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

ca fiind mecanisme eficiente în abordarea problemelor sociale de la nivelul comunităților locale. 
Având în vedere caracterul non-profit al acestora, întreprinderile sociale reinvestesc profitul obținut 
din vânzările de bunuri și servicii în beneficiul social, conducând la crearea și consolidarea unor 
locuri de muncă, la dezvoltarea serviciilor sociale de suport pentru grupurile vulnerabile și, implicit, 
la o creștere economică durabilă. 

În România sunt peste 31 mii de entități de ES care generează peste 100,000 de locuri de 
muncă. Eforturile și angajamentul autorităților publice centrale se reflectă în interesul pentru 
dezvoltarea cadrului legal al ES dar și în susținerea proiectelor cofinanțate prin Fondul Social 
European, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.1 
„Dezvoltarea economiei sociale”. Pentru ca ES să devină un sector activ și durabil al economiei 
românești este nevoie de o mai bună coordonare cu reprezentanții entităților de economie socială, 
de asigurarea continuității inițiativelor antreprenoriale dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate prin 
Fondul Social European și de o politică de facilități pentru (re)inserția profesională a persoanelor 
dezavantajate.  

În acest context, lucrarea de față își propune să ofere alternative de ocupare și integrare a 
tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin valorizarea 
potențialului de muncă al acestora și evidențierea/prezentarea unor inițiative antreprenoriale ușor de 
înțeles și de urmat. Volumul oferă informații și despre alte studii privind perspectivele ES pentru alte 
grupuri dezavantajate.  

Informațiile prezentate de echipa de experți a Laboratorului de Economie Socială (LES) se 
adresează în mod special tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a 
copilului care doresc să înființeze o întreprindere de economie socială și angajatorilor lor. Totodată, 
informațiile sunt utile tuturor celor care activează în domeniul economiei sociale sau sunt interesate 
de acesta: oameni în cautarea unui loc de muncă, antreprenori, oameni de afaceri, consultanți 
independenti, mediul academic și universitar, persoane care trăiesc sau lucrează în comunitățile 
confruntate cu riscul sărăciei și care vor să producă o schimbare.  

Lucrarea de față face parte dintr-o serie de patru ghiduri pentru înființarea de întreprinderi 
sociale elaborate pentru următoarele grupuri țintă dezavantajate: persoane de etnie romă, 
beneficiari de venit minim garantat, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului și persoane cu dizabilități. 

Inițierea si dezvoltarea unei afaceri sociale este o provocare în sine, și, cu atât mai mult, 
atunci când este vorba de înființarea unei întreprinderi sociale într-o comunitate săracă sau în care 
să lucreze persoane care confruntă diverse riscuri de excluziune socială inclusiv de la piața muncii. 
Volumul prezintă informații relevante despre potentialul economiei sociale in Romania, contribuind 
astfel la dezvoltarea durabilă a capacitatii strategice a ES.   
 

 
Alina Bocai 

Coordonator echipa PNUD 
 



 

Rezumat  

 
Volumul este structurat în trei părţi: situaţia şi caracteristicile tinerilor peste 18 ani care părăsesc 

sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, experienţa altor ţări şi proiecte referitoare la populaţia 
care cuprinde astfel de tineri şi modele specifice concrete de întreprinderi sociale, precum și alte studii 
privind perspectivele economiei sociale (ES) pentru alte grupuri dezavantajate. 

Prima parte trece în revistă situaţia generală a tinerilor din punct de vedere al principalelor 
aspecte socio-demografice, al riscurilor la care sunt expuşi aceşti tineri şi al aspectelor legate de 
integrarea socio-profesională şi a problemelor întâmpinate de pe piaţa muncii. Printre soluţiile identificate 
în sprijiirea inserţiei lor pe piaţa muncii sunt menţionate: activităţile de mentorat la locul de muncă şi 
angajarea temporară în ateliere protejate. Ultimul subcapitol trece în revistă cadrul instituţional şi 
legislativ relevant pentru tineri.  

A doua parte include experienţa altor ţări şi proiecte referitoare la tinerii peste 18 ani care 
părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. Sunt analizate contextul internaţional al 
măsurilor şi politicilor dedicate grupului ţintă şi o serie de caracteristici comune identificate la nivel 
internaţional pentru tinerii care se confruntă cu astfel de situaţii. Ultimul subcapitol aduce în atenţie un 
ghid de direcţţii elaborat pentru tinerii care trebuie îndrumaţi în trecerea de la sistemul instituţionalizat de 
protecţie la o viaţă independentă.  

Cea de a treia parte este dedicată modelelor de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani 
care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului. Sunt prezentate cinci întreprinderi sociale 
din trei regiuni de dezvoltare ale ţării: Nord-Est

1
, Bucureşti-Ilfov

2
 şi Nord-Vest

3
. Acestea au fost 

identificate şi selecţionate de echipa Laboratorului de Economie Socială din cadrul proiectului ca 
exemple de bună practică din perspectivele ES pentru caracteristicile tinerii peste 18 ani care părăsesc 
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. Prezentările fiecărui model includ detalii despre cum a 
apărut şi s-a dezvoltat ideea de afacere socială, cum funcţionează în practică şi care sunt principalele 
provocări şi oportunităţi. Sunt incluse date de contact, testimoniale şi fotografii. Modelele de întreprinderi 
sociale pot servi drept sursă de inspiraţie având potenţial de replicabilitate la nivel naţional. Capitolul este 
completat cu o serie de anexe cuprinzând datele de contact ale principalelor instituţii ale administraţiei 
publice locale a căror activitate are impact fie asupra entităţilor de ES, fie asupra grupurilor vulnerabile:  

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

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

 Oficiile Registrului Comerţului (ORC), Ministerul Justiţiei  

 Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) 

 Centrele de Consiliere pentru persoane cu handicap (CCPH), MMFPSPV 
 
Anexele cuprind informaţii privind surse de finanţare şi portaluri de informare.  
Partea a treia include informaţii despre paşii înfiinţării unei întreprinderi sociale (motivaţia, 

pregătirea, evaluarea, testarea şi planul de afaceri), reglementări juridice şi surse de finanţare. Un 
subcapitol separat este dedicat altor studii privind perspectivele ES asupra altor grupuri dezavantajate. 
Analiza se bazează pe cele 107 volume dedicate ES din România.  

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

 

                                                
1
 Asociaţia Casa de Copii Sf. Maria, comuna Mărgineni, judeţul Bacău 

2
 Organizaţia Umanitară Concordia, Bucureşti: Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor, Bucureşti 

3
 Fundaţia Căminul Felix, Oradea, Judeţul Bihor; Asociaţia de Asistenţă Socială Comunitară Agape, Oradea, Judeţul Bihor  



 

Metodologia de abordare a lucrării  

 

Analiza de față, rezultat al activității LES a utilizat patru metode de cercetare: analiza 

documentară, analiza secundară de date, analiza diagnostică și cercetarea calitativă. Scopul a fost 

acela de a realiza o diagnoză generală a situației și caracteristicilor grupului dezavantajat al tinerilor 

peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului, de a descrie experiența altor țări și 
eventual proiecte pentru acest grup și de a identifica modele de întreprinderi sociale specifice.  

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

instituţional național cât și a reglementărilor internaționale cu impact asupra tinerilor peste 18 ani 

care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului. S-a realizat o trecere în revistă a 

unor serii de studii care vizează problematica grupului țintă și aduc informații utile în acest sens.  

Analiza secundară a utilizat date provenind predominant de la Direcția Protecția Copilului 

(DPC), MMFPSPV și într-o mică măsură de la Institutul Național de Statistică (INS), dar și din alte 

surse (cercetări anterioare, statistici oferite de instituții publice cu atribuții în domeniul) cu scopul de 

a pune în evidență principalele caracteristici socio-demografice ale grupului țintă.  
 Analiza diagnostic a stat la baza procesului de selectare a modelelor de ES relevante pentru 

fiecare grup țintă. Informațiile care au stat la baza analizei diagnostic au fost: informațiile puse la 

dispoziție de reprezentanții la nivel central ai entităților de ES și rezultatele unor cercetări anterioare 

realizate în România asupra domeniului ES și asupra entităților de ES în special din perspectiva 

inserției grupurilor vulnerabile. În acest sens au fost consultate lucrări atât din literatura de 

specialitate din România cât și din străinătate vizând reducerea decalajelor de ordin economic și 

social cu care se confruntă cotidian tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de 

protecție a copilului.  

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

disponibilitate construit în urma răspunsurilor primite despre ințiativele de ES. Criteriile de selecție 

ale modelelor de întreprinderi sociale s-au grupat pe două dimensiuni: economică și socială. 

Criteriile economice au fost: desfășurarea activității în domenii relevante pentru grupul țintă, oferirea 

de produse și servicii persoanelor/familiilor din grupul țintă, capacitatea modelului de a fi replicat la 

nivel național în întreprinderi sociale relevante pentru grupul țintă, varietatea surselor de finanțare și 
măsura în care promovează dezvoltarea socio-economică a comunităților sărace. Criteriile sociale 

au fost: capacitatea de inserție a persoanelor din grupul țintă vizat, dezvoltarea de parteneriate 

public-privat și impactul social la nivelul comunității.  
Cartea include prioritar prezentări ale unor întreprinderi sociale din domenii de activitate 

relevante pentru inserția pe piața muncii fie în calitate de angajator fie de angajat. O importanță 

egală a fost acordată selectării unor inițiative care pot servi drept surse de inspirație.  

Cercetarea calitativă a permis culegerea de informații detaliate complementare privind 

inițiativele de ES identificate în urma analizei diagnostice, precum şi informaţii privind situaţia şi 
caracteristicile tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. 

În acest sens, s-au utilizat interviuri semi-structurate față în față și/sau telefonice cu reprezentanții 

entităților de ES selectate.În unele cazuri au fost realizate vizite în teren la întreprinderile sociale. Au 

fost realizate focus-grup-uri și interviuri semi-structurate cu actori instituționali cu activitate relevantă 

în domeniul protecției copilului (DGASPC, primării), pentru a explora atitudinile și percepțiile asupra 

problematicii grupului țintă. Nu în ultimul rând, au fost vizați și tinerii peste 18 ani care părăsesc sau 

au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului cu scopul de a explora proiectele de viață 
ale acestora, de a identifica nevoile care nu sunt satisfăcute de serviciile existente în domeniul 

ocupării, pentru a analiza atitudinile față de muncă. Culegerea datelor privind întreprinderile sociale 



 

s-a realizat în perioada iunie – iulie 2012. Culegerea datelor privind tinerii peste 18 ani care 
părăsesc sistemul de protecţie socială şi actorii instituţionali s-a realizat în perioada mai – 
decembrie 2012. Echipa LES a realizate deplasări în şase regiuni de dezvoltare ale ţării: Nord-Est, 
Sud-Est, Sud Muntenia, Bucureşti Ilfov, Centru şi Nord Vest.  

Principala limită a cercetării constă în caracteristicile eșantionului de disponibilitate. În funcție 

de răspunsurile (ne)primite nu a fost posibilă acoperirea tururor regiunilor de dezvoltare din țară. O 

altă limită a cercetării este dată de faptul că am urmărit prioritar relevanța pentru grupurile țintă a 

activităților întreprinderilor sociale selectare. Din acest motiv, nu sunt prezentate în fiecare model de 

întreprinderi sociale forme corespunzătoare tuturor entităților de ES.  

Descrierea și prezentarea inițiativelor antreprenoriale s-a realizat pe baza unui dialog 

nemijlocit cu promotorii entităților de ES. Acest demers a contribuit la atingerea unui dublu obiectiv: 
pe de o parte, prezentarea experienţei în sine, a itinerariului de urmat de la formularea intenţiei până 

la punerea în funcţiune a întreprinderii sociale, și pe de altă parte, scoaterea în evidență a valorii 
simbol pe care această reuşită o demonstrează: dovada clară că „SE POATE !” 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Partea I. Situația și caracteristicile tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul 
instituționalizat de protecția copilului 

 

 

 

Analiza de față se constituie ca diagnoză a situației tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul 

de protecție a copilului. Scopul este acela de a conștientiza problemele specifice cu care se 

confruntă aceștia în vederea fundamentării, orientării și adaptării politicilor publice în domeniu. Sunt 

abordate aspecte ce țin de descrierea caracteristicilor socio-demografice ale grupului, principalele 

riscuri la care sunt supuși acești tineri, caracteristicile procesului de integrare socio-profesională și 

problemele întâmpinate pe piața muncii, consecințele sistemului instituționalizat de protecție a 

copilului și măsuri și politici publice relevante pentru grupul țintă.  
 
 

I.1. Aspecte socio-demografice ale grupului țintă 

 
Datele naționale referitoare la tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de 

protecție a copilului sunt insuficiente și slab centralizate pentru a permite o analiză longitudinală 

completă care să pună în evidență evoluțiile diverselor variabile caracteristice grupului (starea de 

sănătate, numărul beneficiarilor din sistemul de protecție a copilului care prezintă dizabilități 
încadrate în diferite grade și tipuri, rata de ocupare în primul an după încetarea măsurii de protecție 

specială ș.a.m.d.) înregistrate pe regiuni de dezvoltare, localități, gen și vârstă. Drept urmare, date 

fiind aceste constrângeri, analiza de față oferă o imagine de ansamblu asupra dimensiunilor 

grupului la nivel național și a structurii sale în funcție de forma de protecție socială.  
Înainte de a trece la descrierea principalelor caracteristici socio-demografice se impune 

delimitarea cât mai precisă a acestui grup defavorizat. United Nations International Children’s 

Education Found (UNICEF) propune următoarea definiție: „[…] copiii care nu pot să stea cu părinții 
lor pe perioade mai scurte sau mai lungi de timp din cauza decesului sau îmbolnăvirii părinților, 

deoarece aceștia ajung în închisoare sau îi abandonează, sau nu au deprinderi corespunzătoare 

pentru creșterea copiilor sunt astfel definiți drept copii lipsiți de îngrijire părintească.” (UNICEF, 

2001:93). Pornind de la această definiție, se poate discuta despre o serie de sub-grupuri vulnerabile 

derivate din această categorie care capătă un caracter distinct pe măsură ce copiii aflați în sistemul 

de protecție se dezvoltă și ating vârsta majoratului.  

Hotărârea de Guvern 669/2006 privind aprobarea „Strategiei Naționale de Incluziune Socială a 

Tinerilor care părăsesc Sistemul de Protecție a Copilului” definește „tinerii peste 18 ani care 

părăsesc sistemul de protecție a copilului, tinerii care la împlinirea vârstei de 18 ani se află într-un 

centru de reeducare și penitenciare pentru minori, tinerii fără adăpost la împlinirea vârstei de 18 ani”. 

Ar fi de adăugat  în mod distinct categoria tinerilor postinstituționalizați, pentru care măsura de 

protecție specială a încetat, tineri care au nevoie permanentă de monitorizare, consiliere și suport în 
vederea integrării socio-profesionale. Fiecare dintre aceste sub-grupuri prezintă anumite 

particularități, nevoi specifice și necesită măsuri de intervenție diferite și adaptate.  

Este de menționat că cei mai mulți copii ajung în sistemul de protecție ca urmare a abandonului 

în maternități și în spitalele de pediatrie. UNICEF arată că principalele motive care generează 

abandonul sunt sarcinile nedorite, greutatea mică la naștere care poate fi corelată cu sarcina 

nedorită și cu lipsa de preocupare pentru copilul nenăscut, starea de sănătate a nou-născutului și 
prezența dizabilităților (UNICEF, 2006:47). Abandonul în unitățile sanitare pare să fi cunoscut o 



 

reducere în ultimii ani, de la 9000 de copii în 2003 și 2004 (UNICEF, 2006:13) la 1432 în 20114. 

Determinanții aceste scăderi pot fi puși pe de o parte pe seama sistemului de măsuri preventive 

adoptat și implementat de DGASPC. din fiecare județ. Menționăm în acest sens: înființarea 

centrelor de consiliere și sprijin pentru părinți, servicii de planning familial, monitorizarea femeii 

gravide etc. și pe de altă parte, menținerea unei rate a natalității scăzute comparativ cu perioada de 

până în 1990. Se poate observa că începând din 1990 și până în prezent, numărul copiilor din 

sistemul de protecție a cunoscut o scădere importantă. UNICEF arată că în 1990 „[…]aproximativ 

100 000 de copii trăiau în instituții rezidențiale comparativ cu 65 333 de copii / tineri în martie 2012. 

La momentul respectiv, instituționalizarea constituia singura formă de protecție pentru copiii lipsiți 
de îngrijirea părintească” (2006:13).  

Un alt aspect relevant pe care datele îl arată se referă la creșterea ponderii copiilor aflați în familii 

substitutive din cadrul sistemul de protecție și diminuarea numărului de copii aflați în instituții (vezi 
Grafic 1).  

 

Grafic 1. Evoluția numărului de copii aflați în familii substitutive sau instituții 
 

 
Sursa datelor: Direcția Protecția Copilului, Statistici, www.copii.ro (date disponibile parțial pentru anul 

2012) 

 

Tendința de creștere a fost determinată, arată DPC, de reforma sistemului de protecție a copilului 
începută în 1997 care urmează principiul conform căruia familia este mediul în care copilul se poate 
dezvolta armonios din toate punctele de vedere, asigurând apoi succesul integrării socio-

profesionale (DPC, 2008:1). DPC menționează că o parte a centrelor de plasament cu număr mare 

de beneficiari au fost închise și înlocuite cu centre de tip familial mult mai potrivite pentru 

dezvoltarea armonioasă a copiilor aflați în cadrul sistemului de protecție (2009:2). Familiile substitut 

constituie forma de protecție predominantă în sistemul de protecție a copilului. Dintre tipurile de 

familii substitut posibile cel mai mare număr de beneficiari este acoperit de asistenții maternali ai 

serviciilor publice specializate și de rudele până la gradul IV inclusiv. Acest din urmă tip de 

plasament cunoaște însă o scădere continuă din 2002 până în prezent. Un număr considerabil mai 

mic de beneficiari se află în protecție la alte familii / persoane și la asistenții maternali angajați ai 
organismelor private autorizate (vezi Grafic 2). 
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Grafic 2. Evoluția numărului de copii pe tipuri de familii substitut 

 
Sursa: Direcția Protecția Copilului, Statistici, www.copii.ro (date parțiale pentru anul 2012) 

  

Având în vedere că sistemul instituționalizat are efecte negative, uneori ireversibile, asupra 

dezvoltării fizice și psihice a copilului, procesul de dezinstituționalizare produs în sistemul de 

protecție constituie cu certitudine o direcție către asigurarea unui mediu de ocrotire mai potrivit 
beneficiarilor.  

Distribuția beneficiarilor pe tipuri de centre rezidențiale, publice sau private, arată că centrele 

rezidențiale publice sunt predominante, acoperind un număr mult mai mare de beneficiari (vezi 
Grafic 3).  

 
Grafic 3. Numărul de beneficiari pe tip de centru de plasament (public / privat) 

 
Sursa: Direcția Protecția Copilului, Statistici, www.copii.ro (date disponibile parțial pentru anul 2012) 

 

Alături de familiile substitut și instituționalizare, adopțiile reprezintă o altă soluție pentru acești 
copii. Imediat după 1990, adopțiile, în special cele internaționale, au fost încurajate și drept urmare 

au înregistrat o creștere importantă de la un an la altul. Ulterior, în perioada 1992-1997 s-a încercat 

o diminuare a numărului de adopții internaționale dar fără vreun rezultat notabil (IMAS et al., 2004 

http://www.copii.ro/
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apud UNICEF, 2006:152-153). După 1997, se realizează o reglementare mai strictă în domeniul 

adopțiilor internaționale care are ca efect reducerea numărului acestora. Din anul 2001, la presiunile 

Uniunii Europene (UE), se impune un moratoriu privind adopțiile internaționale ca urmare a 

suspiciunilor legate de traficul de copii. După adoptarea moratoriului adopțiile internaționale au 

continuat dar într-un într-o proporție mult mai mică. La sfârșitul lui 2004 moratoriul a fost completat 

de o clauză prin care chiar și adopțiile internaționale aflate în curs din punct de vedere procedural 

sunt anulate în totalitate (vezi Grafic 4). Nivelul adopțiilor naționale se menține constant și scăzut, 

pe toată perioada anilor 1999-2010, comparativ cu numărul mare de beneficiari aflați în sistemul de 

protecție a copilului. Ș. Cojocaru și D. Cojocaru constată în urma unei cercetări calitative, realizată 

cu specialiști în domeniul protecției copilului, că actuala legislație îngreunează foarte mult procesul 

adopției iar procedura care trebuie inițiată este mult prea complexă și cel mai frecvent îi 
descurajează pe cei care doresc să adopte un copil (2008:125). Noua lege privind regimul juridic al 

adopțiilor 233/20115 a modificat și completat Legea nr. 273/2004 și aduce schimbări importante în 

special prin reducerea perioadei în care copilul este declarat adoptabil și prin faptul că adopția 

devine posibilă și pentru românii care locuiesc în străinătate. Este de așteptat ca această lege să 

producă efecte începând cu anul 2013 și să contribuie în următoarea perioadă la o diminuare a 

numărului de copii aflați în sistemul de protecție.  
 

