erorile vor fi reduse în toate fazele sondajului, deoarece erorile de înregistrare sunt 

mult mai uşor de identificat şi cercetat în faza validării datelor primare; 
• Prin utilizarea unui eşantion redus faţă de populaţia totală se creează o facilitate 

pentru culegerea, controlul şi prelucrarea datelor; 
• Programul observării este mult mai simplu prin introducerea de noi variabile, sporind 

posibilitatea obţinerii unor informaţii detaliate; 
• Cu ajutorul sondajului se estimează rezultatele preliminare ale unei cercetări totale 

Principalul dezavantaj al anchetelor prin sondaj este greutatea sau 
imposibilitatea surprinderii schimbărilor ce se produc în evoluţia fenomenului studiat, 
chiar şi în perioade foarte scurte sau cauzat de dinamica schimbărilor provocate de 
criză economică. 
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9. Procesul de proiectare a chestionarului. Etapele proiectării chestionarului sunt: 

 
� Specificarea informaţiei dorite şi a obiectivelor cercetării; 
� Stabilirea metodei de culegere a datelor; 
� Elaborarea întrebarilor, tip, calitate, ordine, precodificare; 
� Proiectarea caracteristicilor fizice ale chestionarului; 
� Avizarea chestionarului de către promotor/beneficiar; 
� Pretestarea şi revizuirea chestionarului; 
� Pregătirea variantei finale şi tiparirea chestionarului; 
� Avizarea, pretestarea şi pregătirea variantei finale a chestionarului. 

 
10. Stabilirea metodei de culegere a datelor. Evident că, după specificarea informaţiei 
dorite şi a obiectivelor cercetării este necesară stabilirea metodei de culegere a 
datelor, decizie a echipei de implementare şi avizate de managerul de proiect, unitatea 
de implementare şi autoritatea legitimă „Avocatul poporului” pentru datele personale 
ale indivizilor intervievaţi, care au un impact deosebit de important asupra celorlalte 
etape în proiectarea chestionarului. Metodele de recoltare a datelor pot fi clasificate 
după numeroase criterii, din care pot fi menţionate următoarele: 

♦ Modul de administrare (direct prin operatori de interviu, prin telefon, prin poştă 
sau prin poşta electronică); 

♦ Frecvenţa de realizare a cercetării; 
♦ Locul unde se realizează culegerea datelor; 
♦ Dacă subiecţilor investigaţi li s-a dezvăluit scopul cercetării; 
♦ La pretestarea chestionarelor spre exemplu, un interviu cu o durată de până la 5 

minute refuzul respondenţilor a fost 21%, iar la o durată de maxim 12 minute 
refuzul respondenţilor s-a ridicat la 41%. 

Elaborarea întrebărilor este cea de-a treia etapă de proiectare. Chestionarul 
necesită găsirea celor mai bune soluţii în ceea ce priveşte:  

→ conţinutul,  
→ tipul,  
→ calitatea formulării,  
→ ordinea acestora,  
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→ precodificarea, 
→ ordinea întrebărilor, 
→ avizarea,  
→ pretestarea şi pregătirea variantei finale a chestionarului. 

 
11. Stabilirea dimensiunii eşantionului pentru care se vor aplica chestionarele destinate 
cercetării. Pentru stabilirea dimensiunii eşantionului de respondenţi ce urmează să fie 
folosit în cercetarea frecvenţei de vizitare a unei unităţi comerciale / societăţi / O.N.G-uri 
sau autorităţi locale din comunităţile judeţului Ilfov şi Bucureşti cu precădere sectorul 4, 
echipa de cercetătorii ai proiectului şi-a propus să lucreze în condiţiile unei probabilităţii 
de garantare a rezultatelor cercetării de 95%, deci a unui nivel de încredere de 0,05 şi a 
unei marje de eroare de ± 5%, o abatere standard de 0,30, dimensiunea eşantionului 
fiind de 100 de unităţi de observare.pentru fiecare subcolectivitate din zona Ilfov şi în 
celelalte sectoare din Bucureşti pentru perioada 15 iunie - 22 august 2009. 
 
12. Stabilirea conţinutului rapoartelor de cercetare. Raportul de cercetare reprezintă  
declaraţia scrisă a prezentării rezultatelor cercetării, a unor concluzii sau recomandări, 
adresate unei audienţe specifice.; 

� Reprezintă mijlocul de comunicare a rezultatelor dintre executant şi beneficiarul 
cercetării; 

� Reprezintă un mijloc de eficientizare a procesului decizional prin care se pun în 
evidenţă cele mai bune alternative decizionale în vederea rezolvării unor 
probleme/direcţii în domeniile formării, selecţiei, a nişelor de piaţă, desfacerea 
serviciilor, a dinamicii pieţei şi economiei din aceste comunităţi, direcţii de 
asistenţă socială şi reconversie profesională. 

Tipurile de rapoarte de cercetare sunt: 
� Raport primar - primul  raport de cercetare creat de cercetător care sintetizează 

rezultatele unui studiu pentru uzul său. Acest raport este alcătuit din materiale, 
schiţe preliminare. 

� Raportul pentru publicaţii este întocmit de obicei pentru a fi publicat în mass-media. 
� Raportul tehnic este destinat persoanelor cu o pregătire superioară în domeniul 

cercetării şi al utilizării unor elemente de ordin statistic, interpretare, tabele, erori 
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standard probabilistice, marje de eroare, direcţii şi decizii de activitate de formare şi  
servicii pentru întreprinderile sociale. 

13. Analiza statistică privind succesul în afaceri. Cheia răspunsului este oportunitatea 
de a dezvolta o idee care să fie calea sigură către succes. Studiile efectuate în număr 
impresionant, arată că marea majoritate a noilor afaceri începute se împotmolesc din 
următoarele motive: 
→ piaţă - este foarte probabil ca segmentul ţintă de piaţă, pur şi simplu, să nu vrea să 

cumpere; 
→ sectorul de activitate - este foarte uşor pentru concurenţă să-ţi fure piaţa proaspăt 

formată; 
→ echipa de întreprinzători - echipa poate să nu ţină cont de multe dintre forţele 

importante, care parcă vor să conspire între ele pentru a direcţiona nişa de piaţă, 
care vor dezvolta afacerea şi sectorul de activitate al întreprinderilor sociale; 

→ multiplicarea în reţeaua de întreprinderi - serviciile sociale şi crearea de noi locuri de 
muncă durabile; 

→ testul de prefezabilitate al afacerii este chiar începutul procesului de alcătuire a 
planului de afaceri, generând o imagine clară, focalizată pe client/comunitate, a 
punctelor tari ale afacerii – din perspectiva pieţei, a sectorului de activitate şi a 
echipei antreprenoriale ce pot fi identificate independent sau colectiv. 

→ analiza privind funcţionarea sau nefuncţionarea/fezabilitatea afacerii deschise sau 
care urmează să fie deschise. În vederea întocmirii unui plan de afaceri trebuie 
realizată o testare minuţioasă pe teren bazat iniţial pe un test aplicat pe cei trei F: 
family/familie, friends/prieteni şi fools/nebuni/entuziaşti. Fie că este vorba de 
investitori – îngeri, bancheri, oameni de afaceri, care au gustul riscului sau despre 
viitorii parteneri şi angajaţi. 

 
Cele 7 domenii de oportunităţi antreprenoriale de succes se pot observa în 

modelul celor 7 domenii prezentate mai jos: 
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Graficul nr. 2 Domenii antreprenoriale - august 2009 Regiunea Bucureşti - Ilfov 

 

 

 

 

 

Atractivitate
a pieţei 

Atractivitate
a sectorului 

Nivelul macro 

Nivelul micro 

Beneficiile pentru 
segmentul - ţintă şi 

atractivitatea 
acestuia 

Durabilitatea 
avantajului 
competitiv 

De ce va merge sau nu această afacere? 
- pieţe de desfacere şi sectoare de activitate 
- este necesar de a se examina pieţele de afaceri şi ramurile de activitate la nivel 
macro şi microeconomic 
- evaluarea întreprinderilor sociale şi a echipelor de conducere/formate nu constă doar 
în examinarea curriculumului vitae ci şi în a evalua caracterul lor antreprenorial 
- nivelul de încredere în viitoarea afacere - cunoştinţe de marketing şi de comunicare, 
promovare 

Echipa 
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14. Stabilirea relaţiilor, funcţiilor fiecărei structuri a Incubatorului de afaceri 

DIAGRAMA INCUBATORULUI DE AFACERI PENTRU INTREPRINDERI SOCIALE

INCUBATORUL DE AFACERI-UMBRELA
I.A.U.

Management, strategii, politici,contractare,cercetare,segmentare piata,parteneriate autoritati, creditari
BNS

Intreprinderea Sociala
segment de piata- Ilfov

locatie-resurse umane si financiare
servicii

Departament programe si PIAR
Piar si atragere de fonduri

comunicare retea si autoritati locale
cercetare de piata -formare si reconversie profesionala

Intreprinderea Sociala 1
segment de piata- Ilfov

locatie-resurse umane si financiare
servicii

Intreprinderea Sociala 2
segment de piata- Bucuresti

locatie-resurse umane si financiare
servicii

Intreprinderea Sociala 3
segment de piata- Bucuresti

locatie-resurse umane si financiare
servicii

Intreprinderea Sociala 4
segment de piata- Bucuresti

locatie-resurse umane si financiare
servicii

 
 Graficul nr.3. Stabilirea relaţiilor, funcţiilor fiecărei structuri a Incubatorului de afaceri - august 2009 

regiunea Bucureşti - Ilfov 
 

15. Elaborarea Fişei / Foii de lucru pentru analiza pieţei 
 Prin intermediul acestei foi de lucru, se stabilesc dimensiunile pieţei, ratele ei de 
creştere, precum şi diversele tendinţe care vor influenţa cererea viitoare pentru 
produsul/serviciul care va fi lansat de întreprinderea socială.      