Grafic 4. Evoluția numărului de adopții irevocabile și definitive de tip național și internațional 

 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică – Tempo Online, Numărul beneficiarilor din sistemul de protecție 

a copilului aflat în dificultate 
 

În 2009, 2010 și 2011 numărul de tineri pentru care a încetat măsura de protecție specială a fost 

în medie de 3700 de persoane (vezi Tabel 1). După cum era de așteptat, având în vederea 

creșterea capacității de protecție pe segmentul familiilor substitut, o pondere ușor mai ridicată în 

totalul beneficiarilor pentru care a încetat măsura de protecție specială o au cei care au beneficiat 
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de protecție specială în cadrul familiilor substitut. Distincția este relevantă prin faptul că tinerii care 

au beneficiat de această formă de protecție tind să aibă însușite la un nivel superior abilitățile de 

viață independentă comparativ cu tinerii care au fost instituționalizați. Aceasta înseamnă că și sub 

aspectul integrării socio-profesionale, tinerii care provin din familiile substitut au o șansă mai mare 

de reușită. 
 

Tabel 1. Numărul de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani pentru care a încetat măsura de protecție socială 

Categorii de beneficiari 2009 2010 2011 

Tineri pentru care a încetat măsura de protecție specială la rude, alte 
familii/persoane, asistent maternal 

2250 1856 1820 

Tineri pentru care a înceta măsura de protecție specială în servicii de tip 
rezidențial 

1809 1841 1565 

Total 4059 3697 3385 

Sursa datelor: Direcția Protecția Copilului, Statistici interne 

Prelungirea măsurii de protecție pentru intervalul de vârstă cuprins între 20-26 de ani este 

condiționată de continuarea parcursului educațional. În acest sens datele disponibile sunt puține și 
neactualizate. Astfel, în analiza de fundamentare a HG  669/2006 se arată „4,57% dintre copiii și 
tinerii din sistemul de ocrotire socială au absolvit sau sunt cuprinși în învățământul primar, 50,5% - 

învățământul gimnazial, 26,08% - cel profesional, 13,17% - învățământul liceal, 5,38% sunt 

neșcolarizați, 0,27% au abandonat școala și 0,02% sunt cuprinși sau au absolvit învățământul 

universitar. Ca și calificare, cei mai mulți dintre tinerii din sistemul de protecție, cu vârste cuprinse 

între 14 și 18 ani, sunt orientați cu precădere spre confecții, tâmplărie, mecanică, construcții și 
alimentație publică.” 

În ceea ce privește structura pe vârste a beneficiarilor din sistemul de protecție instituționalizat 

datele arată că ponderea ce mai mare o au grupele de 10-13 ani, 14-17 ani și peste 18 ani (vezi 

Grafic 5). Copiii de vârstă sub 1 an și 1-2 ani se regăsesc într-o măsura mai mică, probabil atât 

datorită scăderii abandonului la naștere și deci a diminuării intrărilor în sistem cât și datorită creșterii 

formei de protecție prin familii substitut. În următorii ani numărul tinerilor care vor părăsi sistemul de 

protecție, cel puțin din forma sa instituționalizată,  se va menține la un nivel relativ constant. 
 

Grafic 5. Structura pe grupe de vârstă a beneficiarilor în servicii de tip rezidențial 

 
Sursa: Direcția Protecția Copilului, Statistici, www.copii.ro (date disponibile parțial pentru 2012) 
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I.2. Riscuri la care sunt expuși tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a 
copilului 
 

Datele de cercetare arată faptul că grupul tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul 

instituționalizat de protecție a copilului cunoaște un grad de risc ridicat de marginalizare, de 

excluziune socială din cauza dificultăților întâmpinate în procesul de însușire a deprinderilor de viață 

independentă dar și din cauza unei socializări primare incomplete caracteristică persoanelor 

instituționalizate încă de la naștere. Se remarcă o omogenitate a opiniilor exprimate de specialiștii în 

domeniu asupra acestui grup vulnerabil în ceea ce privește faptul că tinerii care părăsesc sistemul 

instituționalizat de protecție a copilului nu sunt pregătiți pentru viața independentă. În cazul copiilor 

care au fost abandonați la naștere serviciile rezidențiale reprezintă mai mult decât o formă de 

„instituție totală” 6 întrucât nu se produce o socializare a priori a individului în lumea de afară iar 

identitatea, personalitatea și modul lor de viață sunt în întregime modelate de cultura instituțională 

specifică centrelor din sistemul de protecție a copilului. S-a constatat că pentru beneficiari „un alt 

efect al procesului de instituționalizare este dependența de un sistem în care au interiorizat un 

model pasiv de abordare a vieții. Un sistem în care nevoile lor de bază sunt asigurate de către stat, 

iar nevoile psihologice și de dezvoltare personală sunt lăsate pe plan secund, de multe ori ignorate” 

(Ghebuță et al, , 2009:7). Activități simple, uzuale nu se regăsesc în repertoriul comportamental al 

acestor tineri pentru că acestea nu pot fi deprinse în logica de funcționare a instituțiilor în care ei se 

găsesc. Se arată că „Ei nu au acces la bucătărie, nu sunt implicați în aprovizionare, nu au cum să își 

facă o imagine despre gestionarea unui buget, despre elementele de administrare a unei locuințe. 

Tinerii nu își dezvoltă abilități de cunoaștere a serviciilor sociale din comunitate, de orientare 

generală în mediul social.” (Ghebuță et al., 2009:7). Totodată, din discuțiile de tip peer-group avute 

cu tineri care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului reiese că aceștia au un 

deficit de socializare primară și întâmpină dificultăți în stabilirea unor relații cu alte persoane. La 

toate aceste neajunsuri, efecte nedorite ale instituționalizării, se adaugă traumele generate de 

situația abandonului: lipsa identității, lipsa de afecțiune din partea părinților, dezvoltare fizică și 
psihică întârziată, stări de anxietate (Lansdown, 2002 apud UNICEF, 2006; UNICEF, 2005 apud 
UNICEF, 2006).  
 

Tinerii aceștia nu știu ce înseamnă viața. Nu știu să meargă la cumpărături, nu știu cui 

să se adreseze atunci când au o problemă, nu știu să se orienteze în spațiu. Ei în 

Centru au avut tot, în casă au avut tot, dar în momentul în care ies afară sunt pierduți. 
(FG, reprezentant ONG) 
  

Cu cât copilul intră mai devreme în sistem și cu cât stă mai mult în sistem, dezvoltă o 

dependență mai mare. Depinde foarte mult de perioada pe care o petrece în cadrul 
sistemului. Sunt cazuri în care după facultate, se mai înscrie la un master, iar la ceva, 

și tot așa ca să rămână totuși până la vârstă 26 de ani în sistem. Trăind în sistem este 

obișnuit să-l ajute cineva mereu, să-l împingă de la spate. Reprezentant instituție cu 

abilități în domeniul protecției copilului. (FG, reprezentant instituție cu abilități în 

domeniul protecției copilului) 
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 Termen utilizat de Erving Goffman cu următorul înțeles: „O instituție totală poate fi definită drept un loc în care își desfășoara viața și 

activitatea un număr mare de indivizi cu statut similar, despărțiți de restul societății pentru o perioadă de timp apreciabilă și care duc 

împreună o viață strict delimitată, reglementată oficial de către instituție.” (2004:11) 



 

De cele mai multe ori situația de risc în care tinerii se află la momentul încetării măsurii de 

protecție specială este agravată de prezența anumitor dizabilități, de nivelul redus de educație și de 

calificările specifice acestui grup care sunt destul de puțin căutate pe piața muncii. Toți acești factori 

îngreunează procesul de inserție. Problemele majore pe care tinerii aflați în această situație le 

întâmpină constau în găsirea unui loc de muncă și a unei locuințe. Procesul de integrare socio-

profesională se dovedește a fi unul anevoios din cauza insuficientei dezvoltări a deprinderilor de 

viață independentă, din cauza incapacității de a gestiona relațiile cu ceilalți sau a posibilelor situații 
conflictuale care apar din cauza slabei conștientizări a obligațiilor și responsabilităților pe care un loc 

de muncă le presupune. De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că „Cei mai mulţi dintre tinerii 
crescuţi în centrele de plasament se descurajează cu uşurinţă, renunţă la primul obstacol sau eşec, 
trăiesc sentimente de inutilitate a eforturilor pe care le fac, revin la atitudini revendicative sau pasive 
de abordare a situaţiei lor, reactualizează culpabilităţi şi sentimente de furie îndreptată asupra lumii. 
O parte dintre ei, în astfel de situaţii, recurg la soluţii facile, care pot fi evaluate ca regresive sau 

stagnante, dar care sunt doar faţete ale modului în care fiecare reușește să facă faţă confruntărilor 

cu realitatea” (Ghebuță et al., 2009:20). 
Din cercetarea calitativă cu tineri care urmează să părăsească sau au părăsit sistemul 

instituționalizat de protecție a copilului se observă lipsa planurilor de viitor și a motivației în 
atingerea unor obiective personale sau profesionale.  
 

Nu știu cum mă văd peste cinci ani. Nu mă văd. Important este să am o pâine. Asta 

vreau cel mai mult. (FG, tânăr peste 18 ani care părăsește sistemul instituționalizat 

de protecție a copilului) 
 
 
 

I.3. Integrare socio-profesională, problemele întâmpinate pe piața muncii și soluții 
 

În trimestrul I din 2011, la nivel național, rata de ocupare a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 

ani a fost de 23,8%, în scădere față de aceeași perioadă din 2010 cu aproximativ 2%7. Sub aspectul 

ocupării, situația este cu atât mai problematică la tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul 

instituționalizat de protecție. De exemplu, organizația World Vision arată că pentru anul 2001 doar 

15% dintre tinerii care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului și-au găsit un loc 
de muncă în primul an (World Vision, 2001 apud Balica 2002:110). Totodată, „Programul de 

Ocupare a Fort ei de Muncă” al ANOFM, măsura ce prevede încadrarea prin încheierea de contracte 
de solidaritate în baza Legii nr.116/2002, angajează un număr destul de redus de tineri din grupul 

țintă (vezi Grafic 6) având în vedere că anual (2009, 2010, 2011), în medie, au ieșit din sistemul de 

protecție a copilului  aproximativ 3 700 de tineri. Din 2007 până în prezent, se poate observa o 

scădere a numărului de tineri provenind din sistemul de protecție a copilului angajați prin intermediul 
acestui program.  
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 Sursa datelor: INS – Comunicat de presă Nr.89/ 17 aprilie 2012 – Ocuparea și șomajul în anul 2011 



 

 

Grafic 6. Numărul de tineri angajați prin „Programul de Ocupare a Fort  ei de Muncă”  

 
Sursa: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – Evoluții în domeniul ocupării, mobilității, 

șomajului și protecției sociale a șomerilor 2007, 2008, 2009, 2010 

Desigur, integrarea socio-profesională depinde în bună măsură de modul în care tinerii sunt 

pregătiți în instituțiile de ocrotire (Muga, 2005:8) dar și de perioada petrecută în sistemul 

instituționalizat, de prezența dizabilităților și gradul de severitate al acestora, de nivelul de educație. 

La nivel general, datele INS arată că rata de ocupare pentru persoanele cu nivel mediu de educație 
este mai mare (62,3%) comparativ cu rata de ocupare înregistrată pentru persoanele cu nivel de 

educație scăzut (40,5%).(Muga, 2005:8) Dacă ne raportăm la datele incluse în fundamentarea 

„Strategiei Naționale de Incluziune Socială a Tinerilor care Părăsesc Sistemul de Protecție a 

Copilului, aprobată prin hotărârea 669/2006, se poate afirma că nivelul de educație al grupului 

vulnerabil aflat în discuție este destul de scăzut. De asemenea, după cum am menționat anterior, 

meseriile caracteristice grupului sunt destul de puțin căutate pe piața muncii.  

La nivel instituțional, se pare că „nu au fost identificate compartimente sau departamente 

specializate în cadrul structurii DGASPC care să aibă obiective, standarde, metodologii de lucru și 
personal specializat pentru integrare socio-profesională a tinerilor” (Cojocaru et al, 2008:155). Cu 

toate acestea, din datele de cercetare calitativă reiese că specialiștii DGASPC reușesc să integreze 

profesional o parte a acestor tineri. Un rol important îl au însă relațiile inter-personale pe care 

asistenții socialii le-au dezvoltat de-a lungul timpului cu diverși angajatori de pe piața locală sau 

reprezentanți ai altor instituții abilitate care pot facilita și grăbi procesul de inserție.  
 

Colaborăm bine cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă dar nu cu o 

finalitate pe care o dorim. Să-i vedem pe acești tineri angajați. Oferta lor nu este 

foarte bogată și deseori ne-am încurcat în multe acte, birocrație foarte multă... Ne 

descurcăm noi însă... prin relații personale le mai găsim de muncă..(FG, reprezentant 

instituție cu abilități în domeniul protecției copilului) 

Colaborarea inter-instituțională nu apare ca fiind o problemă doar izolat, în cazul anumitor situații 
particulare așa cum este cea a inserției socio-profesionale a tinerilor. Aceasta este mai degrabă una 



 

specifică sistemului, fiind indicată ca punct slab încă din 2006, în analiza operațională inclusă în 

„Strategia Națională de Incluziune Socială a Tinerilor care Părăsesc Sistemul de Protectie a 
Copilului.” 

Dincolo de dificultățile procesului de integrare profesională, păstrarea locului de muncă obținut 
constituie de multe ori o altă problemă majoră specifică acestui grup. Se constată că „În mod 

paradoxal, de multe ori tânărul este cel care decide să renunțe la locul de muncă, în pofida faptului 

că angajatorul dorește să îl păstreze în companie / firmă” (Ghica, 2012:168). Mai mult, datele arată 

că într-o primă etapă un tânăr renunță sau pierde 4-5 locuri de muncă (Ghica, 2012:171). Cauzele 

sunt multiple dar de cele mai multe ori lipsa de motivație, probleme de integrare în echipă datorate 

incapacității de a stabili relații și de a comunica și neîndeplinirea responsabilităților asumate stau la 

baza acestor situații de renunțare sau pierdere a locului de muncă. 
 

Mi se întâmplă în fiecare zi să întârzii la muncă. Dimineața somnul este dulce. Și 

astăzi am intârziat și doamna directoare m-a certat. Am explicat însă că mi-a fost 

somn. Mi-a spus să-mi iau un ceas de perete dar eu nu știu să citesc ora de pe el... 

(FG, tânăr peste 18 ani care părăsește sistemul instituționalizat de protecție a 
copilului) 

 

M-am chinuit cu un beneficiar pentru a-i găsi loc de muncă. L-am dus la o firmă... M-a 

sunat de la 6 dimineața: „Dar eu cum ajung acolo? Dar nu am cartelă de metrou, dar 

trebuie să schimb...” Și când a ajuns acolo, a stat fix 5 minute și m-a sunat din nou” 

Eu nu rămân aici!” (FG, reprezentant organizație non-guvernamentală)  
 

Pe de altă parte, angajatorii manifestă o toleranță scăzută față de perioada necesară 

integrării la locul de muncă și de cele mai multe ori nu înțeleg comportamentul acestora, modul de 

comunicare și relaționare improprii etc. 
 

Problema este că angajatorii nu au răbdarea să formeze sau să facă față unei 

persoane care de cele mai multe ori vorbește urât, este nepoliticos și nu știe să se 
adreseze într-un mod corect. Angajatorul nu este pregătit să investească într-o 

persoană, să stea să o învețe, să-i arate de 10 ori, poate de 20 de ori, timp de 3 luni, 

5 luni sau un an. (FG, reprezentant organizație non-guvernamentală) 
 

Ghica este de părăre că prin mentorat la locul de muncă, asigurarea unei perioade de 

tranziție între momentul încetării în fapt a instituționalizării și debutul vieții independente a tânărului, 

învățarea prin experiență (2012:168-171), dificultățile integrării socio-profesionale ar putea fi 
diminuate sau preîntâmpinate.  
 

Sunt tineri care ajung foarte bine și tineri cu care încerci orice, dar nu iese nimic, 

nimic. Șansă peste șansă, șansă peste șansă... Nu te dau afară, te mai țin trei luni, 

dacă te-apuci de treabă, dacă te duci la muncă. Bineînțeles că nu putem aplica 

restricția cu două refuzuri pentru că am avea numai tineri în stradă. (FG, reprezentant 

organizație non-guvernamentală) 
 

Un alt răspuns pentru situația în care se găsesc acești tineri la momentul în care sunt nevoiți să 

părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copilului ar putea fi, cel puțin temporar, atelierele 

protejate. Acestea sunt văzute de către specialiștii în domeniu intervievați ca o etapă intermediară în 
în procesul integrării socio-profesionale a tinerilor întrucât acestea oferă un mediu în care tinerii pot 



 

învăța despre responsabilitate, depre respectarea anumitor standarde și reguli specifice unui loc de 
muncă, cu alte cuvinte este o metodă de formare. 

Atelierul protejat este un lucru bun pentru că acolo tânărul învață să facă ceva practic 

și se pregătește pentru piața muncii reală. Atelier protejat este până la urmă un cadru 

educațional, este un cadru care te pregătește într-o anumită direcție. (FG, 

reprezentant organizație non-guvernamentală) 
 

Atelierul protejat, timp de un an și jumătate cât am putut să-l susținem a fost o gură 

de oxigen pentru tineri. Ei practic au învățat să muncească aici, au învățat să se 

trezească dimineață, lucru care pe nu-l știau, au învățat să stea toți la un loc timp de 

4-5 ore pe zi, au învățat să devină competitivi. Am plecat cu activități simple, de 
asamblare dosare; Am găsit o firmă partener care ne-a dat tot, materia primă pentru 

muncă și așa mai departe... La început făceau câte 200 de dosare pe zi pe când un 

lucrător în fabrică face 400 într-o oră. Am început să presăm, să le explicăm și în 5 

luni de zile au început să devină competitivi și să depășească norma lucrătorului din 

fabrică. Ne-am creat un sistem de monitorizare, de evaluare zilnică, să-i motivăm. Și 

chiar ei au spus „dacă nu ați fi creați fișele acelea zilnice, eu nu mă schimbam”. De 

fapt, am învățat împreună cu ei, am văzut care sunt provocările, care sunt nevoile, 

unde le lipsesc anumite lucruri și toate acestea au fost puse pe hârtie, sub formă de 

puncte, și ei zilnic acumulau un punctaj... (FG, reprezentant organizație non-
guvernamentală) 

 

I.4. Instituții, măsuri și politici publice relevante pentru grupul țintă 
 

Instituțiile publice cu atribuții în problematica protecției copilului și implicit a grupului tinerilor 

peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului sau cele care pot 

contribui în cadrul ansamblului instituțional de intervenție în vederea integrării socio-profesionale a 

acestui grup se regăsesc atât la nivel central (DPC, MMFPSPV) cât și local (DGASPC) (vezi 

Anexele 1, 2, 4, 5). La acestea se adaugă ONG-urile care desfășoară sau au desfășurat proiecte 

pentru grupul țintă.  

Tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului se află la 

granița dintre două tipuri de cadre normative: cel / internațional / național dedicat protecției copilului 

și cel care reglementează sistemul național de asistență socială pentru adulți. Acestor două 
dimensiuni de reglementări li se adaugă o a treia care cuprinde câteva acte normative, programe 
dedicate exclusiv acestui grup vulnerabil. În general, această din urmă categorie de măsuri a vizat 

„crearea unui sistem coerent și coordonat de incluziune socială; reducerea riscului de marginalizare 

și excluziune socială; integrarea și participarea activă în comunitate” (Muga, 2005: 7). După cum se 

menționează în fundamentarea „Strategiei Naționale de Incluziune Socială a Tinerilor care Părăsesc 

Sistemul de Protecție a Copilului”, aprobată prin Hotărârea 669/2006, direcțiile principale vizate de 
măsurile / programele existente pentru acest grup vulnerabil au drept coordonate principale 

integrarea profesională și găsirea unei locuințe.  

În cele ce urmează, având în vedere cele trei dimenisuni menționate, se face o trecere în revistă 

a celor mai importante măsuri cu relevanță pentru grupul țintă. 

Pe plan național, în 2004 au fost adoptate mai multe acte normative cu rol în protecția copilului: 
Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările 
ulterioare, Legea 273/2004 privind regimul juridic al adoptției cu modificările și completările 

ulterioare, Legea 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru 



 

Adopții cu modificările și completările ulterioare. În explicarea contextului elaborării „Strategiei 

Naționale în domeniul protecției și promova rii drepturilor copilului 2008-2013” se arată referitor la 

adoptarea acestor măsuri legislative că „Până la adoptarea pachetului legislativ în anul 2004, nu a 

existat cadrul legal comprehensiv și nici mecanismele concrete de verificare a implementării 

acesteia și monitorizare a drepturilor copilului. Totodată, nu s-a nominalizat clar o instituție 

centralăcare să deținăun mandat puternic în acest scop, reforma concentrându-se pe un singur 

drept, respectiv protecția specială.” Referitor la problematica adopțiilor au fost subliniate mai sus 

principale efecte produse de legislația existentă. Legea adopțiilor 233/2011 urmează să producă 
efectele în anii care urmează. La acestea se adaugă „Strategia Naționalăîn Domeniul Protecției și 

Promovării Drepturilor Copilului 2008-2013” care are ca scop „mobilizarea resurselor necesare, 
responsabilizarea factorilor relevanți și asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecției și 

respecta rii drepturilor copilului, precum și a îmbunătățirii condiției copilului și valorizării sale în 

societatea românească”. Din tot acest ansamblu de acte normative, un aspect important pentru 

tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului îl are articolul 51 din Legea 

272/2004 care prevede situațiile în care încetează măsura de protecție specială. 

Caseta 1 – Condițiile prelungirii măsurii de protecție specială după vârsta de 18 ani – Legea 272/2004 privind 
regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare 
 

 
(2) La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacității depline de exercițiu, dacă își continuă 
studiile într-o formă de învățământ de zi, protecția specială se acordă, în condițiile legii, pe toată durata 
continuării studiilor, dar făra a se depăși vârsta de 26 de ani. (3) Tânărul care a dobândit capacitate deplină 
de exercițiu și a beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își continuă studiile și nu are 
posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe 
o perioadă de până la 2 ani, de protecție specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. În cazul în care 
se face dovada ca tânărului i s-au oferit un loc de muncă și/sau locuință, iar acesta le-a refuzat ori le-a 
pierdut din motive imputabile lui, în mod succesiv, prevederile prezentului alineat nu mai sunt aplicabile. 

 

 

Aceeași lege definește în articolele 107-110 serviciile pentru realizarea protecției speciale în cazul 

copilului separat, temporar sau definitiv de părinții săi: servicii de zi, servicii de tip familial, servicii de 
tip rezidential. Aici se adaugă Ordinul 21/2004 care aprobă standardele minime obligatorii privind 
serviciile pentru protectia copilului de tip rezidențial. 

O relevanță deosebită pentru grupul țintă o are „Strategia Națională de Incluziune Socială a 
Tinerilor care Părăsesc Sistemul de Protectie a Copilului”, aprobată prin Hotărârea 669/2006. Prin 
această strategie s-a dorit reducerea excluziunii sociale în rândul tinerilor peste 18 ani care 

părăsesc sistemul de protecție a copilului și conturarea unui cadru instituțional și legislativ adecvat 
în acest sens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caseta 2 – Scopul și obiectivele „Strategiei Naționale de Incluziune Socială a Tinerilor care Părăsesc Sistemul 
de Protectie a Copilului” 

 
 
Scop: 
 

Strategia are ca scop principal constituirea unui cadru legal și instituțional în vederea susținerii integrării 

sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, precum și implementarea 

politicilor și programelor de asistență socială destinate asigurării dreptului acestora la o viață independentă și 
demnă. 
 
Obiective:  
 

 1. Crearea unui sistem coerent și coordonat de măsuri și acțiuni care să asigure incluziunea socială a 

tinerilor definiți în grupul-țintă. 

 2. Reducerea riscului de marginalizare și excluziune socială a tinerilor definiți în grupul-țintă. 

 3. Integrarea și participarea activă în comunitate a tinerilor definiți în grupul-țintă. 
 

 

Relevant pentru acest grup vulnerabil este și Ordinul 14/2007 al Ministerului Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale (MMFPS) pentru aprobarea „Standardelor minime obligatorii privind serviciile 

pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă”. Sunt stabilite funcțiile esențiale, misiunea, 

rolul și responsabilitățile, activitățile desfășurate, programul de intervenție specifică, modul de 

administare și management al „Serviciului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”. 

Pe de altă parte, după încetarea măsurii de protecție specială tinerii ies de sub incidența actelor 

normative dedicate protecției copiilor și intră în sfera de protecție a sistemul național de asistență 

socială pentru adulți. Aici ansamblul actelor normative este destul de larg și include: Legea 
416/2001 privind acordarea venitului minim garantat cu modificările și completările ulterioare, 
Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  
cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale cu modificările și completările ulterioare, Legea 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare și Legea 

nr. 292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Partea II. Experiența altor țări și proiecte referitoare la tinerii peste 18 ani care 
părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului 

 

 

 
 

În continuare sunt prezentate într-o manieră sintetică aspecte ce țin de măsuri, politici sau 

proiecte privind protecția copilului și a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat dar și 

rezultatele unor cercetări realizate asupra grupului țintă existente la nivel internațional în țări din 

Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (SUA). Acestea sunt relevante în vederea 

identificării eventualelor diferențe sau puncte comune existente între situația națională țintă și cea 

din alte țări. 

Informațiile la nivel internațional privind tinerii din sistemul de protecție sau cei care părăsesc 

sistemul sunt puține și au următoarele caracteristici: sunt disponibile pentru perioade scurte de timp, 

acoperă doar anumite aspecte ale vieții acestor tineri și în principal sunt disponibile doar pentru 
Regatul Unit al Marii Birtanii (Stein, 2006:276).  

 
 

II.1. Contextul internațional al măsurilor și politicilor dedicate grupului țintă 
 

Din analiză se observă că problemele pe care la implică situația tinerilor peste 18 ani care 

părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului nu sunt abordate într-o manieră unitară în 

cadrul UE, fiecare stat având propriile măsuri, politici și instituții abilitate în acest sens. De exemplu, 

în Marea Britanie, prin secțiunea 17 din Children Act 1995 se prevede faptul că autoritățile locale au 

obligația să pregătească tinerii pentru momentul în care vor părăsi sistemul de protecție. De 

asemenea, se prevede că tinerii care părăsesc sistemul la vârsta de 18 ani beneficiază de suport și 
protecție postinstituționalizare până la vârsta de 21 de ani dacă situația respectivei persoane o 
necesită. Acest sprijin se poate extinde până la vârsta de 22 sau 23 de ani atunci când se continuă 

studiile. O schimbare importantă în legislația din Marea Britanie privind sistemul de protecție și tinerii 

care părăsesc acest sistem a fost dată de Children (Leaving Care) Act 2000 care mută finanțarea 

asistenței acordată celor care părăsesc sistemul de protecție de la nivel central la nivel local (Elsley 
et al, 2007:10).  

Cu toate acestea, de-a lungul timpului au fost elaborate anumite documente cu rolul de a asigura 

respectarea drepturilor copiilor sau de a orienta și promova standarde de calitate în protecția 

copilului instituționalizat. Acestea includ referiri clare și la tinerii care părăsesc sistemele 

instituționalizate de protecție din diferite state. În cele ce urmează sunt prezentate cele mai 

importante documente în acest sens: „Convenția cu privire la drepturile copilului”  (Organizația 

Națiunilor Unite), „Recomandarea privind drepturile copiilor instituționalizați” (Consiliului Europei) și 
„Standardele de calitate privind asistența copiilor aflați în dificultate din Europa” (Organizația 

Internațională de Plasament, SOS Satele copiilor și Federația Internaționala  a Comunităților 
Educative). 

La nivel modial există un consens larg cu privire la drepturile copilului. Acesta s-a concretizat prin 

„Convenția cu privire la drepturile copilului”, adoptata de Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite (ONU) în noiembrie 1989 și ratificată de Parlamentul României prin Legea 18/1990 
cu modificările și completările ulterioare. Aceasta prevede o serie de drepturi care sunt garantate 
copilului (vezi Caseta 3). 

 



 

Caseta 3 – Drepturile copilului conform Convenției Organizației Națiunilor Unite  
 

 

Convenția cu privire la drepturile copilului – ONU 
 
- copilul are dreptul de a-şi stabili şi păstra identitatea sa; 
- copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele şi cu alte persoane 
faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; 
- copilul are dreptul de a primi o educaţie care să-i permită dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii sale; 
- copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui 
drept; 
- copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un 
risc potenţial; 
- copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
- copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope; 
- copilul are dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de exploatare; 
- copilul cu dizabilităţi are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
- copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime; 
- copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi religie; 
- copilul are dreptul la libertate de asociere, precum şi dreptul la libertatea de întrunire paşnică, în limitele 
prevăzute de lege; 
- copilul aparţinând unei minorităţi etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la 
declararea apartenenţei sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi 
limba proprie în comun cu alţi membrii ai comunităţii din care face parte; 
- copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice 
sau altor tratamente umilitoare ori degradande; 
- copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
- copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, neglijenţă, abuz sau rele-
tratamente; 
- copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi. 

 

În același timp Consiliul Europei a inițiat în 2005 o recomandare care vizează drepturile copiilor 

instituționalizați. În acest document sunt reiterate anumite prevederi ale „Convenției cu privire la 

drepturile copilului” adoptată de ONU într-un mod specific, adaptat la situația particulară a acestor 

copii. La acestea se adaugă principiile generale și standardele de calitate ce trebuie respectate în 

domeniul protecției copilului. Astfel, guvernele țărilor din Europa sunt orientate către implementarea 

acestor standarde în ceea ce privește copii și tinerii aflați în instituțiile de ocrotire (vezi Caseta 4).  
 

Caseta 4 – Recomandarea Consiliului Europei privind drepturile copiilor instituționalizați 
 

Principii de bază  - plasarea trebuie să fie o măsură excepțională, luată strict în interesul copilului, în 

urma unei evaluări multidisciplinare; 

- plasarea nu trebuie să fie mai lungă decât este necesar și trebuie să aibă ca 

obiectiv principal interesul copilului și integrarea sau reintegrarea sa socialaăreușită, 

într-o perioadăcât mai scurtă de timp. În timpul instituționalizării este necesar săse 

efectueze examina  ri periodice; 

- unui copil care părăsește institutța trebuie să-i se asigure dreptul la o evaluare a 

nevoilor sale sși la un sprijin ulterior adecvat, în scopul reintegrării sale în familie și 
societate; 

- procedura de îngrijire, precum și aranjamentele și condițiile plasării trebuie 
săgaranteze drepturile copilului, inclusiv dreptul de a fi consultat și de a nu fi supus 



 

discrimina  rii; 

- orice ma  suri disciplinare sau de supraveghere aplicate în institut  iile de ocrotire 
trebuie să se bazeze pe regulamente oficiale și norme aprobate; 

- oriunde este posibil, trebuie luate măsuri de ajutor preventiv pentru copii și familii, 
modelate pe nevoile lor specifice. Familia copilului trebuie să fie implicatăn 
planificarea și organizarea instituționalizării și trebuie să primească sprijinul necesar 
pentru a permite reintegrarea armonioasă a copilului în familie și societate. 
 

Drepturi specifice - dreptul ca hotărârea de plasare într-o instituție de stat, precum și procedura, 

aranjamentele și condițiile acesteia sărespecte principiile enunt  ate mai sus; 

- dreptul la identitatea lor, la șanse egale și la respectul pentru originea lor etnică, 

religioasă, culturală, socială și lingvistică; 

- dreptul de a locui împreună cu frații și surorile lor și de a menține contactul regulat 
cu familia și cu alte persoane importante pentru ei; 

- dreptul la asistență medicalăde calitate; 

- dreptul de acces la orice tip de activita  ți educaționale și de formare profesională în 
aceleași condiții ca și ceilalți copii; 

- dreptul de a fi pregătiți pentru a deveni cetățeni activi și responsabili prin joc, sport, 
activități culturale și responsabilități din ce în ce mai mari; 
- dreptul de a participa la deciziile care îi privesc și de a fi informați asupra drepturilor 
lor și a regulamentelor instituțiilor de stat în care locuiesc, într-un mod potrivit vârstei 

fiecăruia; 

- dreptul la respect pentru demnitatea lor umană și integritatea lor fizică, în special 

dreptul la condiții de viat  ăumane, nedegradante, la o educat  ie care exclude violent  a 

și la protect  ie împotriva pedepselor corporale și a tuturor formelor de abuz; 

- dreptul la o viat  ăparticulară, incluzând accesul la persoanele în care au încredere și 
la organismele competente în a le furniza consiliere confidențială cu privire la 
drepturile lor; 

- dreptul de a-și exprima drepturile fundamentale în fat  a unei instant  e identificabile, 
imparțiale și independente. 
 

Norme de calitate - toate instituțiile de ocrotire trebuie să fie acreditate corespunzător de către o 

autoritate publică competentă. Instituțiile conduse de organizații religioase și de 

organizat  ii non-guvernamentale pot juca, de asemenea, un rol important în ocrotirea 

copilului, numai dacă sunt acreditate, înregistrate și inspectate de autorități publice; 

- instituțiile de ocrotire trebuie, în măsura posibilitățiloe, sa  fie situate în apropierea 

locului de origine a copilului, pentru a facilita un contact regulat între acesta și părinții 

săi; 

- pentru fiecare copil trebuie să fie elaborat un plan individual, bazat pe capacitățile, 

abilitățile și autonomia lui, cu scopul de a-l pregăti pentru viat  a din afara institut  iei; 

- condițiile din interiorul instituției trebuie să-i ofere copilului cea mai bună dezvoltare 

mentală, emoțională și fizică. Trebuie încurajat un stil de viață asemănător celui din 

unitățilefamiliale mici. Este important ca personalul instituției să fie divers, competent 

și stabil. Echipele trebuie spfie multidisciplinare, să aibă suficiente resurse și să 

respecte un cod etic și profesional corespunzător principiilor stabile în Convenția 
Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului; 

- în vederea respectării acestor norme, trebuie stabilit un sistem eficient pentru 

monitorizarea și controlul din exterior al instituțiilor de ocrotire. Orice încălcare a 
drepturilor copilului trebuie sancționată conform unor proceduri eficiente și 

corespunza  toare. 

 



 

Cu scopul de a ameliora situația copiilor/tinerilor instituționalizati, sectorul nonguvernamental 

reprezentat prin Organizația Internațională de Plasament, SOS Satele copiilor și Federația 

Internațională  a Comunita t  ilor Educative au elaborat împreună un ghid cu privire la ocrotirea copiilor 

aflați în dificultate. Acesta se dorește a fi un instrument util pentru toți actorii instituționali implicați în 

această activitate de protecție a copilului (vezi Caseta 5).  

 
Caseta 5 – Standardele de calitate privind asistența copiilor aflați în dificultate din Europa (Organizația 

Internațională de Plasament, SOS Satele copiilor, Federația Internațională a Comunităților 
Educative). 

 

 
Domeniul: Procesul de luarea deciziilor și de acceptare 

Standard 1: Copilul și familia lui de proveniență primesc sprijin în timpul procesului de luarea 
deciziilor 

Copilul și familia de proveniență au dreptul la o intervenție dacă își exprimădorint  a de a schimba situația lor 

de tri sau când situația o cere. Prioritatea cea mai mare o reprezintăsiguranța copilului și binele lui. Copilul 

și familia lui de proveniență sunt întotdeauna ascultați și respectați. 
 

Standard 2: Copilul are dreptul să participe în procesul de luarea deciziilo 

Toate părțile implicate ascultăși respectă copilul. Copilul este informat corespunzător despre situația lui, 

este încurajat să-și exprime părerile și să participe la acest proces în concordanță cu nivelul său de 

înt  elegere. 
 

Standard 3: Un proces profesionist de luare a deciziilor asigură cea mai bunăasistență pentru copi 

Procesul de luare a deciziilor implică două întrebări: Care solutții vizează cel mai bine interesele copilului? 

Dacaăse identifică nevoia de asistență socială, care este cel mai bun plasament pentru copil? 
Toate părțile direct implicate în dezvoltarea copilului colaborează folosind expertiza de care dispun. Ei 
primesc și împărtășesc informațile relevante despre procesul de luare a deciziilor. Când copiii cu nevoi 

speciale urmează să fie acceptați, nevoile lor speciale sunt luate în considerare. 

Standard 4: Frații sunt îngrijiți împreună 

În timpul procesului de acordare a asistent  ei sociale, frații sunt îngrijiți împreună. Frații sunt plasații separat 

numai dacă acest lucru servește interesului lor. În acest caz se asigură contactul dintre ei, cu excepția 

cazului în care acesta îi afectează în mod negativ. 
 

Standard 5: Tranzit  ia către noul cămin este bine pregătită și implementată cu precizie  

După ce s-a stabilit de comun acord forma de asistență, viitoarea organizație de asistenâția   socială 

pregătește în detaliu acceptarea copilului. Primirea trebuie să fie treptată și să provoace cât mai puțin 

dezechilibru. Tranziția către noul cămin este organizată ca un proces al cărui scop principal este acela de a 

asigura respectarea intereselor copilului și bunăstarea tuturor părților relevante implicate. 
 

Standard 6: Procesul de asistență socială este ghidat de un plan individual de asistență  

Se crează un plan individual de asistență în timpul procesului de luarea deciziilor care va fi dezvoltat în 

continuare și implementat în timpul întregului proces de acordare a asistent  ei sociale. Acest plan este menit 

să îndrume dezvoltarea generală a copilului. În general, planul de asistență definește statutul de dezvoltare 

a copilului, stabilește obiective și ma suri și clarifică resursele necesare pentru a susține dezvoltarea 

generalăa copilului. Fiecare decizie relevantă din timpul procesului de asistență este luatăpe baza acestui 
plan. 
 

Domeniul: Procesul de acordare a asistenței 



 

Standard 7: Plasamentul copilului se potrivește nevoilor lui, situației de trai și mediului social de 

proveniență 
Copilul crește într-un mediu în care se simte inclus, sprijinit, protejat și îngrijit. Posibilitatea copilului de a 

crește într-un mediu familial afectiv îndeplinește criteriile de mediu. În noul ca  min, copilul are șansa de a 

construi o relație stabilă cu asistentul maternal și de a menține legătura cu mediul sa  u social. 
 

Standard 8: Copilul pa  strează legătura cu familia de proveniență 

Relația copilului cu familia din care provine este încurajată, menținută și sprijinită, dacă acest lucru este în 
interesul copilului. 
 
Standard 9: Asistenții maternali au calificare și condiții de lucru adecvate 

Asistenții maternali sunt evaluați în amănunt, selecționați și instruiți înainte de a prelua responsabilitatea 
îngrijirii unui copil. Aceștia sunt întruniți în mod continuu și sunt sprijiniți profesional pentru a asigura 

dezvoltarea generală a copilului. 
 

Standard 10: Relația copilului cu asistentul maternal se bazează pe înt  elegere și respect  

Asistentul maternal acordă atenție în mod individual copilului și face un efort conștient de a-i căștiga 

încrederea și de a-l înt  elege. Asistentul maternal întotdeauna comunică cu copilul în mod deschis, onest și 
cu respect. 
 

Standard 11: Copilul are dreptul să participe în mod activ la luarea deciziilor care îi afectează direct 

viat  a 
Copilul este recunoscut ca fiind expertul propriei vieți. Copilul este informat, ascultat și luat în serios și 

optimismul său este recunoscut ca un potent  ial semnificativ. Copilul este încurajat șă-și exprime 

sentimentele și să-și împărtășească experient  ele. 
 

Standard 12: Copilul este îngrijit în condit  ii de trai corespunzătoare 

Standardele de trai și infrastructura organizației de asistență satisfac nevoile copilului în ceea ce privește 

confortul, siguranța, condițiile de trai sănătoase, precum și accesul nerestricționat la educație și comunitate. 
 

Standard 13: Copiii cu nevoi speciale beneficiază de asisteță corespunzătoare 
Asisenții maternali sunt instruiți în mod continuu și specific și sprijiniți pentru a satisface nevoile speciale ale 
copiilor din grija lor. 
 

Standard 14: Copilul/tânărul este pregătit în continuu pentru a trăi independent  

Copilul/tânărul este sust  inut în modelarea viitorului său în sensul devenirii unui membru activ al societății, de 

încredere și independent. El are acces la educație și i se dă ocazia de a dobândi îndeletniciri pentru viață și 

de a adopta valori. Copilul/tâna  rul este sprijinit în dezvoltarea respectului de sine. Acest lucru îi permite 

săse simtă puternic și în siguranțăși să facăfață dificultăților. 
 