♦ Identificarea probabilităţii de afacere viitoare, locuri de muncă/previziuni să atingă 
dimensiuni impresionante în comunitatea locală (sau va rămâne eventual 
redusă); 
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♦ Identificarea probabilităţii ca cererea viitoare să crească sau să se diminueze şi în 
ce măsură, pe baza tendinţelor actuale care par a influenţa comportamentul 
viitorilor clienţi sau parteneri, privaţi sau autorităţi locale. 

 
Tendinţe: 

• Tendinţe demografice de creştere sau descreştere a numărului de indivizi/ 
organizaţii, bazate pe vârstă, venituri, sex, educaţie, etnie (foarte utile sunt 
recensămintele); 

• Tendinţe socio-culturale - creşterea sau descreşterea numărului de indivizi, 
organizaţii care adoptă un stil de viaţă, activităţi ce sunt influenţate de tendinţele 
culturale şi sociale; 

• Tendinţe economice - modificarea veniturilor populaţiei - situaţii de criză, lipsă de 
pregătire, creşterea sau descreşterea puterii de cumpărare; 

• Tendinţe tehnologice - dezvoltarea telefoniei mobile; 
• Tendinţe legislative, schimbări legislative, politici guvernamentale - impun o 

îngrijire specială a persoanelor de vârsta a treia, cerere şi domenii de asigurare de 
viaţă sau servicii comunitare pentru această categorie de persoane; 

• Tendinţe ecologice - încălzire globală, consumul resurselor naturale; 

Scopul antreprenorial este de a identifica tendinţele din fiecare domeniu şi 
comunitate, a grupului ţintă. 

Aspectele pe care trebuie să le aibă o analiză serioasă de piaţă la nivel macroeconomic 
a) Dimensiunea pieţei măsurată prin prisma parametrilor: număr de consumatori pentru 

o anumită categorie de bunuri/produse/servicii: 
• Suma total cheltuită pentru această categorie de produse; 
• Număr total de unităţi cumpărate/vândute. 

b) Rata recentă de creştere a pieţei, modificări demografice, sume cheltuite (vânzări în 
domenii, modificarea numărului de unităţi cumpărate/înfiinţate); 

c) Rata prognozei de creştere a pieţei: modificări demografice, sume cheltuite (vânzări 
în domenii, modificarea numărului de unităţi cumpărate/înfiinţate); 

d) Prognoza asupra tendinţelor favorabile: demografice, socio-culturale, economice, 
tehnologice, legislative, ecologice. 
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Concluzii: 
a) Oportunitatea descoperită este oare favorabilă pentru o afacere de dimensiuni 

reduse sau de dimensiuni impresionante? 
b) Identificarea de macro-tendinţe specifice şi cruciale pentru viitorul afacerii şi care vor 

fi implicaţiile acestor tendinţe pentru atractivitatea pieţei. 
c) Ce poţi spune despre atractivitatea pieţei pe baza informaţiilor colectate prin 

cercetare (sondaj, pe baza cererii, strategiei de pătrundere pe baza produselor/ 
serviciilor)? 

 
16. Prelucrarea operatorilor. La întâlnirile cu operatorii de teren în vederea aplicării 
chestionarelor şi pentru obţinerea interviurilor au fost instruiţi astfel:  
� înregistrările să fie exacte, fidele, fără interpretarea întrebărilor, distorsionarea 

acestora sau influenţarea celui intervievat prin diferite mijloace.  
� să nu introducă erori sistematice, erori de înregistrare; 
� să nu distorsioneze răspunsurile sau să aducă alte variante de răspuns; 

17. Realizarea selectării cursanţilor şi training pentru manageri privind conducerea unei 
afaceri  

18. Realizarea nişei de piaţă pentru întreprinderile sociale - realizarea statutelor şi 
formei juridice a întreprinderilor sociale şi dezvoltarea de noi segmente de servicii şi 
parteneriate sustenabile în vederea înfiinţării de noi locuri de muncă şi multiplicarea 
experienţelor pe baza practicilor pozitive. Organizarea cercetării se va face pe baza 
unui program de sondaj ce cuprinde pe de-o parte populaţia şi eşantionul, iar pe de altă 
parte erorile de sondaj, pentru estimarea parametrilor populaţiei pe baza valorilor de 
sondaj. Esenţa sondajului va consta în alegerea dintr-o populaţie totală ce constituie 
obiectul studiului a unei părţi (eşantion, probă, mostră sau selecţie) care poate 
reprezenta întreaga populaţie. 
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Capitolul VI  

 Ancheta sociologică.  Metodologie 
 

 
Tehnica cercetării folosită: anchetă cu chestionar şi interviuri structurate 

Ancheta este metoda cea mai utilizată în cercetarea sociologică, fiind cea mai 
cunoscută, uneori chiar  identificată cu cercetarea sociologică în sine. Ea se defineşte 
ca fiind o metodă de a aduna informaţii de la un număr de indivizi, un eşantion, cu 
scopul de a afla informaţii de la un număr de indivizi, un eşantion, cu scopul de a afla 
detalii despre populaţia din care este extras eşantionul. Ancheta are drept scop 
căutarea de informaţii referitoare la un grup social vulnerabil. Aceste informaţii trebuie 
să poată fi prezentate sub formă cuantificabilă.  

Instrumentul de măsurare pentru anchetă îl reprezintă chestionarul.  

Chestionarul a fost alcătuit din 31 de întrebări, dintre care majoritatea au fost întrebări 
închise (cu variante de răspuns). 

 
Eşantionul: a fost selectat dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani din 
regiunea Bucureşti-Ilfov.  Gospodăriile vizitate au fost alese prin metoda rutei aleatoare 
din 46 puncte de eşantionare. 
 
Perioada în care s-a desfăşurat ancheta: 16 iunie 2009 – 31 iulie 2009. 
 

                                            
1
 Dicţionar de sociologie 

Ancheta este o metodă de a aduna informaţii de pe un eşantion, cu scopul 
de a afla detalii despre populaţia din care s-a extras eşantionul.1 
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VI.1.Eşantionul anchetei. Reprezentativitatea 
 

Distribuţia subiecţilor investigaţi indică o foarte bună reprezentativitate după gen 
şi naţionalitate, două dintre principalele variabile socio-demografice.  Marja de eroare a 
eşantionului variază între ±5% , cu un prag de încredere de 95%. 

 
Reprezentativitatea este  funcţia pe care trebuie să o îndeplinească un eşantion 
astfel încât rezultatele să poată fi generalizate asupra întregii populaţii care se 

pretinde a fi descrisă2 

 
 

VI.2 Analiza datelor 
 

Caracteristici demografice, situaţia ocupaţională, Calitatea vieţii  

Calitatea vieţii este un concept evaluativ, fiind rezultatul raportării condiţiilor de 
viaţă, la necesităţile, valorile şi aspiraţiile umane. Se referă atât la evaluarea globală a 
vieţii cât şi la evaluarea unor condiţii specifice de trai: calitatea mediului ambiant, 
calitatea muncii calitatea relaţiilor interpersonale, calitatea vieţii de familie. În practica 
cercetării sunt folosite următoarele tipuri de indicatori ai calităţii vieţii:  

- indicatori ai stării diferitelor componente ale vieţii umane (indicatori ai 
mediului natural, ai condiţiilor de locuinţă, de muncă, de educaţie etc); 

- indicatori ai necesităţilor/aspiraţiilor, etc. 

                                            
2
 Dicţionar de sociologie 

1a
Buletin Statistic INS 2009 
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 Calitatea şi frecvenţa relaţiilor ce se leagă în mediul public, precum şi gradul de 
angajare al cetăţenilor în activităţi comune definesc integrarea socială.  

Calitatea vieţii în mediul public 

În structura conceptului intră două elemente distincte: 
• Starea, viaţa oamenilor aşa cum este ea la un moment dat. 
• Un set de criterii de valori (evaluare) în raport cu starea vieţii actuale  
 
Pornind de la structura vieţii umane putem vorbi despre indicatorii stării vieţii: 

1. Indicatori ai cadrului existenţial (mediu natural, starea relaţiilor caracteristici ale 
mediului social şi uman, starea sănătăţii, ş.a.) 

2. Indicatori ai resurselor disponibile (venit pe cap de locuitor, bunuri materiale 
disponibile, bunuri culturale/ştiinţifice, grad de şcolarizare) 

3. Indicatori ai iniţiativei (orientări de valoare, capacităţi de organizare a vieţii, liberă 
iniţiativă privată) 

4. Indicatori descriptivi (tipuri de profesii, de activităţi economice, culturale, de 
diagnostice medicale)  

5. Nivel de trai 

Indicatorii care trebuie urmăriţi în intervievarea populaţiei ţintă:  

• Indicatori ai iniţiativei (capacităţi de organizare a vieţii, liberă iniţiativă privată);  
• Indicatori ai cadrului existenţial (mediu natural, social şi al resurselor disponibile 

(venit/cap locuitor, bunuri culturale, grad de şcolarizare); stare relaţii 
• Indicatori descriptivi (tipuri de profesii şi activităţi economice); 
• Indicatori obiectivi şi indicatori subiectivi; 
• Indicatori sociali de situaţie; 
• Indicatori trimestriali ai costului forţei de muncă pe activităţi economice;  
• Indicatori de creştere a preţurilor de consum mai 2009; 
• Numărul şomerilor înregistraţi, după nivelul de instruire - mai 2009; 
• Numărul şomerilor înregistraţi - neînregistraţi - mai 2009; 
• Rata şomajului şi rata locurilor de muncă vacante, pe activităţi economice;  
• Mişcarea naturală a populaţiei; 
• Indicatori valorici ai cifrei de afacere pentru servicii; 
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• Indicatori ai calităţii vieţii; 
• Indicatori demografici; 
• Indicatori privind numărul de discriminări; 
• Indicatori privind persoanele din grupurile vulnerabile; 
• Indicatori privind oferta şi volumul cifrei de afaceri care s-ar investi pentru servicii de 

piaţă prestate de întreprinderile sociale. 