Domeniul: Încetarea asistenței sociale 

Standard 15: Procesul de încetare a asistenței sociale este planificat și implementat în detaliu 

Procesul de încetare a asistențeiei sociale este un stadiu vital în asistent  a socială a copilului șii este 

planificat și implementat în detaliu. Se bazează în primul rând pe planul individual de asistență socială a 

copilului/tânărului. Copilul/tânărul este recunoscut ca fiind expertul în privint  a calității propriei asistent  e. 
Feedback-ul lui este esențial pentru dezvoltarea ulterioarăa calității sistemului de asistență și a respectivului 
model de asistență 
 

Standard 16: Comunicarea în procesul de încetarea asistenței sociale este realizață într-o manieră 

folositoare și corespunzătoare 
Toate părțile implicate în procesul de încetarea asistenței sociale primesc toate informațiile relevante în 

conformitate cu rolul lor în proces. În același timp, copilul/tânărul și familia de proveniență au dreptul la 

intimitate și siguranță. Toate informațiile sunt comunicate într-un mod ușoor de înțeles și potrivit pentru 



 

copil/tânărși familia de proveniență 
 
Standard 17: Copilul/tânărul are dreptul săparticipe la procesul de încetare a asistenței sociale. 

Procesul de încetare a asistenței sociale se bazeazăpe planul individual de asistent  ă. Copilul/tânărul este 

încurajat să-și exprime părerile și preferințele în legătură cu situația curentăși viitoarea viață. El participăla 

planificarea și implementarea procesului de încetare a asistenței sociale. 
 

Standard 18: Se asigurăsprijinul ulterior continuu și oportunita  ți de contac 

După ce copilul/tânărul a părăsit orfelinatul, acesta are ocazia de a primi ajutor sși sprijin. Organizația de 

asistență socialăse luptă pentru a se asigura că ei nu privesc procesul de încetare a asistenței sociale ca o 

nouă rupturămajoră. Dacă tânărul a atins vârsta majoratului, organizatța de asistență ar trebui săi ofere în 

continuare sprijin și oportunitatea de a păstra legătura. 

 

II.2. Caracteristici sociale ale tinerilor care părăsesc sistemul de protecție la nivel 
internațional 
 

Arătam în capitolul anterior faptul că, la nivel național, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul 

instituționalizat de protecție a copilului prezintă o capacitate scăzută de socializare iar 
instituţionalizarea are o serie de efecte negative în ceea ce priveşte integrarea socio-profesională. 

Adesea, acești tineri nu ştiu să ducă o viaţă independentă, nu sunt autonomi, nu sunt obişnuiţi să ia 

decizii și uneori nu știu să practice o meserie. Aceste deficienţe se datorează în mare parte 
organizării sistemului de protecţie a copilului a cărui reformare a cunoscut un progres considerabil 
fără a putea spune însă că s-a finalizat. În perioada instituţionalizării, copiii sunt „obişnuiţi” să 

primească totul de-a gata, nu ştiu de cele mai multe ori să folosească banii, să-și administreze 

propriul buget, nu știu să interacționeze în diverse situații. Ei depind în permanenţă de cineva 
(educator sau asistentul social din centrul în care se află). După finalizarea studiilor şi părăsirea 
instituţiei, aceşti tineri se trezesc în mijlocul unei societăţii incapabile să le asigure suportul de care 

au nevoie în perioada de tranzit de la viaţa instituțională la viaţa liberă, fapt care îi face pe cei mai 
slabi dintre ei să se îndrepte spre zona delincvenţei. Chiar dacă în instituţii, condiţiile de viaţă sunt 
mai bune, lipsa părinţilor şi a susţinerii emoţionale are efecte greu de compensat pe termen lung 
asupra copiilor. 

În context internațional, sintetizând o serie de studii asupra acestui grup țintă, Stein arată că 

riscul excluziunii sociale este unul ridicat în cazul tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de 

protecție. „Este mai probabil, comparativ cu tinerii care nu au fost în sistemul de protecție, ca 

aceștia să aibă un nivel educațional mai redus, un grad mai mic de participare după vârstă de 16 ani 

la studii, să devină părinți prematur, să traiască pe străzi, să cunoască o rată mai mare de șomaj, să 

prezinte un comportament ofensator și probleme mentale și de sănătate” (Stein, 2006:273). Se 

poate observa că situația acestor tineri, riscurile la care sunt expusi se suprapun celor identificate la 

nivel național. De asemenea, Stein afirmă că instituționalizarea implică o serie de probleme precum 

stigmatizarea, dificultăți la școală și după încetarea măsurii de protecție specială, dependență față 

de serviciile din sistemul de protecție, probleme de sănătate etc. (Stein, 2006:273). 

În Regatul Unit al Marii Britanie s-au dezvoltat de-a lungul timpului scheme de protecție a celor 

care părăsesc sistemul instituționalizat care vizează mai multe aspecte: locuința, angajarea și 
cariera etc. Similar, în SUA serviciile sociale adresate tinerilor care părăsesc sistemul 

instituționalizat se împart în servicii pentru deprinderea abilităților de viață, programe de mentorat, 

centre de tranzit, servicii medicale, educaționale și pentru angajare (Stein, 2006:275-276). 
 



 

II.3. De la sistemul instituționalizat de protecție la viața independentă 
 

Părăsirea sistemului de protecție a copilului, indiferent de vârstă la care se produce, reprezintă o 

schimbare importantă pentru tinerii aflați în această situație și implică numeroase probleme de 

adaptare dar și riscuri asociate. Consilierea, asistența sub diferite forme sunt esențiale în procesul 
de integrare socio-profesională a acestor tineri. În acest sens, prezentăm în cele ce urmează un 

model de ghid pentru etapa de tranziție elaborat de Rainer, National Leaving Care Advisory Service 

și The Fostering Network din Regatul Unit al Marii Britanii.  

Tabel 2. Ghid pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului 

Dimensiuni Liste de verificare 

Finanțe 

Aveți un cont bancar? Da / Nu 

Știți cum să va deschideți un cont bancar? Da / Nu 

Știți cum să vă administrați banii? Da / Nu 

Știți de unde o sa vină venitul dumneavoastră atunci când veți părăsi sistemul de protecție? Da / 
Nu 

Știți cât de mulți bani veți primi pe săptămână? Da / Nu 

Ați făcut vreodată cumpărături pentru mâncarea necesară într-o săptămână? Da / Nu 

Ați economisit bani vreodată pentru a cumpăra ceva? Da / Nu 

Aveți economii? Da / Nu 

Ați avut șansa de a planifica/administra banii pentru o săptămâna? Da / Nu 

Știți cum să citiți  o factură (de exemplu: factura de telefon, facturile la utilități etc.)? Da / Nu 

Știți cum să vă asigurați că facturile sunt plătite la timp? Da / Nu  

Știți despre diferitele tipuri de credit, precum și problemele pe care acestea le pot provoca? Da / 
Nu 

Sănătate 

Sunteți înscris la un medic? Dar la un medic stomatolog? Da / Nu 

Știți cum să vă înscrieți la un medic? Da / Nu 

Aveți o dietă sănătoasă și echilibrată? Da / Nu 

Știți să gătiți? Da / Nu 

Faceți regulat exerciții fizice? Da / Nu 

Știți care sunt pericolele asociate cu a manca prea mult, consumul de alcool, consumul de 

droguri și fumatul? Da / Nu 

Știți cu cine să vorbiți despre dependența de alcool, droguri și țigări? Da / Nu 

Știți cu cine puteți vorbi dacă vă simțiți ingrijorat sau deprimat? Da / Nu  

Deveniți nervos dacă lucrurile nu merg așa cum v-ați dori? Da / Nu 

Obișnuiți să vă faceți griji pentru o mulțime de lucruri? Da / Nu 

Știți ce este o dietă sănătoasă? Da / Nu 

Știți ce sunt alimentele organice? Da / Nu 

Știți ce să faceți ca să vă relaxați? Da / Nu 

Știți despre bolile cu transmitere sexuala? Da / Nu 

Ați fost vreodată la un control oftalmologic? Da / Nu 

Educație, 

training și 
angajare 

Știți ce fel de loc de muncă sau de carieră v-ar placea? Da / Nu 

Știți ce tip de educație sau abilități vă trebuie ca să obțineți locul de muncă dorit? Da / Nu  

Stiți unde vă puteți duce pentru consiliere în carieră sau pentru a afla locurile de muncă 
disponibile? Da / Nu 

Știți unde să mergeți pentru formare profesională și sfaturi? Da / Nu 

Știți cum să scrie un CV? Da / Nu 

Vă simțiți încrezători pentru a merge la un interviu de angajare? Da / Nu 

Stiți să utilizați computerul și internetul? Da / Nu 

Știți ce este salariul minim pe economie? Da / Nu 



 

Familie și 

relații  

Aveți prieteni buni, de încredere? Da / Nu 

Vă vedeți prietenii tăi suficient de des? Da / Nu 

Aveți o relație bună cu familia? Da / Nu 

Vă vedeți familia la fel de des cum v-ați dori? Da / Nu 

Știți ceva despre viața dvs. înainte de a veni în sistemul de îngrijire? Da / Nu 
Participați la vreun grup de tineret? Da / Nu 

Știți cine vă va sprijini atunci când o sa plecați din sistemul de protecție? Da / Nu  

Știți pe cine să întrebați despre problemele cu partenerul de viață? Da / Nu 

Știți lucruri despre sex și contracepție? Da / Nu 

Știți de unde puteți obține sfaturi despre a deveni sau de a fi părinte? Da / Nu  

Aveți cu cine să vorbiți despre probleme personale? Da / Nu 

Locuință 

Știți care sunt soluțiile în privința locuinței atunci când plecați din sistemul de protecție? Da / Nu 

Știți ce este un contract de închiriere? Da / Nu 

Știți ce facturi la utilități va trebui să plătiți? Da / Nu 

Știți de ce anume aveți nevoie pentru a vă amenaja locuința? Da / Nu 

Știi cât de mult costă această amenajare? (de exemplu cumpărarea mobilierului) Da / Nu 

Puteți să vă administrați banii astfel încât  să acoperiți toate facturile? Da / Nu 

Sunteți bun la activități casnice cum ar fi schimbarea unui bec, vopsirea unui perete, montarea 
unei piese de mobilier? Da / Nu 

Știți cum să vă păstrați curată casa? Da / Nu 

Știți cum să economisiți energie în casa? Da / Nu 

Dacă aveți de gând locuiți singur, v-ați gândit cum ar fi? Da / Nu  

Dacă aveți o problemă în casă stiți cui să cereți ajutorul? Da / Nu 

Știți pe cineva care vă poate ajuta în găsirea unei locuințe? Da / Nu 

Știți ce trebuie să faceți dacă aveți o problemă cu vecinul? Da / Nu 

Îngrijire 
personală 

Știți ce trebuie să faceți pentru a vă menține corpul curat? Da / Nu  

Știți cum să aveți grijă de haine? Da / Nu 

Știți la cine puteți cere ajutor cu privire la oricare dintre întrebările de mai sus? Da / Nu 

Drepturi 
fundament
ale 

Cunoașteți drepturile fundamentale ale omului? Da / Nu 

Cunoașteți drepturile dvs. în calitate de persoană care părăsește sistemul de protecție a 
copilului? Da / Nu 

Știți cum să faceți o plângere? Da / Nu 

Știți la cine să cereți ajutorul pentru a vorbi în numele dvs.? Da / Nu 

Știți ce trebuie să faceți pentru a putea vota? Da / Nu 

Știi cui poți cere ajutor, despre oricare dintre întrebările de mai sus Da /? Nu 

Vă simțiți suficient de încrezător pentru a vă exprima punctul de vedere cu privire la o situație / 
problemă? Da / Nu 

Știți la cine puteți cere ajutor cu privire la oricare dintre întrebările de mai sus? Da / Nu 

Drepturi 
legale 

Știți care sunt organizațiile pe care le puteți contacta pentru anumite probleme legale? Da / Nu 

Știți pe cine să întrebați dacă aveți probleme legale? Da / Nu  

Vă cunoașteți drepturile dacă sunteți arestat? Da / Nu 

Știți cum să contactați un avocat dacă aveți nevoie de unul? Da / Nu 

Știți la ce vârstă puteți: să conduceți o mașină, să vă căsătoriți? Da / Nu 

Știți ce să faceți dacă cineva vă tratează incorect la locul de muncă sau la școală? Da / Nu 

În sistemul 
de 

protecție 

Știți ce trebuie să facă angajații pentru a se asigura că sunteți bine atunci când vă aflați în 
îngrijire? Da / Nu 

Știți ce este o planificare? Da / Nu 

Aveți pe cineva cu care să vorbiți (asistent social, îngrijitori, consilier personal), dacă aveți 

dificultăți? Da / Nu 

Deprinderi 

de viață 

Știți să folosiți transportul în comun? Da / Nu 

Știți cât vă costă mijloacele de transport public? Da / Nu 

Sunteți punctual? Da / Nu 

Credeți că aveți o atitudine potrivită în relațiile cu ceilalți? Da / Nu 



 

Știți cum să vă gestionați problemele? Da / Nu 

Știți cum să obțineți / să schimbați permisul de conducere, pașaportul, cartea de identitate ? Da 
/ Nu  

Sursa: Adaptat după Get ready for adult life – Rainer Foundation, National Leaving Care Advisory Service și 
The Fostering Network din Regatul Unit al Marii Britanii 

Astfel de instrumente pot fi utile specialiștilor în domeniul protecției copilului în activitățile de 

consiliere a tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat. Totodată aceste ghiduri 

au rolul de a structura nevoile tânărului și de a îl face pe acesta conștient de ceea ce presupune 

viața independentă și modul în care trebuie să se pregătească pentru aceasta.  



 

Partea III. Modele specifice concrete de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani 
care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului 

 
 

 
 

Yunus arată că „În numai câțiva ani, afacerea socială a trecut de la stadiul de simplă idee la 

acela de realitate vie, cu o evoluție rapidă. Deja produce îmbunătățiri în viețile multor oameni și este 

pe cale să devină, într-o manieră explozivă, una dintre cele mai importante tendințe sociale și 
economice ale lumii” (2010: 22). Același autor afirmă că „Afacerile sociale nu au nimic de-a face cu 
firmele motivate exclusiv de profit. Rolul lor este de a rezolva o problemă socială prin metode 

specifice afacerilor, precum producerea și vânzarea de produse sau servicii” (2010: 23). Având în 

vedere cele amintite, întreprinderile sociale sau afacerile sociale așa cum le denumește Yunus pot 

reprezenta un răspuns la situația tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de 

protecție a copilului. În cele ce urmează sunt descrise o serie de modele de întreprinderi sociale 

care s-au dezvoltat și au avut un impact pozitiv asupra tinerilor implicați. În cea de a doua parte a 

capitolului sunt expuse într-o manieră comprehensivă etapele înfințării unei întreprinderi sociale.  

 

III.1. Modele de întreprinderi sociale  
 

III.1.1. Asociația „Acțiunea Felix”8 

Numele organizației: Fundația „Căminul Felix”  

Forma de organizare juridică: organizație nonguvernamentală 

Adresa: Calea Sântandrei, nr. 118, Oradea, județul Bihor  
Tel: 0259 427 481, Tel/Fax: 0259 427 485 

Persoană de contact: Diana Iștoc, director de proiect 
cf@caminulfelix.ro  
www.actionfelix.org; www.caminulfelix.ro 
 
 
 
Despre misiunea organizației 
 

Cu o infrastructură care cuprinde 16 case de tip familial, Fundaţia „Căminul Felix” este acreditată 

ca furnizor de servicii sociale pentru copiii abandonați. În fiecare casă sunt ocrotiți câte 12 copii 

(șase fete și șase băieţi) împreună cu părinţii lor sociali. Structura serviciilor oferite este inovatoare 
prin prisma faptului că se apropie foarte mult de ceea ce înseamnă mediul unei familii naturale, atât 
de important în dezvoltarea psihosocială a individului.  

Fundaţia „Căminul Felix” nu găzduiește și ocrotește copiii pentru o perioadă de timp strict 

determinată sau limitată. O famile socială poate locui în casa primită chiar și până la 20 de ani. La 

maturitate, o parte dintre tineri își continuă studiile în instituții de învățământ superior din țară sau 

din străinătate, o altă parte preferă să muncească în cadrul întreprinderilor sociale ale Asociației 

„Actiunea Felix” iar alții se îndreaptă către o viață independentă. 
 

                                                
8
 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative și fotografii puse la dispoziție de Fundația „Căminul Felix” iar anumite date 

factuale au fost preluate de pe site-ul organizației nonguvernamentale menționate www.caminulfelix.ro 
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Inițiativa de economie socială 
 

În 1995 Fundaţia „Căminul Felix” a înființat Asociația „Acțiunea Felix” cu misiunea de a produce 

resurse pentru copiii aflați în îngrijire. În acest sens, s-au iniţiat activităţi de ES în vederea 
suplimentării veniturilor necesare în activitatea de ocrotire a celor mici. Astfel, au fost dezvoltate pe 

rând o fermă de vaci, un centru de croitorie și creație, un motel agro-turistic și un ansamblu de 

ateliere cu profil auto și de tâmplărie. 

Ferma de vaci a fost iniţial proiectată pentru a acoperi consumul propriu al Fundației care are în 

grijă un număr de aproximativ 200 de copii. Cererea pieței locale pentru lapte de calitate a indicat un 

potenţial de extindere dar și faptul că se pot obține venituri care să susțină financiar obiectivele 
sociale ale organizaţiei. În anul 2012, ferma număra 300 de capete adăpostite în două hambare, 
aceasta fiind considerată cea mai mare din vestul României.  

Un aspect de subliniat în funcționarea fermei este modul de hrănire și îngrijire a animalelor bazat 
exclusiv pe produse naturale. Aceasta asigură laptelui produs un avantaj competitiv important pe 

piață. Ferma are o capacitate de producție de 3000 de litri / zi și furnizează materie primă pentru 
unul dintre cei mai mari procesatori de lapte din România. Din anul 2010 întreprinderea socială a 

început distribuţia proprie prin intermediul a trei automate de lapte plasate în trei localități din judeţul 

Bihor: Oradea, Sântandrei și în Sînmartin. Prin acest sistem sunt distribuiți aproximativ 9000 de litri 
de lapte / lună. Ferma are angajate patru persoane adulte, tineri crescuţi în cadrul Fundaţiei 

„Căminului Felix”. Ca direcție de dezvoltare, echipa de management își propune deschiderea unei 
fabrici de procesare a laptelui.  

Alături de fermă, Asociația a înființat un centru de croitorie și creaţie denumit Sun Flower 
Design. Atelierul oferă pentru tinerii care au crescut în cadrul Fundaţiei „Căminul Felix” perioade de 

practică în domeniul croitoriei și locuri de muncă pentru șase dintre ei. Printre acestea se regăsesc 

și persoane cu dizabilități fizice sau psihice. Aici sunt confecționate diferite produse tradiţionale 

româneşti unicat (saci, şorţuri, accesorii de bucătărie, păpuşi, jucării, articole de baie și uz casnic) 

care sunt comercializate mai ales pe pieţele internaţionale. Produsele sunt vândute și pe plan local, 

atelierul având propriul magazin de desfacere. Materialele folosite la confecționarea produselor sunt 

environmentally friendly și provin în mare parte de pe piața locală. Atelierul poate realiza la 

comandă și produse personalizate pentru companii sau persoane fizice.   

O altă întreprindere socială a Asociației „Acțiunea Felix” este Noble House, un motel agroturistic 
creat de către Linda Hörnberg, fondatoarea Fundaţiei „Căminul Felix”, în locul unui vechi hambar. 
Iniţial a fost conceput ca un atelier de artă unde copii aveau posibilitatea să deprindă abilităţi 
practice. Ulterior atelierul a fost transformat într-un motel rustic cu 12 camere care dispun de toate 

facilitățile necesare clienților. Amenajarea camerelor îmbină stilul modern cu aspecte tradiționale 
locale. Motelul dispune de posibilitatea de a organiza seminarii sau conferinţe. 

Asociația „Acţiunea Felix” are și alte iniţiative economice dedicate însă doar acoperirii unor 

necesități interne: un atelier auto și unul de tâmplărie. În cadrul acestora lucrează nouă persoane 

care provin din rândul tinerilor ocrotiți de Fundaţia „Căminul Felix”. Atelierul realizează mobila pentru 

casele familiilor sociale și accesoriile pentru grădină.  

Inițiativele de ES promovate de Asociația „Acțiunea Felix” sunt notabile prin impactul asupra 

beneficiarilor dar și asupra comunității. Tinerii beneficiari, cu dizabilități sau care provin din sistemul 

de protecție a copilului sunt redați societății, sunt integrați și reușesc să deprindă abilitățile necesare 

pentru a deveni independenți. Pe de altă parte, Asociația contribuie prin activitățile sale economice 

la dezvoltarea comunității și constituie un exemplu la nivel local în privința inițiativei și perseverenței.  

Asociația este un model și în privința dezvoltării parteneriatelor public-privat. Copii îngrijiţi provin 

din structurile de protecție a copilului ale DGASPC Bihor. În activitatea de ocrotire a copilului dar și 



 

în domeniul antreprenoriatului social, Fundația „Căminul Felix” are o serie de parteneri: Amblecote 
Christian Centre, Assist International, Habitat for Humanity, People to People (FTM), PMU Interlife, 
Remember the Children, Rotary International, Samaritan’s Purse, Sweden Second Hand Stores, 
The Hope Alliance, Whitlesea Assembly of God, biserici din Regatul Unit al Marii Britanii, Australia, 

Norvegia, România, Suedia şi Statele Unite ale Americii. Acestora li se adaugă organizațiile surori 

din Oradea: Casa Minunată și Theranova.  
 
 

 
III.1.2. Bucuria Copiilor9 
 
Nume: Asociaţia „Casa de Copii Sf. Maria”  

Forma de organizare juridică: organizație nonguvernamentală 

Adresa: sat Baraţi, comuna Mărgineni, județul Bacău  
Tel/Fax: 0234 211 229 
Persoanã de contact: Laudeta Sipoş, asistent social 
srlaudeta@yahoo.fr  
www.csfmaria.ro 

 

Despre misiunea organizației 
 

„Casa de copii Sf. Maria” din Barați este o organizație acreditată să furnizeze servicii sociale în 

domeniul protecției copilului. Asociația și-a propus să ofere serviciile sale comunității în scopul 

ocrotirii, creșterii  și educării copiilor cu părinți decedați, abandonați sau care provin din familii 

dezorganizate. Asociaţia s-a înfiinţat la inițiativa Episcopiei Romano-Catolice de Iași, a parohiei 

„Maria Frieden” din Vechta (Germania) și a fost încredințată în administrare Surorilor Oblate 

Asumpționiste, călugărițe misionare. Serviciile sociale furnizate se bazează pe implicare, atenție 

acordată fiecărui copil în parte și, cel mai important, afecțiune. Copiii cresc într-un mediu plăcut și 
dispun de condițiile necesare unei dezvoltări fizice și psihice armonioase. 

 

Inițiativa de economie socială  
 
Pentru că tinerii peste 18 ani care urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului se 

confruntă cu dificultăți în ceea ce privește integrarea în muncă, Asociația a pus bazele unei societăți 

comerciale (SC), în 2004, numită sugestiv „Bucuria copiilor”. Principalul obiectiv al inițiativei de ES 
este  de a asigura practică de specialitate şi locuri de muncă tinerilor ocrotiţi de Asociaţia „Casa de 

Copii Sf. Maria”. În același timp, prin înființarea SC s-a dorit obținerea unor venituri suplimentare 

pentru acoperirea costurilor de funcționare ale centrului de plasament al Asociației. 

Demersul nu a fost unul simplu, lipsit de obstacole, dar determinarea celor implicați în acest 

proiect a făcut ca inițiativa de ES să prindă viață și mai apoi să se dezvolte. La început, au fost 
comercializate icoane pictate pe lemn. Apoi, implicarea în diferite proiecte în colaborare cu ONG-uri 

din străinătate a contribuit la strângerea capitalului necesar investiției inițiale. Resursele financiare 
colectate au permis achiziţionarea de utilaje necesare pentru dotarea atelierelor de tâmplărie de 

lemn și policlorură de vinil (PVC). Partenerii care au contribuit la punerea în practică sunt Rehau 
Polyimer, Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă din localitate.  

Activitatea întreprinderii sociale se desfăşoară în mai multe domenii și se adresează atât tinerilor 

ocrotiți cât și comunității. Elementul inovator al inițiativei de ES constă în faptul că tinerii au 
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posibilitatea să învețe în mod practic o meserie, să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea și să 

deprindă abilitățile necesare pentru a se integra într-o echipă de lucru.  
SC „Bucuria copiilor” include un atelier de tâmplărie din lemn, unul de tâmplărie din PVC, un 

centru de fotocopiere și un magazin.  
Atelierul de tâmplărie din lemn constituie prima activitate dezvoltată de Asociaţia „Casa de 

copii Sf. Maria ”. Este situat în incinta sediului Asociaţiei și are ca scop dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale tinerilor ocrotiţi care manifestă aptitudini pentru această meserie. Obiectele de 
tâmplărie produse în atelier (scaune, mese, paturi, dulapuri, mobilier pentru bucătării etc.) sunt atât 
pentru folosul Asociaţiei cât şi pentru comercializare. Astfel, paturile copiilor din centrul de 

plasament al Asociației sunt realizate în atelier, de către tinerii care părăsesc sistemul de protecție a 
copilului, sub îndrumarea unor persoane specializate. 

Atelierul de tâmplărie din PVC a fost deschis în anul 2004 şi are ca obiectiv dezvoltarea 
competenţelor profesionale ale tinerilor ocrotiţi. În atelier lucrează personal calificat şi cu experienţă 

în realizarea articolelor de tâmplărie alături de tineri beneficiari ai Asociației pentru care măsura de 

protecție specială a încetat. Atelierul produce uşi, ferestre și plase contra insectelor. Lucrările sunt 
executate atât pentru persoane fizice (case, apartamente), cât şi pentru diferite persoane juridice. 

 
Am fost ocrotit la „Casa de copii Sf. Maria” din anul 1999. Am terminat şcoala 
profesională în anul 2009, având calificarea de tâmplar. M-am angajat la atelierul 

de tâmplărie PVC, loc în care lucrez și astăzi. Dacă nu ar fi fost acest loc de 
muncă, cred că mi-ar fi fost foarte greu sa mă angajez undeva după ce am 
terminat şcoala. Oriunde mergi să lucrezi îţi cere experienţă. Acum, având deja trei 
ani de muncă, privesc spre viitor cu mai multă încredere. Am învăţat să lucrez cu 
câteva utilaje şi am participat la mai multe montaje. Cred că mă pot considera deja 

un muncitor cu experienţă. Îmi place mult să lucrez aici şi îmi place și de colegi. Ei 

m-au ajutat și m-au învăţat foarte multe lucruri. Pentru că sunt sprijinit în 
continuare de către casa de copii cu o locuinţă, din salariu reuşesc şi să fac ceva 
economii. În viitor sper să avem comenzi pentru ca acest atelier să reziste pe piaţă 
şi să îi poată ajuta şi pe alţi tineri, aşa cum m-a ajutat pe mine. (F., tânăr peste 18 

ani care părăsește sistemul instituționalizat de protecție a copilului)    

Asociația „Casa de copii Sf. Maria” a mai înființat un centru de fotocopiere, situat într-o zonă 

centrală a municipiului Bacău și un magazin mixt unde sunt comercializate produse alimentare şi 

nealimentare. Magazinul organizează stagii de practică pentru tinerii Asociaţiei pe timpul vacanțelor 

de vară. Tinerii se familiarizează astfel cu responsabilitățile pe care le implică un loc de muncă și 
dezvoltă deprinderile de viață independentă. Ambele inițiative de ES asigură locuri de muncă 
tinerilor care părăsesc instituţia de ocrotire.  

 
Am 22 de ani şi lucrez ca vânzătoare la magazinul alimentar din cadrul SC Bucuria 
Copiilor din Mărgineni, jud. Bacău. Îmi place să lucrez aici, deoarece pe lângă 
faptul că am un salariu cu care mă pot descurca, am şi posibilitatea să cunosc şi 
să interacţionez cu multă lume. Deoarece sunt studentă, acest serviciu mă ajută 
foarte mult să îmi pot continua studiile, pe care le plătesc din salariul meu. (G., 

tânără peste 18 ani care părăsește sistemul de protecție a copilului)  

Pentru tineri, ansamblul de inițiative de ES pus în practică de Asociația „Casa de copii Sf. Maria” 

are un impact direct prin creșterea încrederii în sine, însușirii abilităților pentru ceea ce înseamnă 

viața autonomă și integrarea socio-profesională.  



 

 
III.1.3. Brutăria Concordia10 
 

Nume: Organizația Umanitară Concordia  

Forma de organizare juridică: organizație nonguvernamentală 

Adresa: Drumul Regimentului Nr.20D, sector 1, București 

Tel: 0311 076 981; Fax: 0311 076 982   
Persoană de contact: Irina Zaharia, director  
irina.zaharia@concordia.or.at  
www.concordia.or.at/romania 

 
Despre misiunea organizației 
 
Concordia este o organizaţie umanitară, nonguvernamentală, apolitică şi non-profit, care are ca 

obiectiv recuperarea şi reintegrarea socială, şcolară şi familială a copiilor şi tinerilor care provin din 
familii defavorizate social sau care nu au un adăpost. În anul 2012, Concordia ocrotea peste 400 de 

copii şi tineri, organizaţi în grupuri de tip familial, de câte 8-12 copii, în case familiale și locuinţe 
sociale, administrate în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii – Rahtivani, judeţul Prahova.  

 

Inițiativa de economie socială  
 

La începutul anului 2011, organizația a inaugurat „Brutăria Concordia”, proiectulul fiind realizat în 
parteneriat cu câteva companii private, care au sprijinit dezvoltarea proiectului. Brutăria oferă 

posibilitatea formării profesionale, în meseriile de brutar și patiser, a unui număr de 24 de tineri. 

Majoritatea tinerilor provin din centrele Concordia, dar sunt incluși și tineri din afara organizației. Ei 

studiază două module a câte șase luni pentru meseria de brutar, cu posibilitatea prelungirii studiilor 

cu încă șase luni, pentru calificarea de patiser. Cursurile pentru brutari cuprind ore practice, dar și 
ore de igienă, științe alimentare, economie și matematică. Perioada de pregătire se încheie cu o 

evaluare a cursanților, în urma căreia se poate obține o diplomă recunoscută atât în România, cât și 
în Uniunea Europeană. Cei 13 absolvenți din anul 2011 lucrează la brutării din țară și din 

străinătate, unii dintre ei devenind chiar angajații „Brutăriei Concordia”. Aproximativ 43% dintre 

angajații brutăriei sunt tineri aflați în procesul de reintegrare socială și familială. 
 

Din 2011 sunt fascinat de brutărie, dar în special de patiserie, iar azi mă simt 

excelent în Brutăria Concordia. Am obținut  diploma de brutar și de patiser și sunt 
un om de bază în brutărie. Cu ajutorul maiştrilor şi al specialiştilor din Austria şi 
Germania intenţionez să devin un brutar profesionist. Avem toate condiţiile în noua 
şi frumoasa noastră brutărie, dar cel mai important este că îmi place ceea ce fac. 
În acelaşi timp sunt angajat în cadrul Brutăriei Concordia şi, împreună cu colegii 

mei, facem pâine pentru toţi copiii din Concordia, dar și pentru cei interesați din 

afara Concordiei. (I., tânăr peste 18 ani care părăsește sistemul instituționalizat de 

protecție a copilului)         

În același timp brutăria produce pentru vânzare diverse specialități de panificație și patiserie. Prin 
intermediul unui sistem de comenzi online (comenzi@concordia-brutarie.ro), livrările se fac la sediile 
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clienților. Produsele Concordia ajung la grădinițe, firme românești sau multinaționale, ambasade din 

București și persoane fizice. Începând cu luna noiembrie 2012, există un punct de desfacere a peste 

30 de produse proaspete de panificație și patiserie, în București – zona piața Victoriei, la parterul 

clădirii Premium Plaza (intersecția străzilor Dr. Felix și Nicolae Titulescu). 
 

Noi toți ne bucurăm în fiecare săptămână de pâinea de la Concordia. Este mereu 

proaspătă și este foarte bună. Pâinea Concordia este pentru „mic și mare”. (S. M. 
H., Ambasada Germaniei în România) 

Pâinea făcută de tinerii brutari acoperă necesarul de consum din casele de tip familial pentru 

copii, Centrul Social „Sf. Lazăr” și locuințele sociale pentru tineri din Concordia. 

Pe lângă hala de producție și sălile pentru cursuri, Brutăria Concordia are o moară, unde se 

macină grâul și secara folosite în brutărie. 

În acord cu promovarea principiilor unei alimentații sănătoase, pâinea din Brutăria Concordia 

este produsă din ingrediente naturale fără a fi folosiți aditivi dăunători. Mai multe detalii despre 

produsele și activitatea Brutăriei Concordia, pot fi găsite pe site-ul: www.concordia-brutarie.ro. 

Inițiativa de ES se dezvoltă atât prin conceperea unor rețete proprii, precum și prin transferul de 

know-how de la specialiști internaționali. În anul 2011, întreprinderea socială a fost distinsă cu 

două premii internaționale în cadrul competiției Fundației Erste pentru Integrare Socială: premiul la 

categoria Honors Awards, în care s-au clasat doar 27 de proiecte din Europa Centrală și de Sud-

Est și premiul „First Choice Prize”, acordat celui mai interesant proiect.  
Brutăria a participat la evenimente organizate de către Raiffeisen Bank, Banca Comercială 

Română, UNIQA Asigurări, Ambasada Austriei, Ambasada Germaniei, Billa, dar și la evenimente 
Open Door, în cadrul unor festivaluri sau concerte. 

Inițiativa de ES demarată urmărește asigurarea pârghiilor pentru integrarea în muncă a tinerilor 

peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, atât prin formare, cât și 
prin angajare propriu-zisă.  
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III.1.4. Proiect Mozaic11  
 

Nume: Fundația Dezvoltarea Popoarelor  

Forma de organizare juridică: organizație nonguvernamentală 
Adresa: Șos. Pantelimon nr. 300, etaj 3, sector 2, Bucureºti 
Tel: 021 255 22 58/61, Tel/Fax: 021 255 22 59 

Persoanã de contact: Carmen Andreșoi, coordonator local  
carmen.andresoi@fdpsr.ro  
www.fdpsr.ro 
 
 

Despre misiunea organizației 
 

Fundația Dezvoltarea Popoarelor (FDP) are misiunea de a dezvolta oportunităţi socio-educative 
şi de integrare profesională pentru persoane aflate în situaţie de risc social. FDP are sediul central 

în Bucureşti și trei filiale în ţară (Arad, Cluj și Dâmboviţa). La nivelul comunităților, FDP contribuie la 

prevenirea abandonului școlar, la promovarea ocupării durabile, la dezvoltarea inițiativelor de ES. 
 

Inițiativa de economie socială 
 

Ideea de a dezvolta o activitate de ES s-a născut în anul 2009. Atunci FDP a demarat analiza 
elementelor de fezabilitate pentru a identifica activităţi care să asigure integrarea în muncă a tinerilor 

susținuți din perioada copilăriei de către Fundație. Demersul a plecat de la situația beneficiarilor, de 
la nevoile şi preocupările lor. Începând cu luna decembrie 2010, au fost demarate activităţi 

educative pentru muncă, în cadrul atelierelor protejate deschise, în toate județele de implementare a 

proiectului „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale” (București, Arad, Cluj şi 

Dâmbovița). În București a luat fiinţă atelierul protejat „Se poate !” ca oportunitate de educație prin 

muncă, pentru tineri defavorizați (tineri cu dizabilități, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul 

instituționalizat de protecție a copilului). Activitățile s-au derulat în colaborare cu firme locale și au 

constat în asamblări foarte simple sau realizarea de produse de artizanat precum confecționarea 

unor tablouri tip frescă sau a unor părţi ale dosarelor de carton cu şină, acțiuni de sortare a 

diverselor articole de îmbrăcăminte și ambalare. 

În paralel, acțiunile de informare și sensibilizare a mediului de afaceri au dat  prilejul Fundației de 
a cunoaşte persoane interesate de domeniul ES şi dornice de a se implica. Acest context a fost 

decisiv în demararea unei iniţiative de ES de amploare, așa cum este SC „Proiect Mozaic” care a 

luat naştere în Bucureşti, prin colaborarea cu Grupul Menatwork, Confindustria România și CDO 

Opere Sociali din Italia. Întreprinderea socială, înființată în martie 2012, a fost dezvoltată în cadrul 

proiectului „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale”, cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-
2013. Scopul este acela de a răspunde unor nevoi sociale actuale: incluziunea socială a grupurilor 

defavorizate, susținerea activă și constantă a egalității de șanse în scopul creșterii participării 

grupurilor defavorizate pe piața muncii.  

Fabrica are o suprafață de 300 metri pătrați, este configurată pentru o capacitate de producție de 

4500 mp de mozaic pe lună și are în dotare utilaje performante. Inaugurarea s-a realizat în luna mai 

2012, printr-un eveniment public organizat la propriul sediu din Popești Leordeni, județul Ilfov.  
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S-a constatat că pe această piață există o cerere destul de mare dar care este doar parțial 

acoperită. Oferta disponibilă include preponderent mozaic de import, la nivel național existând un 
singur astfel de producător. Alte sectoare de activitate ale SC Proiect Mozaic sunt: realizarea de 
tablouri tip frescă, inclusiv pe bază de comandă, activităţi de asamblare şi ambalare pentru diferite 
produse, munca sezonieră (la sediul partenerilor de afaceri), confecţionarea unor articole de hârtie 

(cutii artizanale pentru cadouri şi bijuterii), precum și activităţi de fotocopiere şi pregătire a 
documentelor. 

În total, întreprinderea are 17 locuri de muncă, dintre care 12 pentru tineri peste 18 ani care 

părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului. O parte dintre ei sunt persoane cu 
dizabilităţi, care se confruntă cu probleme de integrare socială şi profesională. Având în vedere 
obiectivul şi structura de personal, SC Proiect Mozaic realizează, începând cu luna mai 2012, 

demersuri pentru obținerea autorizației ca unitate protejată autorizată, în conformitate cu prevederile 

Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.   

Pentru realizarea mozaicului ceramic din gresie porțelanată este urmat un proces tehnologic 
complex, bine stabilit, care cuprinde tăierea, rectificarea, bizotarea, lipirea şi ambalarea. Tăierea se 

realizează în funcţie de dimensiunile şi modelele alese de clienți cu ajutorul unei mașini profesionale 

de ultimă generație formată dintr-o bandă transportoare care ghidează plăcile de gresie către zona 
de tăiere. Tăierea gresiei se face sub jet de apă, pentru a nu se uza discurile, a nu crea praf de 

gresie şi pentru a obține o tăiere de precizie. Apa necesară pentru udarea discurilor de tăiere este 

înmagazinată într-o instalație specială de decantare şi recirculată printr-o serie de pompe. Placa de 
gresie poate avea dimensiunea de până la 50 cm când este introdusă pentru tăierea în fâşii. După o 

primă tăiere în fâşii urmează a doua tăiere a gresiei în pătrate sau dreptunghiuri, în funcție de 

comandă, obținându-se astfel plăcuţele de mozaic. Acestea sunt conduse pe banda transportoare 
într-un bazin cu apă pentru ca în procesul de cădere de pe bandă să nu se spargă. După spălare 

sunt înlăturate plăcile care nu corespund standardelor de calitate. După obținerea plăcuțelor, 

acestea ajung la masa de lucru pentru montatul mozaicului în matrițe special făcute pe dimensiunea 

acestora. Operațiunea implică o atenție deosebită şi, pentru unele modele, creativitate din partea 

celor care lucrează. După așezarea plăcuțelor în matrițe se trece la mașina de lipit care este 

formată dintr-o bandă transportoare pe care se deplasează matrițele de la începutul ciclului de lipire 

până la sfârșitul acestuia. Mașina pune pe matriță fibra de rețea, după care o debitează la 

dimensiunea plăcii de mozaic. Se impregnează apoi cu o soluție specială de lipit, iar cu ajutorul unei 

role presoare fibra de rețea este lipită şi îndepărtat surplusul de adeziv de pe spatele mozaicului. 

După această operație plăcile sunt supuse uscării, iar după uscare acestea sunt preluate spre 
ambalare în cutii de carton. 