Cu ajutorul chestionarului, a fost analizată calitatea vieţii în rândul populaţiei din 
Bucureşti-Ilfov prin intermediul indicatorilor  obiectivi şi a celor subiectivi.  

 
Indicatori obiectivi sunt aceia care se fundamentează pe identificarea unei stări sau a 

mărimii ei cu instrumente de măsură elaborate şi aplicate de omul de ştiinţă într-o 
manieră controlată sau se referă la mărimi direct observabile a căror înregistrare nu 

poate fi distorsionată subiectiv (ex. venitul).3 
 

Indicatorii subiectivi sunt aceia care se bazează pe înregistrările făcute de subiecţii 
naturali (observatori naturali) cu ajutorul instrumentelor comune de observare. Cu alte 

cuvinte, aceşti indicatori subiectivi au ca referinţe percepţiile actorilor sociali cu privire la 
un gen sau altul de fenomene.4 

Planul prelucrării statistice - programul de prelucrări constituie problema 
esenţială şi a fost stabilit după introducerea datelor în perioada august - septembrie 
2009. Metodele şi procedeele de calcul statistic vor fi: prelucrare după fiecare fenomen 
şi indicator dorit. Realizarea procentelor sau a numărului de cazuri şi evenimente se va 
realiza electronic prin soft şi prelucrare informatică. Metodele de prelucrare a datelor au 
fost agreate de echipa de implementare (de modelare statistică, metodă grafică cât şi 
tabele statistice). 

Au fost stabilite de asemenea, tehnicile de prelucrare prin: 
♦ modelare statistică care se bazează pe analiză cantitativă şi calitativă; 
♦ metode de calcul statistic; centralizarea statistică; 

                                            
3
 Dicţionar de sociologie 

4
 Dicţionar de sociologie 
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♦ aplicarea procedeelor de observare a datelor extrem de variate; 
♦ prelucrarea formularelor şi obţinerea indicatorilor totalizatori; 
♦ analiza comparativă şi referenţială la cele de la I.N.S.; 
♦ sistematizarea datelor observate care se realizeaza în procesul de prelucrare;  
♦ prelucrare manuala prin procedeul celor 5 puncte sau beţe (centralizarea 

frecvenţelor/unităţilor ); procedeul fişelor şi procedeul tabelării manuale pe grupe; 
♦ metoda grupării bazată pe grupe şi clase; 
♦ prelucrarea electronică, prezentarea datelor statistice prin: tabele statistice, 

reprezentare grafică a principalelor caracteristici bazate pe tipuri de grafice din 
statistică; 

♦ prezentarea graficelor prin coloane, sau subdiviziuni pe benzi orientate, pe 
cercuri, diagrame cronologice sau histograme. 

 
VI.3.Spirit antreprenorial 

 
Cei mai multţi dintre locuitorii regiunii Bucureşti - Ilfov doresc să ajute la 

dezvoltarea economiei locale, la dezvoltarea propriei situaţii materiale şi doresc să îşi 
înfiinţeze o afacere proprie - 78,9% au declarat că au intenţia să pornească o afacere 
proprie în următorul an. Întrebaţi  în ce domeniu ar porni o afacere proprie, răspunsurile 
au fost variate, cele mai căutate fiind afacerile în comerţ, panificaţie, construcţii, ateliere 
auto, agricultură,etc. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doriţi sa demaraţi o afacere?

Da, 
78.9%

 
21.1%

Nu

Da
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Graficul nr. 4 În următorul an aveţi intenţia să porniţi o afacere proprie? 

Analizând situaţia societăţilor existente pe plan local şi regional, la momentul 
actual  putem spune că acestea prezintă o anumită vechime pe piaţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Graficul nr. 5 De cât timp funcţionează firma în BUCUREŞTI - ILFOV? 

Cele mai multe dintre firme (95%) funcţionează de mai mult de 3 ani, proprietarul 
majoritar al firmei provenind din România, iar piaţa de desfacere pentru produsele 
acestora fiind în regiunea Bucureşti - Ilfov. 

 În cea mai mare parte, domeniul de activitate al firmelor este comerţul, urmând 
apoi sectorul de servicii, de alimente-băuturi, prelucrarea lemnului, industria uşoară, 
industria mecanică şi agricultura, apoi turismul. 

De  timp functioneaza firma in regiunea 
Bucuresti-Ilfov

1-3 ani

mai mult de 3ani
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Graficul nr.6  Care este domeniu de activitate al firmei? 

În proporţie de 59,4%, societăţile, nu doresc sa facă angajări în anul care 
urmează. Cei care doresc să facă angajări sunt într-un procent mult mai mic de 34,4%. 

 

Graficul nr. 7 În anul care urmează, doriţi să mai faceţi angajări? 

Cei mai mulţi dintre cei care doresc să facă angajări în anul care urmează, au în vedere 
angajarea unei singure persoane, maxim 5. 14,3% din firme vor angaja două sau zece 
persoane, doar 4,8% vor face angajări masive de 50 sau peste 50 de persoane.  

Rata somajului din zonele tinta Regiunea Bucuresti -Ilfov-septembrie 2009
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Graficul nr.8 Rata şomajului: perioada mai 2008-august 2009  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul nr.9 Numărul de şomeri: perioada mai 2008-august 2009 regiunea Bucureşti Ilfov  

Numarul de someri  mai 2008-septembrie 2009 
regiunea Bucuresti-Ilfov
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Graficul nr.10 Formarea şomajului: august 2009, regiunea Bucureşti –Ilfov 
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Graficul nr.11 Câştigurile salariale medii, perioada mai-august 2009  în regiunea Bucureşti -Ilfov 
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Graficul nr.12 Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a câştigurilor salariale, perioada mai 2008-august 
2009 regiunea Bucureşti -Ilfov 
 

 

Capitolul VII 
Analiza SWOT 

 

 

În urma datelor obţinute atât din sondajul realizat pe bază de chestionar, cât şi în 
urma discuţiilor avute cu şase dintre directorii de licee şi doi inpectori şcolari a fost 
elaborată o analiză  SWOT a situaţiei actuale a regiunii Bucureşti-Ilfov, din punctul de 
vedere al pieţei forţei de muncă. 

Analiza SWOT a pieţei forţei de muncă  

Avantaje Slăbiciuni 
� Poziţionare geografică a regiunii foarte 

bună, la intersecţia drumurilor 
comerciale 

� Investiţii imobiliare şi comerciale 
� Posibilităţi de dezvoltare agricolă 
� Posibilitatea dezvoltării industriei 
� Distanţa mică până la polul de 

creştere, noduri la calea ferată şi 
centură de transport spre autostrăzi 

� Prezenţa personalului calificat 
� Prezenţa şcolilor profesionale 
� Dotarea bună a şcolilor (laboratoare, săli 

de sport, calculatoare, internet, cămine) 

� Puţine spaţii libere aflate în proprietatea 
oraşului 

� Absenţa investitorilor 
� Lipsa de concurenţă pe piaţă 
� Salarii mici 
� Inovaţie scăzută, lipsă de specialişti 
� Multe persoane fără loc de muncă 
� Lipsa de calificare a oamenilor pe 

anumite ramuri industriale 
� Comunităţi izolate şi segregate 
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� Forţa de muncă stabilă 

Oportunităţi Ameninţări 
� Dezvoltarea de noi întreprinderi locale 
şi sociale 

� Creşterea atractivităţii zonei 
� Şomajul ridicat (oportunitate pentru 

investitori) 
� Lărgirea serviciilor administrative 
� Construirea autostrăzii 

� Emigrarea forţei de muncă specializate 
� Lipsa de competitivitate pe piaţa 

economică 
� Nivel ridicat al costurilor 
� Criza mondială 

 
 

VII.2. Aplicarea chestionarelor prin eşantioane aleatorii 

Modalităţi de efectuare a cercetării 
 

1.  Chestionarele pentru grupul ţintă, societăţi comerciale şi O.N.G.-uri au fost 
aprobate de echipa de implementare a proiectului şi distribuite operatorilor: 10 operatori 
care la rândul lor, au distribuit chestionarul unui număr de 1.600 de persoane 
aparţinând  grupurilor vulnerabile din regiunea Bucureşti-Ilfov, şi unui grup de 100 de 
organizaţii (societăţi comerciale/O.N.G.-uri etc). 9 operatori s-au ocupat de  persoanele 
din grupurile vulnerabile şi 1 operator, de aplicarea chestionarelor la 100 de persoane 
juridice, autorităţi publice şi O.N.G.-ori. Dintre cei nouă operatori, unul a aplicat 
chestionarele în judeţul Ilfov.  
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2.  Distribuirea şi completarea chestionarelor s-a  efectuat de către echipa celor 
10 operatori din proiect. Operatorii au distribuit chestionarele în funcţie de 
caracteristicile eşantionului pentru care au fost instruiţi şi de indicatorii socio-economici 
urmăriţi. 