Activitatea întreprinderii sociale este promovată prin materiale publicitare care expun produsele și 
serviciile oferite, prin organizarea de acțiuni / evenimente (expoziții, târguri, zilele porților deschise), 

prin colaborare cu alte organizații şi / sau cu mediul de afaceri, prin participare la evenimente 

publice organizate de alte organizații sau instituții. În viitor urmează ca produsele de mozaic să fie 
comercializate prin mai multe canale: expunere în show-room cu vânzare, prin distribuitori 

contractați și prin intermediul site-ului de promovare: www.fabricademozaic.ro 

Principalul element inovator în această inițiativă de ES îl reprezintă parteneriatul cu mediul de 
afaceri. Prin intermediul acestei colaborări s-au creat pe de o parte locuri de muncă  pentru 

persoanele aflate în dificultate, iar pe de altă parte, s-a câștigat know-how-ul şi experiență de 

specialitate pe o piață concurențială, care se bazează pe calitate şi performanță. Dezvoltarea 
acestei întreprinderi sociale contribuie la combaterea discriminării multiple, la susţinerea egalităţii de 

şanse și se încadrează în planul național de acțiuni concrete de sprijinire a ES. Efectul asupra 

beneficiarilor constă în stimularea participării pe piața muncii, creșterea stimei de sine și a motivației 

pentru muncă. Tinerii implicați spun că au „un loc de muncă real” care le permite să se simtă egali 

cu ceilalți. 

http://www.fabricademozaic.ro/


 

III.1.5. Beauty from Ashes12  
 

Nume: Asociația de Asistență Socială Comunitară Agape 

Forma de organizare juridică: organizație nonguvernamentală 

Adresa: Str. Ciheiului nr. 42A, Oradea, județul Bihor 
Tel: 0359 464 373 

Persoane de contact: Emanuela Eunice Drimbe, director de întreprindere socială și Cosmina Dudu, 
asistent social 

beautyfromashes@mail.com 
www.romanianorphanministries.com 

 

Despre misiunea organizației  

În încercarea de a atenua traumele suferite de tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de 

protecție a copilului prin separarea de familia naturală și instituționalizare, Asociația de Asistență 

Socială și Comunitară Agape furnizează servicii sociale specializate în vederea integrării optime pe 

plan social, educaţional, profesional și spiritual. Asociația acompaniază cu succes tranziția tinerilor 

de la sistemul instituționalizat la viața independentă utilizând un program holistic focalizat pe 
următoarele aspecte:  

 educație – susține și încurajează continuarea și finalizarea studiilor pentru a obține o 

diplomă și pentru a spori șansele de integrare profesională. De asemenea, se investește în 

programe de homeschooling pentru cei care nu au primit o educație potrivită în trecutul lor 

instituționalizat; 

 consiliere și mentorat – tinerii sunt sprijiniți să depășească anumite traume și sunt pregătiți 
pentru viitor; 

 deprinderi casnice – gătit și planificare a aprovizionării, program de curățenie; 

 activități recreative – hiking, călătorii / excursii, seri de film și „prânzul de duminică”; 

 abilități sociale – aplanarea și soluționarea conflictelor;  munca în echipă; 

 activități spirituale / religioase – studiu și consiliere biblică, frecventarea bisericii 

 îngrijire medicală – tinerii primesc tratamentele medicale necesare; 

 administrarea bugetului – tinerii sunt instruiți în dobândirea abilitățiilor de gestionare a 
banilor. 

 

Inițiativa de economie socială 
 

Atelierul handmade „Beauty from Ashes” reprezintă un exemplu de inițiativă de ES care sprjină 

integrarea profesională a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a 
copilului. Principalul partener este organizaţia „Romanian Orphan Ministries, Inc” cu sediul în Statele 

Unite ale Americii, care comercializează produsele pe piețele din străinătate. Până în anul 2012, nu 

au fost accesate alte surse de finanţare, activitatea fiind susținută prin fundraising. 
Tinerele implicate în întreprinderea socială  lucrează manual la designul şi confecţionarea unor 

felicitări handmade realizate pentru diferite ocazii. În atelier sunt confecţionate accesorii pentru păr, 

broşe şi alte bijuterii. Produsele obținute sunt unicate și exprimă talentul, pasiunea și sensibilitatea 

                                                
12

 La elaborarea textului au fost utilizate materiale informative și fotografii puse la dispoziție de Asociația de Asistență Socială Comunitară 
Agape iar anumite date factuale au fost preluate de pe site-ul organizației nonguvernamentale menționate 
www.romanianorphanministries.com 

 

mailto:beautyfromashes@mail.com
http://www.romanianorphanministries.com/
http://www.romanianorphanministries.com/


 

celor care lucrează la ele. Remuneraţia tinerelor angajate este una modestă și constă doar în „bani 

de buzunar”. Abilitățile dobândite însă în atelier au o importanță majoră în procesul de integrare și 
de deprindere a abilităților de viață independentă. 

Produsele handmade obţinute sunt distribuite în ţară şi peste hotare, cu diferite ocazii, iar 
contravalorea lor este restituită sub formă de donaţii către organizaţie pentru sprijinirea 
implementării proiectelor sociale. 
 

Îmi place forte mult să lucrez în cadrul atelierului Beauty from Ashes deoarece am 

învățat să fiu răbdătoare cu lucrurile mărunte și a constituit un mare sprijin pentru 

mine. Mi s-a oferit ocazia să lucrez și să-mi continui studiile.  (L., tânără peste 18 

ani care părăsește sistemul instituționalizat de protecție a copilului)     

Eu sunt implicată în realizarea accesoriilor pentru păr și îmi place foarte mult ceea 

ce fac, mai ales pentru că am învățat să confectionez cu mâinile mele lucruri 

complexe și de calitate în cadrul unui program flexibil. (O., tânără peste 18 ani care 

părăsește sistemul instituționalizat de protecție a copilului)     

Munca în cadrul Atelierului „Beauty from Ashes” mi-a oferit o ocupație adevărată și 
îmi place foarte mult ceea ce fac. Dacă nu ar fi fost atelierul mi-aș fi pierdut 

timpul… (R., tânără peste 18 ani care părăsește sistemul instituționalizat de 

protecție a copilului) 

Cu timpul, activitatea s-a amplificat, produsele atelierului fiind din ce în ce mai căutate de către 

clienți datorită unicității și calității oferite. Acest lucru a făcut ca Asociația să-și elaboreze o strategie 

de eficientizare a vânzărilor, de formalizare a activității pentru a putea oferi locuri de muncă 
beneficiarilor.  

Principalul efect al dezvoltării Atelierului „Beauty from Ashes” a fost reducerea riscului de 

excluziune socială în rândul tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de 

protecție a copilului. Cei implicați în activitatea atelierului au posibilitatea de a vedea cum, din 

munca lor pot rezulta produse valoroase, de calitate, apreciate de către clienți. S-a observat că 

tinerilor implicați în această activitate le-a crescut stima de sine și dorinţa de a fi parte a societăţii. 
 

 

 

 



 

 

III.2.  Pașii înființării unei întreprinderi sociale 
 

Cui îi este destinat acest capitol și la ce folosește? 
 

Capitolul este destinat persoanelor care trăiesc sau lucrează în comunități sărace 

și care vor să producă o schimbare. Se dorește a fi un instrument simplu și practic, 

care să ghideze cititorii, potențialii antreprenori sociali, prin câțiva pași esențiali 
înainte de lansarea afacerii sociale. 

Este un instrument util atât pentru persoanele care au deja idei de afaceri și o 

direcție de acțiune conturată, cât și pentru cei care caută o sursă de inspirație, cărora 

încă nu le este clar dacă întreprinderea socială este cea mai bună soluție pentru ei.  
 

Pe măsură ce parcurgeți acest capitol veți putea... 

... să clarificați ideea dumneavoastră de afaceri. 

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

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

... să faceți exerciții practice de implementare: cum se analizează piața, cum 

se analizează șansele de succes, de ce trebuie să țineți cont înainte de 
pornirea afacerii. 

... să cunoașteți instituțiile cărora vă puteți adresa pentru sprijin financiar și 
pentru punerea în practică a ideii. 

... să cunoașteți pașii juridici ai înființării unei întreprinderi sociale 

... să decideți dacă întreprinderea socială este cea mai potrivită soluție pentru 
începerea unei afaceri în comunitatea dumneavoastră. 

 

La ce să vă așteptați în continuare de la acest capitol 

Secțiunea următoare analizează principalii pași dinaintea începerii unei afaceri. 

Dorim ca acest drum să fie simplu și practic. Prezentăm în continuare câteva 

exerciții care vă vor ajuta să clarificați ce vă doriți de la întreprinderea socială și vă 

vor oferi idei legate de transformarea acesteia în realitate. Vă încurajăm să  faceți 
aceste exerciții.  

Parcursul pe care vi-l propunem în următoarea secțiune este schițat mai jos: 

 

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

aflat până acum?”) pe care le veți recunoaște după imaginea din stânga.  
 
 

 

De ce acest 
capitol? 

Obiective 

Ce urmează? 

Ce am aflat   
până acum? 

 



 

III.2.1. Pasul 1. Motivația 
 

De ce vreți să înființați o întreprindere socială? 
 

Clarificați care este motivația dumneavoastră de a începe o afacere socială. 

Aceasta va fi ancora la care vă veți întoarce pentru a verifica și valida fiecare etapă a 

înființări. 

Mai jos sunt câteva întrebări care vă vor ghida. Nu intrați în detalii în această fază. 

Notați doar cuvintele cheie care vă ajută să clarificați de ce vă doriți o întreprindere 

socială. Chiar dacă nu toate răspunsurile sunt complete, faceți o trecere în revistă la 

care să reveniți mai târziu. 

Întrebări preliminare Răspunsurile dumneavoastră 

Din punct de vedere economic: 

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

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

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

 Ce  idee / idei de afaceri aveți pentru 
întreprinderea socială? 

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

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

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

 Va fi o activitate de producție și / sau veți 
furniza un serviciu? 

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

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

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

 Aveți experiență în acest domeniu și / sau 
veti colabora cu persoane care au 

experiență în domeniu?  

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

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

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

 Ce ar asigura  succesul întreprinderii 

sociale ? Ce clienți veți avea? Unde veți 
vinde? 

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

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

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

Din punct de vedere social: 

 Care sunt nevoile oamenilor din 
comunitate?  

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

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

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

 Cum veți ajuta comunitatea prin această 
afacere?  

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

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

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

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

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

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

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

 Cum veți  utiliza resursele comunității? ..............................................................................

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

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

Motivația 

economică 

Motivația 

socială 



 

 
 
Î

n
t
r

Întrebările de mai sus v-au ajutat să treceți în revistă motivele economice și sociale 

aflate la baza înființării întreprinderii sociale. 

Evaluați relația dintre motivația economică și cea socială comparând cele două 

seturi de răspunsuri. Dacă dumneavoastră considerați că scopul social și cel 
economic sunt echilibrate, atunci întreprinderea socială este alegerea potrivită pentru 
demararea unei afaceri. 

Chiar dacă nu aveți toate răspunsurile la întrebările de mai sus, pașii următori vă 

vor ajuta să le identificați. 
 

Ce este o întreprindere socială: câteva clarificări 
 

După cum am văzut în capitolul 2, ES conectează dimensiunea economică, 

centrată pe obținerea de profit, cu un scop social. ES pune oamenii pe primul loc și, 
în același timp, oferă o sursă de câștig financiar. De exemplu, ar putea face parte din 

categoria entităților de ES o seră, o micro-fermă sau o unitate de procesare de 

dulcețuri, care au ca scop sprijinirea comunităților sărace și/sau oferă locuri de 
muncă persoanelor dezavantajate. 

Conform Cartei ES lansată în Franța în 1980, principiile de bază pe care le 

respectă entitățile de ES sunt: „solidaritate, responsabilitate, libertate, șanse egale 

pentru toți membrii [...] și respect reciproc” (Carta ES, 1980 apud în MMFPS, 2010a: 

20). Actuala rețea europeană de întreprinderi sociale Social Economy13 a lansat în 
2002 Carta principiilor Economiei Sociale: 

 „prioritatea acordată individului și obiectivelor sociale și nu capitalului;  

 structuri private;  

 asociere voluntară și deschisă; 

 control democratic al membrilor; 

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

 apărarea și aplicarea principiului solidarității și responsabilității; 
 gestiunea autonomă și independența față de autoritățile publice; 

 majoritatea excedentelor să fie folosite pentru atingerea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă și prestarea unor servicii de interes pentru membri sau de interes 
general.” (Carta principiilor ES, 2002 apud în MMFPS, 2010a: 20). 

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

oamenilor și ale comunităților. Toți membrii, indiferent de câți bani au adus, au un 

cuvânt de spus. Membrii au dreptul de a-și exprima opiniile privind deciziile 

importante care se iau în organizație. 
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 Cu ce organizații / instituții veți  încheia 
parteneriate? 

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

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

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

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

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

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

Legătura 
între 

social și 
economic 

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


 

Alegerea tipului întreprinderii sociale: care sunt variantele?  
 

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

 organizațiile non profit care desfășoară activități economice fie în interiorul lor, 

fie prin societăți comerciale; 

 organizațiile non profit organizate sub forma caselor de ajutor reciproc ale 

salariaților sau ale pensionarilor; 

 cooperativele de credit; 

 societățile cooperative de gradul 1 reglementate prin Legea 1/2005 privind 

organizarea și funcționarea cooperației (societăți cooperative meșteșugărești, 

societăți cooperative de consum, societăți cooperative de valorificare, societăți 
cooperative agricole, societăți cooperative de locuințe, societăți cooperative 

prescărești, societăți cooperative de transporturi, societăți cooperative forestiere sau 

societăți cooperative de alte forme)  (MMFPS, 2010a: 45). 
 

În afara acestor categorii, sunt reglementate  forme juridice de organizare potențial 

active în domeniul ES: forme generale de organizare relevante pentru ES (unitățile 

protejate autorizate, întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile financiare nebancare) și 
forme de organizare asemănătoare celor de ES (persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale). (MMFPS, 2010a: pp. 46-55). Aceste 
forme pot fi considerate întreprinderi sociale în măsura în care respectă principiile 

ES. Pe lângă acestea, alte entități de ES din țara noastră sunt: obștea și 
composesoratu (Stănescu et al. 2012: 51). 

Știți care dintre aceste tipuri este potrivit pentru dumneavoastră? La finalul 

capitolului găsiți detalii despre pașii juridici de înființare și sursele de finanțare.   
 

Ce am aflat până acum? 

Suntem la finalul primului pas, care v-a ajutat să clarificați: 
 care este motivația dumneavoastră din punct de vedere  economic și social, 

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

dumneavoastră 
 
 

III.2.2. Pasul 2. Pregătirea 
 

Identificarea ideii de afaceri 
 

Ideea de afaceri nu trebuie să fie rezultatul unui lung proces de analiză sau al unei 

revelații. Unele idei pot fi replica unor afaceri  din țară sau din străinătate. Alte idei s-

au dezvoltat din afaceri existente, îmbogățite cu elemente inovatoare sau adresate 
altor tipuri de consumatori (Kubr, Marchesi, Ilar, 1998: 23; Forth Sector, 2007: pp. 40-
41). 

Ideile de afaceri se „cântăresc” pentru a le selecta pe cele mai potrivite aptitudinilor 

dumneavoastră și oportunităților locale, dar și cu potențial de a produce un volum 

ridicat de vânzări. Asta vă vom ajuta să faceți în continuare! 

Ideea de 

afaceri 

Ce am aflat   
până acum? 

 



 

 

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

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

S
u
r
s
a
:
 
a
d
a
p
t
a
t
 
d
u
p
ă
 Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011 

Pentru ca ideea de afaceri să prindă viață, discutați cu prietenii, familia, părțile co-

interesate, persoanele din comunitatea dumneavoastră sau din alte comunități. 
Părerile lor vă pot ajuta să formulați o idee de afaceri mai clară. 

 

Încă nu am încheiat Pasul 2, „Pregătirea”, dar este important să rețineți: 
 Caracteristicile unei idei de afaceri bune sunt: rezolvă o problemă, există 

piață pentru această afacere și poate aduce bani! 

 Orice surse de inspirație sunt utile. Vă recomandăm să analizați cu atenție 
întreprinderile sociale prezentate în volum la capitolul 3! Vă sfătuim să 

consultați și anexele pentru informații practice privind instituțiile cărora vă 

puteți adresa. 

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

Experiența 
dumneavoastră 

... în urma unei călătorii în altă localitate, din nevoia de produse și 

servicii care nu se găsesc pe piață sau accesul la ele este anevoios, 

din experiența dumneavoastră de muncă șamd. 

Experiența 

comunității în care 

trăiți 

...prin analiza situației la nivelul comunității: care sunt avantajele, 

care sunt lipsurile și nevoile, cum se poate răspunde la ele. 

Experiența altor 
persoane sau 

comunități 

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

Discuții cu părți 
co-interesate 

... prin discuții cu persoanele sau instituțiile care ar putea influența 

dezvoltarea și punerea în practică a ideii de afaceri. 

Cursuri ... din informațiile și abilitățile dobândite prin intermediul unor cursuri 
speciale de instruire sau prin studii individuale . 

Alte surse ... prin consultarea unor publicații, ghiduri (ghidul de față este un 
exemplu!), rapoarte, studii de caz, resurse disponibile pe internet. 

Ideea mea de afaceri este bună? 

1. Care este beneficiul consumatorului? Ce problemă rezolvă? 

O idee de afaceri are succes în măsura în care este clar ce nevoie a 

consumatorilor satisface și cum. 

 

2. Care este piața?  

O idee de afaceri are valoare economică în măsura în care oamenii doresc  
să cumpere produsul sau serviciul respectiv. 

 

3. Cum va face bani? 

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



 

 
Analiza situației comunității 
 

Un punct bun de pornire este analiza situației existente în propria comunitate, 

acolo unde urmează să începeți afacerea socială. Pentru a face asta, răspundeți pe 
scurt la întrebările de mai jos: 

Generarea unei idei de afaceri în comunitatea dumneavoastră 

1. Nevoile comunității 
dumneavoastră 

Descrierea situației 
(etapa 1) 

Idei pentru întreprinderea 
socială 

(etapa 2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cum se pot folosi aceaste 

informații în demararea unei 
afaceri? 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................  

Care sunt nevoile principale 
ale oamenilor din 
comunitatea 
dumneavoastră?  

Faceți o listă a principalelor 

nevoi ale comunității. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Acum, uitați-vă pe lista pe 

care ați făcut-o mai sus și 

ordonați nevoile comunității 
dumneavoastră după 

importanță (primele vor fi 
nevoile pe care le 

considerați cele mai 
importante). 

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

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

Gândiți-vă la produse sau 
servicii care nu sunt 
comercializate în prezent în 
comunitatea dumneavoastră 

și pentru care oamenii 
trebuie să se deplaseze (altă 

parte a orașului, alt oraș, altă 

localitate, alt județ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nevoile 

comunității 



 

Generarea unei idei de afaceri în comunitatea dumneavoastră 

 
 

2. Resursele comunității 
(materiale, fiananciare, 

umane) 

Descrierea situației 
(etapa 1) 

Idei pentru întreprinderea 
socială 

(etapa 2) 

Care sunt principalele 
domenii de activitate din 
comunitate? Care au fost 
cele din trecut? Ce domenii 

de activitate credeți că se 
vor dezvolta în viitor în 
comunitatea 
dumneavoastră? 
(de exemplu: agricultură, 

creșterea animalelor, 
anumite industrii) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cu ce instituții din 

comunitate veți colaboara 

(primărie, organizații, mici 

comercianți etc.)? Cu ce 

instituții din alte localități veți 
colabora? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cum pot fi implicați în 
dezvoltarea afacerii 

dumneavoastră? Cum credeți 
că vor contribui? De ce ar 
face asta? 
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
............................................... 

În comunitate există terenuri 
sau clădiri utile pentru  
lansarea întreprinderii 

sociale? Gândiți-vă la 

resursele pe care le-ați 

putea obține din parteneriate 
(terenuri sau clădiri folosite 

parțial sau deloc, în 
proprietatea anumitor 

instituții sau persoane) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Există resurse naturale 
importante în zonă? Sunt 
suficient folosite? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resursele 

comunității 



 

Generarea unei idei de afaceri în comunitatea dumneavoastră 

 
 
 
 

3. Mai multe informații 

 
 
 
 
 

Cine? 

 
 
 
 
 

Ce vreți să aflați de la ei? 

Căror persoane/ instituții/ 

organizații vă veți adresa 

pentru mai multe informații 
care să vă ajute să 

răspundeți la întrebările de 
mai sus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Exercițiile de mai sus v-au ajutat să clarificați aspecte utile în pregătirea 
întreprinderii sociale: 

 situația din comunitatea dumneavoastră; 

 nevoile comunității pe plan economic și social; 

 disponibilitatea și utilizarea resurselor locale (materiale, financiare, umane 
etc.); 

 capacitatea de implementare a ideii de afaceri în comunitate: resursele 

existente, experiența, motivația și competențele viitorilor angajați; 

 parteneriate posibile cu actori publici și privați 
 implicarea întreprinderii sociale în comunitate. 

 
Stabilirea obiectivelor întreprinderii sociale  
 

Pe baza informațiilor obținute până acum, formulați obiectivele întreprinderii 

sociale, rezultatele pe care le anticipați.  
Obiectivele economice se referă la rezultatele care țin de afacerea dumneavoastră 

(de exemplu, tipurile produselor sau serviciilor, valoarea vânzărilor, tipul pieței etc.).  

Obiectivele sociale reprezintă rezultatele pe care vreți să le obțineți la nivel social 

(de exemplu: numărul persoanelor care trăiesc în situație dificilă în comunitate care 

vor fi ajutați, angajați sau care vor beneficia de serviciile întreprinderii sociale; 

obiectivele de dezvoltare a comunității etc.).  

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

Dacă unul dintre scopurile sociale este angajarea persoanelor din grupuri 
defavorizate (beneficiari de VMG, persoane de etnie roma, tineri peste 18 ani care 

părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, persoane cu dizabilități), 
rezultatele urmărite depind de tipul de integrare vizat. Cu alte cuvinte este bine să 

aveți în vedere că există mai multe posibilități de inserție pe piața muncii a 
persoanelor defavorizate.  

Angajarea temporară a acestora implică asigurarea condițiilor de formare inițială 
sau continuă la locul de muncă. Astfel, persoanele dezavantajate pot dezvolta 

abilități și competențe profesionale, sociale și personale care să le permită ca după o 

Ce am aflat 
până acum? 

 



 

perioadă de timp (de exemplu de 2-3 ani) să facă față cerințelor oricărui loc de 
muncă.  

Angajarea durabilă presupune locuri de muncă stabile capabile să-și acopere 

costurile. În funcție de cadrul legislativ național și reglementările regionale și locale, 

în faza inițială a unei întreprinderi sociale pot fi obținute facilități fiscale pentru o 
perioada determinată de timp. Obiectul acestora este de a compensa lipsa de 

productivitate a respectivilor angajați. Conform Legii 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și 

completările ulterioare, perioada contractului de solidaritate pentru inserția tinerilor 

absolvenți pe piața municii este de maximum doi ani. Ulterior întreprinderile sociale 

vor plăti salariile angajaților defavorizați din propriile resurse atrase de pe piață 

(Davister et al, 2004: 4). Cu referire la tinerii între 16 și 25 de ani, alte măsuri de 

acompaniere socială la noi în țară sunt: „consiliere profesională și mediere din partea 
personalului specializat al AJOFM prin întocmirea unui plan individual de mediere; 

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

doi sau mai mulți copii), prin burse de școlarizare sau pentru continuarea studiilor, 

acordate din bugetul de stat aferent Ministerului Educației sau din bugetele locale”. 
(MMFPS, 2010a: 70).  

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

 
III.2.3. Pasul 3. Evaluarea 

 

Până acum ne-am concentrat atenția pe clarificarea elementelor necesare în 

formularea ideii de afaceri. Aceasta ține cont de motivația și capacitatea 

dumneavoastră și a partenerilor, de caracteristicile  comunității în care veți lucra, 

resursele pe care le aveți la dispoziție. 

În continuare veți evalua dacă aveți cui să oferiți viitoarele produse / servicii, cu 

alte cuvinte, dacă o să aibă „căutare”. Gândiți-vă la următoarele aspecte: 

 Produsele și serviciile întreprinderii sociale vor avea prețuri și caracteristici 

mai atractive față de cele de pe piață? Clienții vor renunța la un produs similar pe 
care îl cumpărau anterior ca să cumpere de la dumneavoastră ? 

 Care este piața pe care veți comercializa produsele / serviciile? Care este 

locul pe care îl veți ocupa pe piață? 

 Care sunt persoanele cu care întreprinderea socială va interacționa direct sau 

indirect? Dar instituțiile?  

 Cine sunt viitorii  consumatori?  

 Ar fi cineva interesat de produsele / serviciile dumneavoastră? 

 Cine vă  face concurență? 

 Cum veți promova produsele / serviciile? Cum vor ajunge la clienți? 
 

Pentru a determina în ce măsură veți vinde, gândiți afacerea în contextul pieței pe 

care va funcționa.  

Cum analizați piața? Parcurgerea exercițiilor de mai jos vă va ajuta să luați în 
calcul elementele necesare într-o astfel de analiză. 

Înainte de a porni la drum, strângeți cât mai multe informații despre piață. Chiar 

dacă nu aveți resurse financiare pe care să le mobilizați pentru această etapă, puteți 



 

obține informații sau date utile fără costuri sau cu costuri reduse. Vă recomandăm 
următoarele surse: 

 Discutați cu organizații, firme sau persoane care lucrează în același domeniu. 

 Dacă aveți deja produsul, testați-l cu potențiali clienți. 

 Observați care este cererea și oferta pentru produsul respectiv în zonă. (De 

exemplu, dacă plănuiți să deschideți o brutărie într-un anumit loc, luați-vă câteva ore 

pentru a vedea câte persoane trec pe acolo într-o oră, eventual vorbiți cu ei să 

vedeți dacă sunt mulțumiți, plimbați-vă prin cartier pentru a vedea dacă mai sunt 
brutării în zonă etc.). 

 Căutați informații  despre categoria de consumatori care vă interesează. (De 

exemplu, le puteți găsi pe site-urile ministerelor, ale Institutului Național de Statistică, 

ale primăriilor, ale agențiilor de dezvoltare regionale sau locale etc.). 

 Citiți presa în domeniul care vă interesează. 

 Citiți publicațiile sau materialele promoționale ale competitorilor 

dumneavoastră și acordați atenție politicii de preț practicate de aceștia (Kubr, 
Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011). 

 

Cui vreți să vindeți?  
 

Decideți căror categorii de persoane sau instituții veți vinde produsul sau serviciul 
întreprinderii sociale. Răspunsul de tipul „oricui vrea să îl cumpere” nu vă va ajuta 

foarte mult. Ca sa știți cum ajungeți la clienții produsului sau serviciului 

dumneavoastră, trebuie să îi identificați și să aveți informații relevante despre ei. 

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

Consumatorii: 

Ce știți despre ei? Ce mai trebuie să știți? 

Răspunsurile dumneavoastră: 

Cine va cumpăra produsul / serviciul? Care 
sunt categoriile de consumatori cărora li se 

adresează? Sunt persoane fizice sau firme și 

instituții? 

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

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

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

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

Unde locuiesc potențialii clienți? La oraș? La 

sat? În localități învecinate? În județe 
învecinate? 

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

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

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

Ce venituri au? Ce produse / servicii își permit 
să cumpere? Sunt persoane cu venituri mici, 

care își permit produse ieftine? Sunt 
persoane cu venituri mari, care caută un 
produs special, deosebit? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Care este numărul consumatorilor potențiali 
cărora se adresează produsul / serviciul ? 

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

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

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

Cumpără de obicei tipul de produs/serviciu pe 

care vreți să îl oferiți? De ce? În ce condiții? 
Ce nevoi le satisface? 

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

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

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

Cât de des cumpără în prezent tipul de 

produs / serviciu pe care îl veți oferiți? 

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

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

Consumatori
i 



 

Consumatorii: 

Ce știți despre ei? Ce mai trebuie să știți? 

Răspunsurile dumneavoastră: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Cine mai oferă produsul sau serviciul întreprinderii sociale? 

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

Exercițiile de mai jos vă ghidează în definirea și analiza mediului concurențial. 

Competitorii: Ce știți despre ei? Răspunsurile dumneavoastră 

În momentul de față cum obțin potențialii 

clienți produsul / serviciul? De unde 
cumpără? Călătoresc în altă localitate? Se 

deplasează câteva stații de autobuz? Unde? 

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

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

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

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

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

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

Potențialii clienți sunt mulțumiți produsele / 

serviciile oferite de alte organizații? De ce? 

De ce nu? Care este motivația de a se 

deplasa exclusiv pentru a achiiționa acest 
produs? Dar costurile de transport? Cât timp  

consumă? Care este  prețul pe care îl 

plătesc în prezent pentru el? Veți oferi un 

preț mai mic? Mai mare? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cunoașteți firme sau organizații care oferă 
acest produs / serviciu în localitate? 

Dar în județ? 

Dar în țară? 
Care sunt  cele mai dezvoltate?  

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

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

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

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

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

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

Cunoașteți  în localitate  firme sau organizații 
care oferă produse / servicii asemănătoare 
cu cele pe care le va realiza întreprinderea 

socială? Prin ce diferă față de viitoarele 
dumneavoastră produse/servicii? 

Dar în județ? 

Dar la nivel național (dacă este cazul)? 

Enumerați-le pe cele mai dezvoltate. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cu ce vine nou produsul/serviciul 

întreprinderii sociale față de ce este acum pe 

piață ? (De exemplu, este mai natural, mai 
ieftin, mai atrăgător, mai aproape de 

consumatori, corespunde mai bine cerințelor 

și nevoilor consumatorilor etc.) 

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

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

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

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

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

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

 

Competiția 



 

 

Cu cine veți colabora? 
 

Pentru ca afacerea dumneavoastră să fie prosperă vă invităm să identificați viitorii 

colaboratori, fie că este vorba despre angajați, parteneri de afaceri, furnizori de 

materie primă sau distribuitori prin care vă veți vinde produsele / serviciile. V-ați 
gândit la o parte dintre aceștia? 

Mai jos sunt câteva întrebări care vă vor ajuta să clarificați tipurile de colaboratori 

pe care să îi aveți în vedere. 
 

 

Colaboratorii Cine sunt? Cum veți colabora cu ei? 

Angajați: cine va lucra 
în întreprinderea 
socială? 

De câți angajați va fi nevoie pentru începerea afacerii sociale? Ce 

responsabilități vor avea? Ce trebuie să știe să facă? Cunoașteți 
astfel de persoane? Cât de repede sunt disponibile să înceapă 

lucrul în întrerpinderea socială? În ce condiții? Veți angaja 
persoane din grupuri vulnerabile (de exemplu tineri peste 18 ani 

care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului)? 

Parteneri: cu cine vă 

asociați? 
Cu cine vă veți asocia pentru începerea afacerii? Care sunt 

avantajele asocierii? (de exemplu experiență, competențe, 

cunoștințe, aport financiar inițial, teren, utilaje disponibile, putere 

mai mare de negociere cu furnizori sau cu clienți, putere financiară 
mai mare etc.) 

Furnizori: cum faceți 
rost de materie primă? 

Scrieți o listă cu furnizorii de materie pe care îi cunoașteți în 
domeniu. Marfa lor este de calitate? Cât de rapid v-o pot aduce? 

Pot aduce comenzi regulate? La ce preț? Unde aduc materia 

primă? În localitatea dumneavoastră? Cât de departe? Veți  folosi 
resurse disponibile pe plan local? 

Desfacere: unde vă 

vindeți produsele/ 
serviciile? 

Cu ce organizații, firme, instituții veți colabora pentru a vă vinde 

produsele / serviciile? De ce ar fi interesați să lucreze cu 

dumneavoastră? Ce le oferiți? De ce vor fi interesați să lucreze cu 
dumneavoastră? Cu cine lucrează în prezent? 

 

Modelul de afaceri 
 

Știți ce produs / serviciu vreți să realizați în întreprinderea socială,  care este piața 

și cui vreți să vindeți.  
Clarificați care sunt activitățile prin care veți atinge scopul urmărit. Cu alte cuvinte, 

este timpul să definiți procesul pe care îl va parcurge produsul / serviciul, de la idee 

la furnizare de materie primă, la producție, vânzări și distribuție.  

Modelul de afaceri urmărește, în linii mari, acest traseu:  
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Fiecare etapă va fi diferită în funcție de tipul de afacere pe care vreți să o 

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

Colaboratorii 



 

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

mai probabil desfășurate de majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de 

producție, însă acestea sunt relevante și pentru afaceri care furnizează servicii. 
 

Modelul de afaceri 

Producție 
 
Furnizarea de materie primă:  

De unde planificați să procurați 
materia primă? La ce interval? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sediul:  

Descrieți caracteristicile spațiului 

necesar desfășurării activității. 
 
 
 
 
 

De ce materie primă este nevoie? 
........................................................................................ 

De unde o obțineți? Listați tipul de materie primă 
primită de la fiecare furnizor în parte. 
........................................................................................ 

Cât de des va fi livrată în primul an de funcționare a 
întreprinderii sociale? În al doilea an? Pe următorii 3-5 
ani? 
........................................................................................ 

Cât estimați costul pentru procurarea materiei prime? 
....................................................................................... 

Ați analizat toate variantele de procurare a materiei 

prime din zona din care faceți parte? 
.......................................................................................  
 

Etapele producției se vor desfășura intern în totalitate? 

Care etape vor fi desfășurate intern și de ce?  
.......................................................................................   

De ce utilaje aveți nevoie? Cât costă? În cât timp 

urmează să le achiziționați? 
.......................................................................................  

Cum va fi organizat procesul de producție de-a lungul 

unei luni? Dar a unui an? Descrieți în detaliu. 
.......................................................................................  

Care vor fi costurile principale legate de producție?  
.......................................................................................  

Ce capacitate de producție va avea întreprinderea 
socială în primul an? Dar în al doilea an? Dar în anii 3- 
5? 
.......................................................................................  
 

De cât spațiu aveți nevoie? Ce fel de spațiu? Aveți 

nevoie de spații de stocare? De unde veți face rost de 

acest spațiu? Există spații pe care le-ați putea folosi în 
localitatea dumneavoastră? Trebuie reamenajate? 

Trebuie construit ceva de la zero? Sunteți siguri că 

soluția aceasta este cea mai simplă din punct de 
vedere al costurilor? Dar cea mai bună?  
.......................................................................................  
....................................................................................... 
.......................................................................................  
....................................................................................... 

Marketing și vânzări 

Marketingul definește activitățile 

organizației întreptate către clienți: 
Cum satisface produsul/ serviciul 

nevoile clienților? Cum adaptăm 

produsul/ serivicul la cerințele 

Analiza pieței și a competitorilor ați făcut-o în exercițiile 

precedente. Rezumați punctele cheie mai jos: 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  

Modelul de 
afaceri 

 



 

Modelul de afaceri 

consumatorului? Cum îl vindem?  
Acestă activitate va fi analizată la 
Pasul 4 „Testarea”, dedicat 
aproape exclusiv celor patru 

segmente de activitate care țin de 
ceea ce în limbajul de specialitate 
poartă numele de „mix de 
marketing”. Deocamdată, ne-am 

propus să oferim informații despre 
componenta de marketing, un 
punct cheie în planul de afaceri. 

Definiți grupul țintă: aceștia sunt consumatorii cărora 

vreți să le vindeți produsul / serviciul. Și prin exercițiul 

acesta am trecut mai devreme, la secțiunea „Cui vreți 

să vindeți?” 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  

Care este strategia de marketing? Cum veți ajunge la 

consumator? Gândiți-vă la imaginea și caracteristicile 

produsului / serviciului pe care îl vindeți, la preț, la 

distribuție, la promovare.  Notați câteva elemente 
cheie aici, dar vom reveni la ele mai jos, la Pasul 4, 
„Testarea”. 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  

Distribuție 

Cum vreți să ajungeți la 

consumatorii voștri? Prin ce 
canale? (de exemplu, printr-un 
magazin propriu – fizic sau online 

–  prin distribuitori, prin târguri și 
evenimente) 

La Pasul 4, „Testarea” vom detalia această secțiune. 

Deocamdată gândiți-vă la traseul pe care îl va urma 
produsul / serviciul din momenul în care va părăsi 

producția și are deja o imagine stabilită. Cum ajunge el 
la consumatori? 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  
....................................................................................... 
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Am parcurs împreună activitățile principale, dar dumneavoastră sunteți cel care va 

structura procesul specific întreprinderii sociale pe care vreți să o porniți. 
Concentrați-vă doar pe câteva activități cheie în afacerea dumneavoastră. Pentru 

restul, analizați măsura în care puteți apela la specialiști (de exemplu, pentru 

contabilitate, administrație, marketing etc.) 
 
Echipa 
 

Deschiderea unei afaceri presupune asumarea unor responsabilități tehnice și 
administrative. Membrii echipei vor avea sarcini complementare: fiecare se pricepe la 

ceva, are experiență în anumite domenii și este responsabil pentru acestea. Limitați 
situațiile în care o singură persoană face totul.  

 
Echipa Răspunsurile dumneavoastră 

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

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

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

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

Care sunt punctele slabe ale echipei? Cum 

soluționați aceste obstacole? 

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

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

În ce domenii este competent fiecare membru al 

echipei? Are experiență practică în respectivul 

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

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

Echipa 



 

Echipa Răspunsurile dumneavoastră 

domeniu? 

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

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

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

Echipa a căzut de acord asupra unor obiective 

comune? Există încă diferențe de opinie? 

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

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

Din echipă fac parte persoane dezavantajate? Ce 
nevoi specifice au aceste persoane? 

Întreprinderea socială oferă condiții pentru 
satisfacerea acestor nevoi specifice? 

 

 

Identificați punctele slabe ale echipei și modalitatea prin care acestea pot fi 

suplinite. De exemplu, dacă nu vă pricepeți la marketing, poate ar fi o idee bună să 

apelați la profesioniști care să vă ajute să stabiliți imaginea și strategia de marketing 
a întreprinderii.  

Exercițiile de mai jos vă vor ajuta să identificați competențele membrilor echipei. 

Marcați cu un cerc plin domeniile pe care membrii echipei le cunosc cel mai bine. 

Marcați cu un cerc gol pe cele unde au mai puțină experiență. Pentru cazurile în care 

considerați că nicio persoană nu acoperă satisfăcător competențele necesare, 

gândiți-vă cum puteți umple spațiile goale. 
 

Echipa 

Abilități specifice Ablități generale 
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Angajat 1 
.......................................... 

     o       

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

      o o     

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

            

Spații goale: ce abilități 
lipsesc? 

      o      

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998 

 

Organizația 
 

Ați decis principalele activități ale întreprinderii sociale. Ați decis profilul și 
responsabilitățile pentru membrii echipei. În continuare, clarificați aspectele legate de 
organizarea internă: 

 
 



 

Personal 

V-ați gândit la echipă în funcție de 

competențele lor. Ați elaborat modelul de 

afaceri și activitățile specifice ale întreprinderii 

sociale . Grupați membrii echipei în funcție de 

activitățile întreprinderii sociale și 

responsabilitățile fiecăruia.  

De câți angajați veți avea nevoie? 
......................................................................
......................................................................  

Ce responsabilități va avea fiecare angajat? 
......................................................................
...................................................................... 
Ce salariu anual va avea fiecare angajat? 
......................................................................
......................................................................  

Ce salariu anual vor avea toți angajații? 
...................................................................... 
...................................................................... 

Sediul 

Pentru alegerea spațiului necesar desfășurării 

activității, aveți în vedere următoarele: 

 valoarea chiriei; 

 cerințele de spațiu și dimensiune; 

 accesul la resurse materiale în zonă; 

 accesul la piața de desfacere în zonă; 

 accesul la personal cu experiența căutată 
în zonă. 

 

De ce dimensiune ați calculat că este 

nevoie? Va fi un spațiu deschis sau închis 

(de exemplu, birouri / spații mai mici 
individuale)? 
......................................................................
...................................................................... 

Veți avea nevoie de spații de procesare? 
De depozitare? 
......................................................................
...................................................................... 
Amplasare sediului va permite accesul la 
resurse materiale din zonă (materii prime, 
terenuri sau clădiri etc.)? 
......................................................................
...................................................................... 
Amplasare sediului va permite accesul la 

oameni care au experiență în domeniu sau 
care pot contribui la dezvoltarea afacerii 
dumneavoastră? 
......................................................................
...................................................................... 
Ce costuri va implica fiecare din variantele 

de spațiu la care v-ați gândit? (amenajare, 

întreținere, chirie) 
......................................................................
...................................................................... 
Sediul va fi într-o clădire deja existentă sau 
se va construi pe un teren din localitate (de 

exemplu, pus la dispoziție prin 
concesionare de la primărie)? 
......................................................................
...................................................................... 

Parteneriate 

Orice întreprindere socială are relații de 
parteneriat cu alte întreprinderi – fie că este 
vorba despre furnizori, distribuitori,sau alte 
întreprinderi sociale.  

Un parteneriat de succes  îndeplinește cel 

puțin următoarele cerințe:  

 este perceput drept  o situație de câștig 
pentru ambii parteneri; 

 există un echilibru între riscuri și investiții; 

Care sunt partenerii pe care îi veți avea? 
......................................................................
...................................................................... 
Care sunt avantajele partenerilor în acest 
parteneriat? 
......................................................................
...................................................................... 
Care sunt avantajele dumneavoastră în 
acest parteneriat? 
......................................................................