3.  Termenul de intervievare şi de completare a chestionarelor a fost  de o oră.  
 

Aplicant: Blocul Naţional Sindical prin proiectul “Incubatoare de întreprinderi 
sociale în regiunea Bucureşti Ilfov” 

Perioada de aplicaţie: 17 iunie - 31 iulie  2009 

Nume activitate: Fundamentarea, evaluarea gradului de identificare, a nişei de 
piaţă (nivelul Bucureşti -Ilfov) 

Caracterizare activitate: cercetare 

Eşantion : 1.600 persoane  

Caracteristicile eşantionului: peste 50% femei, 100 de societăţi private sau publice, 
O.N.G-uri şi instituţii publice, adulţii din programul « A Doua Şansă», 

Datele din chestionarele completate au fost centralizate şi prelucrate electronic în 
perioada 01 - 20 august 2009. 

Rezultate : Respondenţi sunt locuitori din judeţul Ilfov şi cele 6 sectoare ale Municipiului 
Bucureşti aparţinând grupurilor vulnerabile, cu sau fără studii finalizate. 

În perioada 17 iunie - 31 iulie 2009 s-a desfăşurat o cercetare sociologică  în 
cadrul proiectului, care a urmărit identificarea stării sociale, profesională şi a nevoilor 
locuitorilor din regiune, precum şi nişele de piaţă pentru selectarea persoanelor care vor 
fi consiliate şi instruite în vederea realizării a 4 (patru) întreprinderi sociale în judeţul 
Ilfov şi municipiul Bucureşti. 
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Cercetarea cantitativă şi calitativă s-a bazat pe metodologia “bulgărelui de 
zăpadă”: în localităţile din judeţul Ilfov   (Bobeşti-Glina, Buftea, Periş, Ştefăneşti, 
Tunari, Pantelimon, Popeşti-Leordeni, Brăneşti, Voluntari, Jilava) şi cele  6 (şase) 
sectoare din Municipiul Bucureşti, s-a pornit de la intervievarea unor persoane din 
comunităţi izolate, cu pondere etnică romă, respectând cele 100 de unităţi de observare 
stabilite în momentul instruirii operatorilor, cunoscute ca fiind în situaie de risc, şi s-a 
continuat cu intervievarea cunoscuţilor recomandaţi de primii chestionaţi. 

Acelaşi algoritm a fost aplicat şi pentru «al II-lea» val de intervievaţi din cele 100 
de societăţi comerciale, autorităţi publice şi O.N.G-uri şcoli şi unităţi  şcolare/licee 
selectate. 

În final, cercetarea a acoperit 1,600 de persoane fizice şi 100 de instituţii 
publice, O.N.G. şi societăţi comerciale private. 

 Analiza de faţă a fost realizată pe 100 unităţi de observare. Au fost aplicate 
1700 de chestionare care aveau grup ţintă tinerii şi adulţii instruiţi sau nu, aparţinând 
grupurilor vulnerabile, iar principalele dimensiuni ale studiului sunt legate de nivelul de  
formare, şcolarizare, numărul de persoane care locuiesc în gospodărie, de situaţia 
locuirii, prezenţa/absenţa actelor de formare profesională, venituri, ocupaţia actuală, 
calificări şi experienţa profesională, dorinţa de a se implica în realizarea unei afaceri ca 
şi multiplicarea /sprijinea întreprinderilor sociale după principiile economiei sociale de 
către autorităţi publice locale sau centrale, de societăţi comerciale şi ONG-uri. 

Susţinerea serviciilor sociale de către comunităţile locale (pentru că vin în 
sprijinul  grupurilor vulnerabile), precum şi externalizarea unor servicii comunitare de 
către societăţi private către cele patru întreprinderi sociale,  a fost un alt obiectiv urmărit 
de cercetarea făcută în cadrul acestui proiect. 

Un alt aspect deosebit de important este faptul că şcolile sunt considerate un 
factor cheie în lupta împotriva discriminării rasiale şi pentru realizarea incluziunii sociale, 
având în vedere că acestea au de respectat indicatorii de incluziune socială şi 
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educaţională impuşi de Strategia Guvernamentală de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor 
din România. În ce priveşte adulţii din grupurile  vulnerabile, aceştia au opţiunea să îşi 
finalizeze studiile obligatorii prin programul “A Doua Şansă”, putând căpăta astfel  
competenţe specifice şi profesionale de Nivel I de calificare, competenţe ce le vor 
permite să presteze servicii sociale sau de meserii tradiţionale. 

 Este posibil să mai existe studii similare cu cercetarea făcută în cadrul proiectului 
“Incubatoare de întreprinderi sociale”, însă pentru că rezultatele nu au fost diseminate şi 
nu sunt cunoscute, realizarea unei radiografii complete a zonei Bucureşti-Ilfov  a fost 
mult îngreunată. Dificultăţi suplimentare au fost generate de faptul că documentele 
statistice furnizate de instituţiile de statistică regionale sunt neactualizate, şi, în plus, s-a 
constatat o reticenţă din partea subiecţilor în declararea naţionalităţii, a eventualelor 
abuzuri suferite, a discriminărilor cu care s-au confruntat sau chiar a recunoaşterii unor 
dizabilităţi.   

VII.2 Interpretare chestionare 

Q1.  Sex : 48,82% din persoanele intervievate sunt de sex feminin, iar 51,18% de sex 
masculin, fapt care respectă grupul ţintă ales, ţinând cont de eroarea admisă în 
strategia de implementare a cercetării. Persoanele intervievate au vârste cuprinse între:  
• 25% cu vârste cuprinse între 18 şi 20 ani;  
• 10% cu vârste cuprinse între 20 şi 25 ani; 
• 30% cu vârste cuprinse între 26 - 45 ani; 
• 35% cu vârste cuprinse între 45 – 60 ani. 

 
Referitor la persoanele fizice chestionate/intervievate, constatăm respectarea 

strategiei de cercetare a grupului ţintă de firme planificate astfel: 
•   5% autorităţi publice şi instituţii publice; 
•   4% O.N.G.-uri; 
•   4% bănci private; 
• 87% societăţi private din care 6% societăţi străine şi investitori/oameni de afaceri străini 
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Localizarea: cele 6 sectoare din Municipiul Bucuresti, şi 10 comunităţi locale din 
judeţul Ilfov. 
 Au fost intervievaţi cu preponderenţăi tineri şi adulţi care  sunt în căutarea unui loc 
de muncă, vor să obţină o calificare în domeniile cerute de piaţa muncii şi doresc să fie 
consiliaţi pentru realizarea unei afaceri în nişele de piaţă identificate de cercetarea 
realizată. 

 Media de vârstă a celor chestionaţi este de 33 de ani, 35% dintre aceştia fiind 
tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani.5  

 

 

 

 

                                            
5
 Graficele conţin distribuţia procentuală a răspunsurilor intervievaţilor 
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Categorii de vârstă

35

30

18-20 ani

20-25 ani

26-45ani

> 45ani

 

 

Graficul nr. 13Graficul nr. 13Graficul nr. 13Graficul nr. 13 Distribuţia respondenţilor după sex şi vârstă, august 2009 regiunea Bucureşti -Ilfov 

Distribuţia pe localităţi 

Graficul de mai jos prezintă distribuţia procentuală pe comunităţi locale a 
numărului de persoane chestionate. Distribuţia nu este reprezentativă pe comunităţi 
locale pentru grupul ţintă cercetat ci este, mai degrabă, o consecinţă a metodologiei 
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aplicate – «bulgarele de zăpadă» şi a datelor introduse în baza de date la sfârşitul 
aplicării cercetării. 

Se observă că s-a realizat o echilibrare a comunităţilor chestionate pentru ca 
dispersia erorilor să fie cât mai mică şi eroarea medie să fie sub 5%, astfel încât 
precizia măsurătorilor sociologice, educaţionale, profesionale şi a rezultatelor 
chestionarelor să fie cât mai mare. 

 

Graficul nr. 13aGraficul nr. 13aGraficul nr. 13aGraficul nr. 13a Distribuţia procentuală a populaţiei, august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

 

Q2. Naţionalitatea. Distribuţia procentuală a respondenţilor după naţionalitate este 
formată din 82,4% români/majoritari, 11,87% romi, 2,81% altă naţionalitate (maghiari, 
bulgari,etc) şi 2,87 % dintre respondenţi nu au răspuns. 
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Graficul nr. 14 Diagrama eşantion după naţionalitate, august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

 
 
Q3. Starea civilă: Casătorit/ă Necăsătorit/ă  

 
 Din punct de vedere al situaţiei maritale, cei mai mulţi dintre intervievaţi, 46,2% 
sunt căsătoriţi legal iar 44,% sunt  necăsătoriţi. Media  de vârstă a persoanelor 
chestionate este relativ coborâtă - 33 de ani.  De observat este faptul că  7% dintre 
persoane preferă să trăiască în concubinaj decât cu acte legale.  Acest procent relativ 
ridicat de relaţii de concubinaj se explică prin prisma numărului mare de rromi din 
judeţul Ilfov şi din celelalte zone ţintă. Potrivit tradiţiei rromilor, nu nu documentele îi 
leagă la întemeierea familiei, ci juramântul în faţa lui Dumnezeu şi faţă de comunitatea 
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tradiţională a acestora. Nu au răspuns în nici un fel 2,8% dintre respondenţii care au 
fost intervievaţi.  

Graficul nr. 15 Distribuţia eşantionului după starea civilă, august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

 

Căsătoriile legale apar la romii românizaţi care au fost supuşi incluziunii sociale şi 
apreciaţi de comunitatea majoritară, cu drepturi egale. 

Q4. Numărul persoanelor aflate în întreţinere (fără venit):  
Copii … ....Părinţi ....... Alţii … ....Nu e cazul 

Un procent de 38,31% din familiile intervievate au copii aflaţi în întreţinere, 4,43% 
au părinţi în întreţinere, 3,37% din familii au şi alte persoane aflate în întreţinere, iar 
53,37% au răspuns că nu este cazul. Un procent destul de mare dintre cei intervievaţi 
trăiesc într-o stare gravă de sărăcie, 42,74% din familii având doar venitul provenit din 
ajutorul de şomaj şi alocaţiile de stat ale copiilor.  
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Graficul nr. 16,Distribuţia prcentuală a respondenţilor aflateîn întreţinere-august 2009 regiunea 
Bucureşti-Ilfov 
 

Foarte mulţi romi locuiesc în case fără acte de proprietate de circa 15 - 20 de ani, 
neluându-se nici o măsură de către primării.  
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Graficul nr.17 Familia şi componenţa ei după activitate- august 2009 Regiunea Bucureşti-Ilfov 
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În medie, fiecare gospodărie are 4 persoane în componenţă, în timp ce 6,18 % au 
în gospodărie cinci persoane. Picurile graficului ne arată că majoritatea categoriilor 
defavorizate sunt formate din 3 - 4 persoane în proporţie de 49.36 % (cei mai mulţi 
dintre cei chestionaţi, 58,72%  trăiesc cu încă 1 - 3 persoane aflate în întreţinere în 
aceeaşi casă). S-au întâlnit gospodării în care trăiesc zece sau peste zece persoane – 
3,81%. 
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Graficul nr. 18Graficul nr. 18Graficul nr. 18Graficul nr. 18, Persoane rome -august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

 

Minori în gospodărie 

 În medie în gospodărie există doi minori. Numărul celor care au 2 minori sau mai 
puţin de 2 fiind de 59.9%. Procentul celor care au cinci sau mai mult de cinci copii în 
gospodărie este de 8,8%. Creşterea fenomenului de sărăcie se observă mai pregnant la 
persoanele necalificate, fără studii sau educaţie sexuală. Asistăm la scăderea veniturilor 
de subzistenţă, datorită numărului de copii în întreţinere, tradiţiilor rromilor din 
comunităţile din judeţul Ilfov sau cartierele de rromi din Bucureşti, cu 4-7 copii în 
întreţinere.  
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Graficul nr. 19, Minori romi-august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 
 

 

 

Persoane în vârstă (peste 60 de ani) în gospodărie 
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Graficul nr. 20, Persoane în vârstă în întreţinere-august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 
 

Q5. Locuinţa: mediu rural / mediu urban 

Din punct de vedere al mediului, 79,95% dintre persoanele chestionate trăiesc în 
mediul urban şi  20,05% în mediul rural. 

S-a observat o mai mare disponibilitatee de a răspunde la chestionare din partea 
celor din mediul rural decât a celor din mediul urban, primii fiind mai interesaţi de 
obiectivele proiectului din cauza nivelului crescut al sărăciei şi a lipsei de alternative 
pentru zonele în care trăiesc.

 

0

50

100

procent%

Ilfov Bucuresti regiune Bucuresti
Ilfov

Distribuţia grupului ţintă după mediu

rural Ilfov

rural

urban

 



 

 

82

GrafGrafGrafGraficul nr. 21, Distribuţia grupului ţintăicul nr. 21, Distribuţia grupului ţintăicul nr. 21, Distribuţia grupului ţintăicul nr. 21, Distribuţia grupului ţintă----august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

Q6. Statutul pe piaţa muncii : 
 

a. Salariat/ă (angajat/ă); b. Întreprinzător privat (patron/patroană) ; c. Lucrător/lucrătoare 
pe cont propriu; d. Lucrător/lucrătoare familial(ă) neremunerat(ă); e. Şomer/ă 
(înregistrat(ă)/neînregistrat(ă)); f. Altă situaţie. 

Analizând distribuţia respondenţilor după situaţia lor pe piaţa muncii se constată 
următoarele: 
• salariaţi: 27,93% din cei intervievaţi; 
• întreprinzători: 1,43% din cei intervievaţi dintre care, peste 75%  dintre 
întreprinzători au renunţat la afacerea lor proprie din lipsa resurselor financiare sau 
datorită demolării chioşcurilor din Municipiul Bucureşti după sistematizare, mai ales în 
sectorul 3. 
• lucrează pe cont propriu: 2,56% din cei intervievaţi, desfăşurând muncă la 
domiciliu, agricultură sau liberi profesionişti/lăutari; 
• persoană  PFA: 0,68% din cei intervievaţi; 
• şomeri: 55,81% din cei intervievaţi, procent foarte mare comparativ cu documentele 
oficiale statistice; 
• altă situaţie: 7,87%  din cei intervievaţi. 

Se observă că 66,24 % dintre cei intervievaţi se descurcă de la o zi la alta, trăind 
din  ajutorul  de şomaj, lucrând ca zilieri, muncind la “negru”. Procentul va creşte din 
cauza accentuării crizei economice şi a lipsei de măsuri guvernamentale în sensul 
dezvoltării de locuri de muncă sigure,  stimulării şi subvenţionării agriculturii private şi a 
producătorilor şi a marilor investitori. 
 

 

 

0

100

procente

Distribuţia grupului ţintă după ocupaţie şi formă juridică

salariat

intreprinzator

lucreaza pe cont propriu

PFA

somer

alta situatie



 

 

83

 

 

Graficul nr. 22, august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

 
Q7. Mentionaţi în care din categoriile următoare vă regăsiţi? 

 
Persoane de etnie romă;  Persoane cu dizabilităţi;  Familii care au mai mult de doi 

copii;  Familii monoparentale;  Femei; Persoane dependente de droguri;  Persoane 
dependente de alcool;   Persoane cu dizabilităţi mintale;  Victime ale violenţei în familie;  
Persoane afectate de boli care le influenţeaza viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, 
etc); Imigranţi; Refugiaţi; Persoane care trăiesc din venitul minim garantat; Persoane 
care trăiesc în comunităţi izolate; Victime ale traficului de persoane; Persoane afectate 
de boli ocupaţionale; Altele; Nu e cazul. 
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Graficul nr. 23, august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

 
 
 
Se observă că persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile sunt în proporţie de 87%, 

iar salariaţi doar 27,93% din care majoritatea trăiesc din venitul minim garantat (14,93%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graficul nr. 24, august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 
 
 

Q8. Nivelul de instruire 
Superior:  Universitar de lungă durată;   Masterat; Universitar de scurtă durată; 
Mediu: Postliceal de specialitate; Postliceal tehnic de maiştri; Liceal; Profesional; 
Complementar; Ucenici; Treapta I liceală; 
Scăzut: Gimnazial; Primar; Fără şcoală absolvită. 
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Distribuţia procentuală după profesiile respondenţilor 
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Graficul nr. 25, august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

 

Q9.  Profesia şi ocupaţia/meseria 

Din punct de vedere al profesiei, se observă că 46,87% din respondenţi au profesii 
în segmentele economice: construcţii, agricultură, service auto, comerţ şi servicii de 
montaj panouri-termopane. Peste 20% dintre respondenţi sunt necalificaţi, aceştia fiind 
atât salariaţi cât şi persoane ocupate în agricultură.  
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Graficul nr. 26, august 2009 regiunea Bucureşti-Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Q 10.  Aţi dori să aveţi o afacere proprie ? 
 

Cei mai mulţi dintre locuitorii regiunii Bucureşti-Ilfov doresc să ajute la dezvoltarea 
economiei locale, la îmbunătăţirea propriei situaţii materiale sau doresc să îşi înfiinţeze 
o afacere proprie -  78,9% au declarat că au intenţia de a porni o afacere proprie în 
următorul an. Întrebaţi în ce domeniu ar porni o afacere proprie răspunsurile acestora 
au fost variate, cele mai căutate fiind afacerile în comerţ, panificaţie, construcţiile, 
ateliere auto, agricultură,etc. 
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Graficul nr. 27 În următorul an aveţi intenţia să porniţi o afacere proprie? 

Q 11. Consideraţi că aveţi cunoştinţele necesare pentru a conduce o 
afacere? 
 Persoanele intervievate au răspuns afirmativ în proporţie de 32,83 % şi negativ 
în proporţie de 67,17 %, dovedind că populaţia din această regiune nu este încă  
educată spre derularea unei afaceri sigure sau nu cunosc legislaţia corespunzătoare 
realizării unei afaceri proprii. 
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Dacă aţi porni o afacere,ce domeniu aţi alege?
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Graficul nr. 28  - Consideraţi că aveţi cunoştinţe necesare pentru a conduce o afacere?, august 2009 
regiunea Bucureşti-Ilfov 
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Q12.  Dacă aţi avea o sumă de 50 000  lei, în ce domeniu aţi investi? 
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Graficul nr. 29 Dacă aţi porni o afacere, ce domeniu aţi alege? 
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Graficul nr. 30 şi nr.31 Dacă aţi avea o sumă de 50 000  lei, în ce domeniu aţi investi? 

Se observă din diagrama de mai jos că respondenţii ar dori investirea subvenţiei 
financiare pentru relizarea de întreprinderi sociale în următoarele segmente de piaţă 
prioritare prezentate în ordinea de mai jos: 
• agricultură –grădinărit; 
• comerţ; 
• construcţii; 
• ateliere auto; 
• servicii de reparaţii; 
• servicii montaj panouri solare şi termopane; 
• servicii de salubrizare, reciclare; 
• salon de înfrumuseţare; 
• tipografie; 
• transport. 
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Graficul nr. 32  Dacă aţi avea o sumă de 50 000  lei, în ce domeniu aţi investi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul 32.a.Corelaţia între opţiunile grupului tinta,cerere şi ofertă
Întreprinderi ,Autorităţi,ONG-uri
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vulnerabile pentru deschiderea unei întreprinderi sociale?
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Se observă în graficele de mai sus că acele curbe gaussiene pentru cele patru tipuri de 
respondenţi, persoane fizice, societăţi comerciale,ONG-uri şi autorităţi publice au 
acelaşi pic maxim în zonele/domeniile de activitate pentru Întreprinderile Sociale astfel: 
construcţii,servicii,consultanţă,asistenţă medicală şi socială, enunţate de fapt 
anterior.Iată ordinea: 
• agricultură –grădinărit; 
• comerţ; 
• construcţii; 
• ateliere auto; 
• servicii reparaţii; 
• servicii montaj panouri solare şi termopane; 
• servicii salubrizare, reciclare; 
• salon de înfrumuseţare; 
• tipografie; 

 

Q 13. Aţi fi dispus să ajutaţi persoane defavorizate în situaţia în care aţi avea o  
afacere proprie? 

Au răspuns afirmativ 81,87% şi negativ 18,13% ne argumentând cauza refuzului. 
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Graficul nr. 33  Aţi fi dispus să ajutaţi  persoane defavorizate în situaţia în care aţi avea o  afacere 
proprie? 
 
Q 14.  Aţi dori să urmaţi un curs de formare profesională pentru a învăţa cum să 
gestionaţi o afacere? 

Întrebate dacă ar fi dispuse să urmeze cursuri pentru deschiderea unei 
afaceri/întreprinderi sociale, persoanele chestionate au raspuns afirmativ în proporţie de 
68,68 %, ceea ce subliniază dorinţa cetăţenilor de a demara o afacere sau ocupa un loc de 
muncă. Un segment de 31,32 % dintre respondenţi au declarat că le  este frică să 
demareze o afacere pe cont propriu, deoarece le lipseşte bagajul de cunoştinţe,, le lipseşte 
educaţia sau pregătirea necesară, nu cred în succesul acesteia sau sunt obişnuiţi să fie 
angajaţi. De menţionat că cei mai mulţi au urmat doar şcoala elementară obligatorie.     

În ce priveşte pregatirea sau orientarea profesională, cei mai mulţi doresc să 
devină ospătari sau şoferi, câţiva s-ar orienta spre administraţie publică, 10 doresc să 
devină mediatori şcolari, sanitari sau consilieri la primărie şi doar 20% doresc să fie mici 
întreprinzători. 

Din răspunsurile respondenţilor se vede repartizarea opţiunilor privind diplomele 
obţinute în urma cursurilor de calificare profesională. Se observă că foarte mulţi romi au 
urmat doar cursurile organizate de A.J.O.F.M. Ilfov de 3 săptămâni, de minimă calificare 
şi cursurile din Programul “A doua Şansă” de lucrători în silvicultură. De asemenea, se 
observă că populaţia majoritară, spre deosebire de rromi, mai ales cei cu studii 
superioare şi medii participă la cursuri de calificare de 8 - 10 ori mai mult.Incluziunea 
socială se poate realiza prin calificare şi prin egalizare de şanse la educaţie, dar mai 
puţin pentru tinerii şi adulţii romi care nu au frecventat şcoala. De aceea se cere 
organizarea unor programe gen “Înapoi la şcoală prin calificare profesională şi generare 
de noi locuri de muncă în comunitate”. 
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Graficul nr. 34  Aţi dori să urmaţi un curs de formare profesională pentru a învăţa cum să gestionaţi o 
afacere? 
 
Q 15. Aţi avut vreodată o afacere proprie? 
 

Peste 94% dintre respondenţi au răspuns negativ, deci nu au încercat să 
demareze o afacere, fapt care atrage semne de întrebare, dacă această cohortă de 
respondenţi ar putea să demareze o afacere vreodată. Recomandabil ar fi de selectat 
pentru manageri sau întreprinzători respondenţii care au răspuns afirmativ, cei peste 
5%, deoarece au o experienţă în acest sens. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Graficul nr. 35  Aţi avut vreodată o afacere proprie? 
 
Q 16. Daca DA, ce domeniu de activitate avea afacerea? 
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Din cei 5% care au avut o afacere proprie, majoritatea au avut-o în domeniile comerţ, 
taximetrie sau ateliere de reparaţi.  
Q 17.  Consideraţi dificilă demararea unei afaceri pe cont propriu? 
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Graficul nr. 36  Consideraţi dificilă demararea unei afaceri pe cont propriu?  
 
 
 
 

 
 

 
Peste 87% au răspuns că este dificil să realizeze o afacere, ceea ce constituie un 

semnal de alarmă pentru selectarea cursanţilor şi dezvoltarea întreprinderilor sociale. Având 
în vedere că totuşi sunt necesare doar 12 persoane la trierea şi selecţia finală, cei 13% care 
au răspuns că nu este dificilă demararea afacerii pe cont propriu din cei 5% care au demarat 
o afacere, rezultă cam 10 -11 persoane care pot fi selectate în managementul întreprinderilor 
sociale. 

Q18.Q18.Q18.Q18.    Dacă Da, de ce? Dacă Da, de ce? Dacă Da, de ce? Dacă Da, de ce? Lipsa banilor; vârsta; lipsa experienţei; probleme familie; studii.  
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Graficul nr. 37  Consideraţi dificilă demararea unei afaceri pe cont propriu? Dacă Da, de ce? 

Peste 79% a populaţiei chestionate a răspuns că cel mai mare impediment pentru 
demararea unei afaceri este lipsa banilor,  35% au răspuns că lipsa de experienţă şi  foarte 
puţini (sub 10 %) au făcut referire la vârsta înaintată.  

Pentru demararea unei afaceri este necesar să existe linişte în sânul familiei, de 
aceea se recomandă apelarea la un consilier psihologic, pentru grupul ţintă, viitorii manageri 
de întreprinderi sociale. 

Q.19. La întrebările privind cunoaşterea noţiunii de “întreprindere socială” sau de “ 
economie socială” majoritatea respondenţilor au răspuns negativ sau nu au răspuns. În 
concluzie, grupul ţintă şi persoanele intervievate nu cunosc aceşti termeni, ca şi majoritatea 
persoanelor fizice şi juridice, care au răspuns la cele 2 tipuri de chestionare.     
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Graficul nr. 38 Cunoaşteţi semnificaţia întreprinderilor sociale şi a economiei sociale? 

Q 20. Consideraţi că întreprinderile/întreprinderile sociale ar trebui să ajute persoanele 
sărace să câştige venitul minim necesar? 
 

1.306 respondenţi din cei 1.600 chestionaţi au răspuns favorabil, pentru asigurarea 
venitului minim garantat, dar 18,37 % nu sunt mulţumiţi dacă ar lucra în întreprinderile sociale 
(I.S.) să primească doar venitul minim garantat. Doresc să fie dezvoltate noi locuri de muncă, 
în spiritul solidarităţii, comunităţii şi principiilor economiei sociale. 

Q.21. BNS organizează acest proiect pentru întreprinderile sociale. Cunoasteţi şi alte 
organizaţii cu programe similare? 
 

Respondenţii recunosc în proporţie de 21,85% că activităţile BNS, prin proiectul 
“Incubatori de afaceri pentru întreprinderile sociale” din regiunea Bucureşti Ilfov, sunt bine 
venite, dar nu cunosc alte organizaţii sau autorităţi care să aibă iniţiativa de a înfiinţa astfel 
de întreprinderi sociale. 

Q.22.  Sunteţi membru de sindicat? 
Au răspuns afirmativ 6,25 % că sunt membrii de sindicat. În general, persoanele 

angajate în mediul privat nu sunt membri de sindicat. 
 
Q 23. Sindicatul al cărui membru sunteţi (în caz că aţi răspuns Da la întrebarea 
anterioară) s-a implicat în ajutarea unor persoane defavorizate? Care? 
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Q 24.        Aprobaţi implicarea unui sindicat în activităţi de asistare a persoanelor care nu 
sunt membre? 

Au răspuns favorabil 83,93 % dintre cei chestionaţi, că sunt de acord cu implicarea 
sindicatului în activităţi pentru asistarea persoanelor care nu sunt membri. 
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Graficul nr. 39 Aprobaţi implicarea unui sindicat în activităţi de  asistare a persoanelor care 
nu sunt membre? 
    

Q.25. Consideraţi că autorităţile publice/o.n.g.-urile ar trebui să încurajeze cetăţenii  
să-şi dezvolte propriile afacerii? Consideraţi că autorităţile publice/ong-urile  fac acest 
lucru  în momentul de faţă? 

Un procent de 83,93 % dintre respondenţi consideră că autorităţile trebuie să 
încurajeze cetăţenii  în sensul dezvoltării unor afaceri. 
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Graficul nr. 40 Consideraţi că autorităţile publice/ong-urile  ar trebui să încurajeze cetăţenii să-şi dezvolte 
propriile afacerii? Consideraţi că autorităţile publice/ong-urile fac acest lucru în momentul de faţă? 
    

Q 26. Care ar fi domeniile de activitate pentru întreprinderile sociale? 
Din centralizarea rezultatelor şi a prelucrării chestionarelor aplicate pentru persoanele 

juridice, s-a constatat că nişa de piaţă care vine în acord şi cu grupul ţintă  format din 
persoanele juridice acoperă următoarele domenii: 
• agricultură, grădinărit; 
• comerţ 
• construcţii 
• ateliere auto 
• servicii reparaţi; 
• servicii montaj panouri solare şi termopane 
• servicii salubrizare, reciclare. (foarte mulţi romi lucrează în domeniul colectării de metale 
sau în meserii care nu necesită pregatire şcolară sau calificare superioară). Un procent de 
32% lucrează în domeniul salubrităţii, muncitori. 
• salon de înfrumuseţare; 
• tipografie; 

• transport. 
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Graficul nr. 41 Care ar fi domeniile de activitate pentru întreprinderile sociale?  

Se observă din analiza chestionarelor că  48% lucrează cu contract de muncă, 
18% nu lucrează deloc, 12 % nu răspund la întrebare, iar 22% sunt în altă situaţie 
(lucrează cu contract sau prin “înţelegere”. 

Din graficul de mai jos se observă dispersia veniturilor, şi anume gradul mare de 
sărăcie în rândul romilor, sub 500 lei/lună (se vede contribuţia alocaţiei de stat care este 
de 42 lei/lunar). Picul veniturilor din curbele gaussiene se poziţionează la 50 - 500 de 
lei, anormal sub venitul minim garantat. 
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Graficul nr. 42 Dispersia veniturilor şi a gradului de sărăcie                      

Numărul de membri este mare în familiile respondenţilor, între 1 - 10 cea mai mare 
frecvenţă fiind de 3 - 4  membri. 
Q27. Situaţia dumneavoastră s-a ameliorat faţă de anul trecut ? 
• 20% nu, anul trecut am câştigat mai bine; 
• nici o schimbare 60%.  

Q28 De ce?  Motivaţia respondenţilor a fost că preţurile au crescut mai repede decât 
câstigurile şi nu sunt locuri de muncă. 
Q29. Surse de venit ale familiei: (varianta multiplă) 
□ Salarii:  20% din respondenţi 
□ Venituri ocazionale (zilier, sezonier) 10%. Foarte mulţi romi lucrează ca zilieri sau 
colectează metale sau materiale refolosibile, foarte puţini romi se ocupă cu agricultura 
□ Munca “la negru”: 30%□ Pensii: 10%□ Ajutor de şomaj: 20%□ Alocaţii copii: peste 
50% din familii□ Venit minim garantat 
Dintre sursele de venit, cel mai des sunt mentionate6 alocaţiile pentru copii (59%), 
salariile (13,5%) şi munca „la negru” (2,5%).  

    

                                            
6
 Intrebarea din chestionar prezenta noua surse de venit posibile, varianta de raspuns la intrebare fiind multipla 
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Conform metodologiei de cercetare cu privire la poziţionarea economiei sociale pe 

piaţa din regiunea Bucureşti Ilfov, în esantion au fost incluse 100 de entitati din 
urmatoarele categorii organizationale: 

• Societatea civilă – fundaţii, organizaţii nonguvernamentale etc. 

• Companii  

• Sindicate, patronate 

Raţiunea includerii acestor entităţi în eşantionul cercetării a fost de a identifica  
gradul de cunoaştere a conceptului de economie socială şi, unde este cazul, 
aplicabilitatea acestuia.   

Se menţionează faptul că au fost intervievate persoane din managementul 
entităţilor care au făcut obiectul eşantionului. 

 Întrebarea 15: Este organizaţia dumneavoastră implicată în activităţi cu caracter 
social? 
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Numai 48% dintre companii au fost implicate în activităţi cu caracter social. 52% au 
menţionat că nu au fost implicate în astfel de activităţi. 

 

Întrebarea 16: Are organizaţia dumneavoastră o strategie de implicare socială – 
Corporate Social Responsibility? 

 

 

 

60% dintre organizaţii au menţionat că nu au o strategie de CSR. De asemenea, se 
menţionează că nu se cunoaşte o definiţie  exactă a conceptului de CSR.  

Întrebarea 17: Are organizaţia dumneavoastră alocată o parte din profit în vederea 
implicării în activităţi sociale? 

 



 

 

104

 

 

Numai 28% dintre organizaţii au menţionat că alocă o parte din profit pentru activităţi 
sociale. Procentul este relativ mic având în vedere indicatorii socio economici ai regiunii 
Bucureşti Ilfov. 

Întrebarea 19: Organizaţia dumneavoastră a angajat persoane cu dizabilitati, 
persoane de etnie roma, someri de lunga durata? 

 

Din totalul companiilor chestionate, numai 15% au angajat persoane cu dizabilităţi 
şi numai 10% au angajat persoane de etnie romă. Acest grafic ilustrează performanţa 
slabă a actorilor interesaţi, in ceea ce priveste inserţia persoanelor ce provin din grupuri 
vulnerabile. 

Întrebarea 20: Cunoaşteţi semnificaţia conceptului de economei socială? 
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53% au menţionat că nu cunosc semnificaţia conceptului de economie socială. 

Întrebarea 22: Consideraţi că există o diferenţă între conceptul de economie 
socială şi “corporate social responsibility”? 

 

 

Numai 31% dintre persoanele intervievate consideră că există o diferenţă între 
CSR şi economia socială. Acest lucru denotă faptul că ambele concepte sunt relativ noi 
sau că nu au o definiţie exactă. 

Întrebarea 24: În cadrul realizării achiziţiilor pe care organizaţia le realizează 
pentru activitatea zilnică, tineţi cont de implicarea socială a furnizorului? 
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Implicarea socială a furnizorilor nu reprezintă un criteriu relevant pentru selectarea unor 
oferte câştigătoare.  

Întrebarea 25: Aţi externaliza anumite servicii către organizaţii care activează în 
economia socială? 

 

56% dintre organizaţii ar externaliza anumite servicii sau părţi ale procesului de 
producţie către entităţi ce activează în zona economiei sociale. 

 

Întrebarea 28: S-ar implica organizaţia dumneavoastră în susţinerea unor 
organizaţii care activează în zona economiei sociale? 
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În ciuda faptului că la intrebarile anterioare procentele au arătat că nu se cunoaşte 
exact care este semnificaţia conceptului de economie socială, 55% dintre companii s-au 
arătat dornice să susţină organizaţiile care activează în zona economiei sociale. 

Întrebarea 30: Consideraţi că organizaţiile sociale pot supravieţui competiţiei 
generate de economia de piaţă? 

 

70 % dintre respondenti considera ca organizatiile sociale pot supravietui competitiei 
generate de economia de piata, ceea ce constituie o baza solida pentru demersul 
proiectului “incubatoare de intreprinderi sociale”. 

Întrebarea 31: Consideraţi oportună pentru economia de piaţă existenta unor 
astfel de organizaţii? 
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 81% dintre respondenti considera oportună pentru economia de piaţă existenta unor 
astfel de organizaţii, ceea ce intareste perspectiva optimista relevata de raspunsul la 
intrebarea anterioara.     

Întrebarea 32: V-aţi implica în oferirea de know how şi expertiză de business în 
vederea dezvoltării organizaţiilor care activează în zona economiei sociale? 

 

 

In procent de 76%, respondentii dovedesc deschidere fata de potentialele intreprinderi 
sociale, fiind dispusi sa puna la dispozitie know how si expertiza de business.    
 

VII. Concluzii 
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În urma studiului sociologic realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.600 de  
persoane cu domiciliul în BUCUREŞTI - ILFOV şi din 100 de societăţi comerciale, 
autorităţi publice locale şi regionale/O.N.G.-uri, bănci comerciale, s-a ajuns la concluzia 
că este nevoieurgentă de măsuri care să genereze creşterea economică, atât pentru 
sprijinirea dezvoltării durabile a regiunii, cât şi pentru creşterea nivelului de trai al 
populaţiei. 

Faptul că şomajul este destul de mare în regiune, precum şi faptul că mulţi 
lucrează ca zilieri în agricultură,  trebuie să îndemne administraţia locală să caute 
soluţii, inclusiv soluţii de tipul sprijinirii întreprinderilor sociale. Un şomaj declarat de 
10,6% la nivelul regiunii Bucureşti –Ilfov (plus încă 9% de şomeri nedeclaraţi) este o 
problemă care afectează în mare măsură economia locală şi calitatea vieţii 

Pentru aceşti locuitori,- cetăţeni aparţinând grupurilor vulnerabile – trebuie 
înfiinţate noi locuri de muncă, astfel încât  aceştia să poată fi încadraţi într-un sistem de 
plată şi de asigurări sociale.  

Populaţia cu vârsta cuprinsă între 18 - 50 de ani, aptă de muncă, este absolventă 
în mare parte de studii gimnaziale, medii, liceale. Lipsa unor forme de învăţământ de 
lungă durată a făcut mai greu accesibilă această  treptă educaţională. În prezent, adulţii 
care termină clasa a VIII-a şi vor să-şi continue studiile, optează pentru programul “A 
Doua Şansă” pentru finalizareai studiilor şi a nivelului I de calificare profesională, sau 
pentru cursuri de scurtă durată cu dobândirea de competenţe realizate de A.J.O.F.M.  

 
Populaţia resimte efectele cauzate de criza economică cu care se confruntă ţara 

la momentul actual, 45% dintre investigaţi spunând că este foarte probabil să rămână 
fără loc de muncă, ceea ce ar creşte şi mai mult rata şomajului din regiune.  

 
Salariile foarte mici de care dispun angajaţii pot fi sporite prin creşterea 

competiţiei pe piaţa muncii locale şi prin creşterea valorii adăugate a activităţii 
industriale din regiunea Bucureşti-Ilfov. 

Este nevoie de noi investitori care pe lângă faptul că ar reduce rata şomajului, ar 
mări şi nivelul de calitate al vieţii în rândul populaţiei. Având în vedere că mobilitatea la 
locul de muncă este destul de mare, angajaţii şi-ar schimba foarte uşor locul de muncă 
dacă ar primi un salariu mai bun. 
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 Acest lucru ar fi un avantaj atât pentru noii investitori cât şi pentru locuitori, 

creşterea nivelului de salarizare ajutând astfel la dezvoltarea economică a localităţii şi la 
creşterea calităţii vieţii în rândul populaţiei. Angajaţii sunt foarte nemulţumiţi de veniturile 
actuale, 55% declarând că nu le sunt  de ajuns nici pentru strictul necesar. 

 
În urma procesului de privatizare mulţi oameni au rămas fără locuri de muncă. 

Aceşti oameni s-au orientat către domeniul agriculturii sau alte ramuri industriale, apărând, 
concomitent, şi un fenomen de migraţie a persoanelor calificate, a specialiştilor, 
intelectualilor şi tinerilor. Pentru recuperarea acestora trebuie găsite soluţii de urgenţă, 
soluţii care includ asigurarea unor salarii convenabile şia unor condiţii de trai decente. 

 
Fără investitori nu se pot crea noi locuri de muncă! 
Cea mai bună soluţie ar fi să se găsească o cale de mijloc între industrializarea 

puternică, expansiunea rapidă marilor firme multinaţionale şi păstrarea şi conservarea 
patrimoniului local şi al împrejurimilor regiunii BUCUREŞTI-ILFOV.. 

  

Contextul economiei sociale în viziunea entităţilor comerciale 

Concluziile cercetării rezultate din aplicarea chestionarelor realizate de echipa de 
implementare a proiectului au fost următoarele: 

1.  Companiile asimilează economia socială cu campaniile de responsabilitate 
socială corporatistă.  De asemenea, majoritatea companiilor mari, în special 
multinaţionalele au creat propriile instrumente de implicare socială care nu sunt 
altceva decat fundaţii. Acestea din urmă sunt finanţate din fondurile companiilor 
mamă însă nu derulează activităţi conforme cu principiile economiei sociale şi se 
poate afirma că desfăşoară activităţi cu caracter exclusiv social. De exemplu, 
realizarea unei grădiniţe, anumite campanii de informare pe anumite teme etc. 
Echipa de proiect consideră deosebit de utile aceste activităţi, însă acestea nu 
fac obiectul prezentei cercetări, şi implicit al proiectului 
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2.  O foarte mare parte a persoanelor care reprezintă entităţi comerciale nu cunosc  
conceptul de economie socială. Respectivele entităţi consideră că un astfel de 
context nu reprezintă un interes pentru companie. Se menţionează că numărul 
acestor companii este destul de mare şi că aceste companii sunt de regulă 
companii de mărime mică – IMM uri. Este totuşi un paradox pentru că, deşi nu 
cunosc exact semnificaţia conceptului, consideră că acestea sunt utile pentru 
economia de piaţă dacă acţionează ca şi subcontractori pentru alte firme  

3.  Foarte multe persoane, deşi au menţionat faptul că nu cunosc semnificaţia 
conceptului de economie socială, se declară interesate de a ajuta persoanele 
care doresc să – şi dezvolte o afacere si să le ofere expertiză de business pentru 
dezvoltarea afacerii. De asemenea, ideea că profitul va fi utilizat în activităţi cu 
caracter social, inclusiv reinserţia profesională a persoanelor care provin din 
grupurile vulnerabile, consituie un aspect deosebit de important 

4.  Conform răspunsurilor oferite de persoanele intervievate, majoritatea companiilor 
au angajat  şomeri de lungă durată şi numai în anumite cazuri, persoane cu 
dizabilităţi. Totuşi, a fost observată reticenţa anumitor companii faţă de angajarea 
persoanelor cu dizabilităţi. Motivele acestei reticinţe sunt următoarele: costurile 
pe care le generează anagajarea unei persoane cu dizabilităţi, faptul că aceste 
persoane pot fi utilizate numai în anumite faze ale ciclului de producţie. De 
asemenea, majoritatea persoanelor au afirmat că persoanele cu dizabilităţi nu au 
calificările necesare şi nu pot rezista în piaţa muncii datorită faptului că nu au 
competenţele necesare  etc. 

5.  Companiile, pe lângă faptul că sunt dispuse să se implice în oferirea de expertiză 
de business, sunt dispuse să externalizeze anumite activităţi rutiniere pentru 
suţinerea companiilor care desfăşoară activităţi conforme cu principiile economiei 
sociale. În mare parte, activităţile care ar face obiectul externalizării, conform 
răspunsurilor oferite de persoanele intervievate, sunt: activităţi de cleaning, 
livrare corespondenţă ( inclusiv marketing direct ), activităţile de formare etc. 
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6.   În mare parte companiile s-au declarat interesate să susţină entităţile care îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile economiei sociale prin 
activităţi de promovare, unele dintre ele, financiar etc. De asemenea, potrivi 
raspunsurilor unei mari parti dintre persoanele intervievate, companiile care îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile economiei sociale pot 
supravieţui competiţiei generate de  economia de piaţă. 

 

Puncte forte pentru  dezvoltarea economiei sociale 

1.  Persoanele cu dizabilităţi reprezintă cea mai mare minoritate din România, 
aceasta înregistrând cea mai mare rată de creştere. În România există companii 
care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile economiei sociale. Ne 
referim aici în special la companiile care funcţionează în baza legii nr. 448 din 
2006. Deşi există un instrument legislativ care înglobează principii ale economiei 
sociale, acesta este prea puţin promovat şi cunoscut de către piaţa muncii. Un 
lucru este însă cert: legea 448/2006 se adresează numai persoanelor cu 
dizabilităţi, însă economia socială este un concept mult mai larg.  Cu toate 
acestea, este un instrument legislativ care poate fi promovat în dezvoltarea 
economiei sociale. 

2.  În noile standarde de calitate, în special ISO 14000, se include responsabilitatea 
socială a companiilor. Apariţia standardului dinamizează în mod considerabil 
implicarea companiilor în activităţi cu caracter social 

3.  Fondurile europene constituie de asemenea un factor deosebit de important în 
dezvoltarea economei sociale  deoarece: există un domeniu major de intervenţie 
al cărui principal obiectiv este promovarea şi dezvoltarea economiei sociale, 
orice proiect care este finanţat din fonduri structurale trebuie să respecte 
principiile cu privire la egalitatea de şanse şi, respectiv, la dezvoltarea durabilă. 
De asemenea, în cadrul acestor proiecte se va realiza un număr mare de 
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achiziţii. Astfel, în cadrul caietelor de sarcini se poate include drept criteriu în 
stabilirea ofertei câştigătoare, implicarea socială a companiei respective.   

4.  Eforturile autorităţilor publice locale sau centrale de a reglementa conceptul de 
economie socială, de a oferi facilităţi fiscale pentru organizaţii care activează 
conform principiilor economiei sociale, constituie de asemenea un factor  
catalizator al economeii sociale. 

5. Transferul de bune practici în ceea ce priveşte economia socială din alte state 
membre UE. Fondurile structurale contribuie în mod semnificativ la acest 
transfer. 

Puncte slabe în dezvoltarea economeii sociale 

1.  Lipsa unui pachet legislativ coerent capabil să dezvolte economia socială atât la 
nivel naţional cât şi la nivel local. De aici rezulta şi lipsa unui concept clar la nivel 
de autorităţi publice centrale cu privire la conceptul de economie socială şi 
respectiv dezvoltarea acestuia. 

2.  Lipsa unor entităţi – asociaţii care să contribuie la promovarea şi reprezentarea 
intereselor organizaţiilor ce activează în zona economiei sociale  

3.  Lipsa unui interes real din partea actorilor direct interesaţi – organizaţii sindicale şi 
respectiv patronale. De asemenea, lipsa unui interes real din partea societăţii 
civile în ceea ce priveşte dezvoltarea conceptului de economie socială 

4.  Lipsa unui interes real din partea mediului de afaceri în ceea ce priveşte 
economia socială. În mare parte companiile utilizează strategia de CSR pentru a 
obţine beneficii de imagine. 

5.  Lipsa unei promovări a avantajelor pe care economia socială le oferă. 
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VIII The Report of Labor Market Research 

Summary and Conclusions 

 

In pursuance of the realization of the sociological study in which 1600 residents 
of Bucharest - Ilfov and also 100 local companies were involved, we drew the 
conclusion that the developments of economical and municipal, county or regional 
aspects are urged to be initiated as soon as possible. Such developments are 
necessary not only for supporting the sustainable development of the town but also to 
ensure a high standard of living for citizens.  Nevertheless, the unemployment rate is 
very high in town and a large number of people are working in agriculture as day-
laborer, so the local government must rapidly find solutions for these problems. The 
declared unemployment rate of 10,6%   and the undeclared unemployment rate of 9% 
reveal that there is a problem that affects the local economy and the standard of living 
at a large scale. One of the solutions for this problem is to create new places of work 
that fit in a safe payment system. 

The majority of the population between 18 - 50 years old has only gymnasial-
inferior and secondary school,   middle or high school degrees. Consequently, so far, 
the possibility of losing qualified manpower is very high, because they have better 
chances to find better jobs and better salaries in the cities where they go.  
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The population is affected by the economic crisis that has negative effects over 
the whole country: 45% of the interviewees are afraid of losing their job. This situation 
would only enhance the growth of the unemployment rate of the town. Employees’ very 
low salaries could be raised by improving the competition on the local labor market and 
by the growth of added value of the local industrial activities. It is compulsory to attract 
as many new investors as possible, in order to decrease the unemployment rate and to 
extend the living standards of citizens.  

Considering the high mobility at workplace level, the employees would change 
easily their job if they would get higher salaries. This would be an advantage for 
investors in case they would offer higher salaries than local companies. A competition 
between investors and local companies on the labor market facilitates economical 
development and the growth of living standards of citizens.  

Employees are very dissatisfied by their actual incomes, 55% declared that their 
incomes are not sufficient to satisfy their basic needs. The possibility of resurrecting the 
light industry should be analyzed. The migration of qualified manpower like intellectuals 
and young people to other territories must be avoided, and solutions for motivating this 
group of people need to be found.  Without investors it’s impossible to create new 
workplaces. All in all, the existing and the emerging companies must be supported by 
any possible means. A middle way between strong industrialization, gaining ground for 
multinational companies and the continuing and conserving the town’s heritage is to be 
found. 
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