Organizația 



 

 sunt clare condițiile parteneriatului, inclusiv 
ale încetării acestuia.  

 

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

Care sunt condițiile parteneriatului? 
......................................................................
...................................................................... 
Care sunt riscurile dacă încetează unul 
dintre parteneriate sau dacă se schimbă 

condițiile? De exemplu, dacă unul din 

furnizori renunță la contract, veți putea găsi 

cu ușurință alt furnizor? Dacă un client 

renunță la contract, acest lucru va avea un 
impact mare sau mic asupra afacerii dvs.? 
......................................................................
...................................................................... 

Punctele forte și slabe ale întreprinderii 
sociale 

Analiza punctelor forte și slabe ale afacerii 

dumneavoastră vă ajută să clarificați care 

sunt lucrurile la care sunteți buni și pe care să 

„marșați” la stabilirea imaginii firmei sau la 

întâlnirile cu clienți, parteneri sau investitori. 
De asemenea, vă indică domeniile în care nu 

sunteți cei mai buni, în care este util să căutați 
sfaturi din exterior. 

Care sunt avantajele competitive ale 
întreprinderii sociale? La ce ar fi cel mai 

bună? Ce o face diferită de alte organizații? 
......................................................................
...................................................................... 

Care ar fi punctele slabe  ale organizației 

dumneavoastră? La ce vă pricepeți mai 

puțin decât alte organizații? 
......................................................................
...................................................................... 

Cum veți rezolva aceste puncte slabe? 
......................................................................
......................................................................  

 

Analiza pieței din perspectiva mediului politic, economic, social și tehnologic 
 

Exercițiile de mai jos vă ghidează în analiza factorilor care vă pot influența 

afacerea. Poate pare complicat, dar nu este – exercițiul are rolul de a vă informa 
asupra tuturor elementelor de luat în calcul, chiar dacă în această fază nu este 

necesar să intrați în prea multe detalii. 
 

Politic Economic Social Tehnologic 

Enumerați factorii 
politici sau legislativi 
care v-ar putea 

influența afacerea 
socială. 

Enumerați aspectele 
economice care ar 

putea influența 
afacerea socială. 

Descrieți profilul 
socio-demografic al 

comunității în care 

veți deschide 
întreprinderea 
socială. 

Enumerați câteva 
caracteristici privind 

tehnologia de pe piață 
necesară 
implementării ideii de 
afaceri. 

Câteva exemple: 

Stabilitate politică la 

nivel local / național 

Taxe 

Angajare 

Politici pentru 

protecția mediului 
înconjurător 

Câteva exemple: 

Situația economică 
în domeniul 
dumneavoastră de 

activitate (creștere 
economică etc.) la 

nivel de județ și 

național 

Strategia de 
dezvoltare 

Câteva exemple: 

Nevoile 
persoanelor din 
grupul căruia se 
adresează 
întreprinderea 
socială 

Caracteristicile 
persoanelor din 
grupul căruia se 

Câteva exemple: 

Tipuri de utilaje care 
se folosesc în 
domeniu 

Noutățile în domeniul 
tehnologic din 

domeniu (național, 

internațional) 

Inovații tehnologice 

Context: 
Politic 

Economic 
Social 

Tehnologic 



 

Politic Economic Social Tehnologic 

 economică la nivel 

de județ / național 

Cererea și oferta de 
produse/ servicii în 
domeniul 
dumneavoastră de 
activitate la nivel 

local, județean sau 

național 

Șomajul 

Rate de schimb 

adresează 
întreprinderea 

socială (experiență, 

educație, 

competențe, 
atitudini etc.) 

Schimbările care 
au loc la nivel 
demografic (de 
exemplu, tinerii 
care părăsesc 

localități, de ce o 
fac etc.) 

Patente, brevete  

 Sursa: adaptat după Forth Sector, 2007: 48 

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

 consumatorii produsului sau serviciului oferit și cum veți ajunge la ei; 

 concurența dumneavoastră: care este piața în acest moment pentru tipul de 

produse/ servicii oferite de dumneavoastră, cine le mai vinde și cât de 

satisfăcuți sunt consumatorii dumneavoastră țintă de acestea; 

 principalii colaboratorii angajații, partenerii, furnizorii, partenerii de distribuiție; 

 echipa de management și organizarea internă a afacerii dumneavoastră; 

 punctele forte și slabe ale afacerii dumneavoastră; 
 contextul politic, economic, social, tehnologic al întreprinderii sociale. 
 

 

III.2.4. Pasul 4. Testarea 
 

Până acum am trecut în revistă principalele elemente ale ideii de afaceri. Am 

analizat consumatorii, comunitatea și nevoile pe care le vor satisface produsele/ 

serviciile întreprinderii sociale, integrarea organizației în comunitate, dar și 
interacțiunea cu piața. 

Pentru a ne apropia cu încă un pas de elaborarea planului de afaceri vom 
reformula toate aceste aspecte într-o manieră mai „tehnică”, din perspectiva 

interacțiunii cu piața, relevantă din punct de vedere al succesului economic.  
 
Produsul 
 

Delimitați clar produsul / serviciul pe care întreprinderea socială îl oferă. Este bine 

să știți căror nevoi ale consumatorilor răspunde, prin ce se diferențiază de alte 
produse similare.  

Pentru a evalua competitivitatea produsului/ serviciului întreprinderii sociale, 

răspundeți la întrebările de mai jos. 
 
 
 

 

Produsul 



 

Ați definit bine produsul? 

Care sunt caracteristicile produsului / 
serviciului întreprinderii sociale? În ce 
măsură caracteristicile satisfac  nevoile 

consumatorilor și ale comunității? Este 

nevoie să  adaptați produsul / serviciul 
pentru a le satisface mai bine? 
 

Descrieți produsul / serviciul. Ce este diferit 

față de cel al concurenței? Cum răspunde la 
nevoile consumatorilor? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

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

nevoilor și cerințelor clienților? 

Există piață pentru acest produs/ serviciu? 

Din ce persoane, instituții sau organizații 

este formată piața? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................  

Este poziționat corect pe piața? Deservește 
anumite tipuri de consumatori? Vă este este 

clar care sunt aceștia? 

Este vorba despre un produs / serviciu 
adresat unei mase de consumatori, sau este 

„de nișă”, adică adresat numai unui anumit 
segment de consumatori (de exemplu, 
persoane care sunt interesate de hrana 

organică și își permit să plătească în plus 
pentru asta)? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

Care este imaginea produsului / serviciului? 

Nu uitați: imaginea produsului / serviciului 
adaugă valoare (de exemplu, un borcan de 

dulceață cu o etichetă stilizată, ambalat și 

prezentat elegant este total alt produs față 

de un simplu borcan de dulceață). 

Din punct de vedere vizual, v-ați gândit cum 
va arăta produsul? 
Fie că este vorba despre un produs sau de 
un serviciu, imaginea sa trebuie să 

corespundă cu mesajul pe care vreți să îl 

transmiteți consumatorilor 

Care va fi percepția consumatorilor asupra 
produsului meu? Cum va arăta produsul?  

Corespunde ambalajul și felul în care îl 

comunicați cu cerințele și așteptările  
categoriei de persoane căreia i se 
adresează? 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

Care sunt funcțiile ambalajului produsului 
dumneavoastră? (De exemplu: cantitate pe 
unitate de produs, aspecte legate de 

conservare și protecție a produsului, 
manevrare, informare a consumatorului etc.) 

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 

 
 

Prețul 
 

Succesul întreprinderii sociale depinde de stabilirea unui preț pentru produsul / 

serviciul oferit. Pentru a face asta trebuie să vă gândiți la mai multe aspecte, detaliate 
mai jos. 

Ce preț puteți cere de la consumatori? Prețul trebuie să fie cel  pe care 

consumatorul este pregătit să îl plătească. Prețul nu este exclusiv determinat de cost. 

Desigur, și costul de producție este important, pentru că diferența dintre preț și cost 

rezultă în profitul dumneavoastră. Dar stabilirea prețului unui produs/ serviciu  ține 
cont în primul rând de valoarea pe care o are acesta pentru consumator. În 

componența prețului de vânzare intră atât elemente  mai ușor de măsurat (costul de 

producție), cât și unele  care sunt mai greu de evaluat dar care sporesc  valoarea 
acelui produs (de exemplu, unicitatea în cazul produselor de artizanat) povestea, 

raritatea, ineditul combinațiilor ingredientelor etc.). Atenție la cazul în care prețul de 

vânzare este mai mic decât prețul pe care consumatorul este pregătit să îl plătească. 

În astfel de situații, este posibil ca produsul / serviciul să nu fie  considerat atractiv de 

către viitorii clienți. 
Care este experiența consumatorilor, din punct de vedere al prețului, cu produse/ 

servicii similare? Dacă o persoană  este obișnuită să plătească un anumit preț pentru 

un astfel de produs, este puțin probabil să fie dispus să cheltuiască mai mult pe 

produsul dumneavoastră. Excepția este dată de cazul în care consumatorul percepe 
produsul ca având o valoare superioară. Aceasta poate fi dată de imagine, de moda 

perioadei respective, de felul în care comunicați imaginea produsului / serviciului, de 
promovare etc. 

Ce prețuri au produsele / serviciile care pot înlocui produsul / serviciul oferit de 

întreprinderea socială? Este posibil ca, în situația în care consumatorii au acces la 

produse cu rol de înlocuitor, prețul acestuia să fie tras în jos. Țineți cont de acest 

aspect atunci când stabiliți prețul. 

Care va fi strategia de preț pe care o veți adopta? O variantă este să intrați pe 

piață cu un preț mai mic față de competitorii dumneavoastră. Astfel veți atrage 

atenția mai multor clienți pentru că puteți produce la costuri mai mici decât 

concurența. Sau dimpotrivă, există situații în care veți prefera să intrați pe piață cu 

un preț mai mare, pentru că produsul / serviciul  dumneavoastră este clar poziționat 
ca fiind mai bun decât al competitorilor. 

Pentru a recapitula, răspundeți la întrebările următoare: 
 

Ați stabilit prețul corect? 

Ce prețuri au în prezent produsele /serviciile 
din categoria celor pe care întreprinderea 

socială le va lansa pe piață? Există diferențe 
între anumite mărci? De unde provin aceste 

diferențe? 

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

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

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

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

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

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

Dintre produsele / serviciile identificate mai 
sus, ce cumpără consumatorii 

dumneavoastră țintă mai mult? Ce prețuri 

sunt dispuși să plătească pentru ele? 

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

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

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

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

Prețul 



 

Ați stabilit prețul corect? 

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

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

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

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

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

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

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

Ce strategie de preț veți adopta: ieftin și la 
calitate scăzută sau asemănătoare cu a 

competitorilor? Scump și mult mai bun / 
diferit? 

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

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

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

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

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

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

Canalele de distribuție 

În ce fel (prin ce „canale de distribuție”) veți asigura accesul consumatorilor la 
produsele / serviciile dumneavoastră? Răspunsul la această întrebare este important 

pentru succesul afacerii și este diferit în funcție de o serie de decizii pe care le veți 
lua cu privire la caracteristicile și numărul consumatorilor, preferințele lor în ceea ce 

privește locul în care în care achiziționează produsul / serviciul, nivelul de preț etc.  

Înainte de a decide canalele de distribuție, considerăm că este util să revedeți 

răspunsurile dumneavoastră la exercițiile de mai sus, mai ales cele legate de 

consumatori, de produs și de preț. Răspunzând la întrebările de mai jos, veți contura 

o strategie de distribuție. 
 

Știți unde vă vindeți produsele/ serviciile? 

Din punct de vedere geografic unde vreți să 

vă vindeți produsele / serviciile? În localiate? 

În localitățile sau în județele învecinate? În 

toată țara? La nivel internațional? 

Concentrați-vă pe opțiuni clar definite și 

evitați răspunsuri de tipul „oriunde”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prin ce mecanisme ar fi cel mai bine să  

vindeți, ținând cont de comportamentul 
consumatorilor dumneavoastră? În ce tipuri 
de magazine? În propriul magazin? Prin 
livrare la domiciliu? La târguri? Prin internet? 

Prin agenți de vânzare? 

Alegeți modalitățile în funcție de tipul și 

prețul produsului/ serviciului și în funcție de 
mediile cel mai frecventate de consumatorii 

dumneavoastră. Evitați răspunsul „oriunde”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Listați firme, instituții, organizații importante 

cu care veți încheia contracte de distribuție. 

Sunt cele mai potrivite pentru produsele și 
imaginea acestora? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Distribuție 



 

 

Modalități de promovare 
 

Consumatorii trebuie să cunoască produsul / serviciul înainte de a-l cumpăra. 

Puteți capta atenția consumatorilor în mai multe feluri. În exercițiile de mai jos sunt 

listate câteva dintre acestea. Estimați de câtă publicitate aveți nevoie într-o anumită 

perioadă. Interesați-vă care sunt consturile asociate. Faceți publicitate astfel încât să 

fiți observați, să oferiți informații, să fiți convingători. Explicați clienților care sunt 

avantajele produsului și care este beneficiul lor în urma cumpărării. Convingeți-i că 

este mai bun decât concurența. 
 

Tipul de publicitate Notați tipurile de 
publicitate relevante 

pentru produsul / 
serviciul 

dumneavoastră. Dați 

și câteva nume 
concrete (nume de 

ziare, de reviste etc.) 

De ce este relevant 
acest tip de publicitate 

pentru produsul/ 
serviciul 

dumneavoastră? 

Gândiți-vă la ce citesc 
consumatorii 

dumneavoastră, ce le 

influențează decizia 
de a cumpăra etc.? 

Care este costul 
lunar asociat acestui 

tip de publicitate? 

Materiale de 
publicitate: 

broșuri, fluturași, 
postere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicitate clasică:  
ziare, reviste, 

publicații de 
specialitate, radio, 
TV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marketing direct: 
e-mailuri directe 
către consumatori, 
telefoane către 
consumatori, 
internet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Tipul de publicitate Notați tipurile de 
publicitate relevante 

pentru produsul / 
serviciul 

dumneavoastră. Dați 

și câteva nume 
concrete (nume de 

ziare, de reviste etc.) 

De ce este relevant 
acest tip de publicitate 

pentru produsul/ 
serviciul 

dumneavoastră? 

Gândiți-vă la ce citesc 
consumatorii 

dumneavoastră, ce le 

influențează decizia 
de a cumpăra etc.? 

Care este costul 
lunar asociat acestui 

tip de publicitate? 

Evenimente, 

expoziții, târguri 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Când vă adresați consumatorilor, concentrați-vă pe persoanele care iau decizia de 
cumpărare (Kubr, Marchesi, Ilar, 1998). 

 
Înainte de a trece mai departe, să recapitulăm ce am făcut până acum la acest 

pas, pentru că această informație va sprijini scrierea planului de afaceri: 

 Produsul: are caracteristici clare care îl diferențiază de alte produse, 

răspunde unei nevoi și este dorit de consumatori din motive care vă sunt clare; 

 Strategia de preț folosită: se face în primul rând, în funcție de consumatori și 
cerințele lor; 

 Canalele de distribuție: știți care ar fi partenerii de distribuție pentru produsul / 

serviciul dumneavoastră, iar canalele pe care le-ați ales sunt potrivite cu 

cerințele consumatorului țintă; 

 Promovare: poate fi  costisitoare dar crucială dacă vă doriți ca clienții să știe 
de dumneavoastră. 

 

Afacerea în cifre: cheltuielile și veniturile 
 

Până acum am detaliat componentele prin care să analizați dacă ideea 

dumneavoastră de afaceri este viabilă și dacă întreprinderea socială va fi fezabilă. În 
continuare, vom pune totul în cifre.  

 

 Calcularea costurilor și a rentabilității 

Înainte de a calcula costurile, stabiliți care este unitatea în funcție de care veți 
calcula. În funcție de tipul de produs/ serviciu oferit, aceasta poate fi, de exemplu: o 

cămașă, un kilogram de fructe de pădure, un borcan de miere, o oră de îngrijire a 
copilului mic etc. 

Vom calcula două tipuri de costuri, pentru a le diferenția pe cele care depind de 

numărul de unități produse și vândute (costuri variabile) de acele costuri care nu 
depind de nivelul vânzărilor (costuri fixe) (NESsT, 2011: pp. 64-65,107). 

Promovare 

Costuri 



 

Costurile fixe sunt suportate în mod regulat și nu depind de nivelul vânzărilor (de 

exemplu, chiria, utilitățile, echipamentele, salariile etc. Indiferent cât de mult vindeți 
într-o lună, va trebui să plătiți chirie, utilități etc.). 

Costurile variabile sunt direct legate de numărul de produse sau servicii vândute 
(de exemplu, costul materialelor, al livrarii produselor respective). Pe baza acestor 

informații, definiți costul variabil asociat fiecărei unități de produs (de exemplu, costul 
asociat cu producerea unei singure mese, nu al tuturor meselor).  

Ce costuri estimați că veți avea în primul an de funcționare a întreprinderii 

sociale? Exercițiile următoare vă vor ghida în calculul unor costuri de bază. Atenție la 

calcularea costurilor variabile, care trebuie să țină cont de numărul de produse pe 

care estimați că le veți vinde în această perioadă. Nu uitați să stabiliți o perioadă 

pentru care faceți acest calcul: șase luni, un an, doi ani etc. 
 

Costuri 
Costuri 

fixe 

Costuri variabile 

Cost variabil 
pe unitate de 

produs/ 
serviciu 

Cantitate: 

număr de unități 
vândute 

Costuri variabile 
totale (cost pe 

unitate x număr de 

unități) 

Echipamente     

Chirie     

Utilități     

Salarii     

Materie primă 
- 
- 
- 

    

Servicii (consultanță, 
contabilitate, juridic, 

curățenie, pază) 

    

Publicitate     

Tipărire     

Papetărie     

Telefon     

Transport     

Altele: 
........................ 

    

Altele: 
........................ 

    

Altele: 
........................ 

    

Altele: 
........................ 

    

Altele: 
........................ 

    

TOTAL Costuri 
fixe 
totale  
= 
______ 

Cost variabil 
total pe 
unitatea de 
produs =  
___________ 

  

Sursa: adaptat după NESsT, 2011 



 

Costuri fixe totale = ________ RON      

Cost variabil pe unitatea de produs = _______ RON    

 

 

 

Preț unitar  = ______ lei / ______        

Exemple:  60 lei / borcan de dulceață 

   30 lei / pungă de fructe uscate 

   100 lei / noapte de cazare la pensiune 

 

 

Dacă ați parcurs exercițiul de mai sus, știți care sunt costurile fixe totale pe 

perioada de timp selectată și costul variabil pe unitatea de produs: 
 
 
 
 

Amintiți-vă ce preț ați stabilit pentru produsul/ serviciul întreprinderii sociale. Prețul 

perceput pe o unitate (de exemplu, prețul unui borcan de zacuscă) va fi prețul unitar. 

În continuare, calculați numărul de produse pe care le veți vinde pentru a vă 

acoperi toate costurile. Pare complicat, dar după exercițiile anterioare nu trebuie 

decât să înlocuiți în formula următoare cifrele pe care le-ați stabilit mai sus. 
 

 

Dacă ați aplicat această formulă, veți ști cu câte produse veți acoperiți toate 

costurile, în perioada de timp pe care ați ales-o. 
 

 Calcularea veniturilor 

Veniturile sunt mai simplu de calculat. Tabelul de mai jos vă va ghida. Ca și în 

cazul costurilor, alegeți o perioadă de timp pentru care să calculați veniturile (un an, 
de exemplu). 

 
Venituri 

Venituri din vânzări  

Granturi  

Contribuțiile membrilor, dacă este cazul  

Donații  

Altele: ........................  

Altele: ........................  

Altele: ........................  

TOTAL VENITURI  

Sursa: adaptat după NESsT, 2011 
 

 Bugetul de venituri și cheltuieli 

Ați calculat mai sus costurile și veniturile din activitatea întreprinderii sociale. Să 

trecem în revistă veniturile și cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității într-
o anumită perioadă de timp: 

 



 

Venituri și cheltuieli Sumă 

Venituri din vânzări (1) 

Costul bunurilor vândute (2) 

Profit brut  (3) = (1) – (2) 

Cheltuieli de operare:  

Salarii (4) 

Chirie / cheltuieli de întreținere  (5) 

Utilități (6) 

Telefon (7) 

Alte costuri (8) 

Total cheltuieli de operare (9) =(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 

Venit net (10) = (3) – (9) 

Subvenții și granturi (11) 

Venit net după acordarea subvențiilor (10)+(11) 

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

 Fluxul de numerar 

Fluxul de numerar vă ajută să vedeți în detaliu câți bani intră și ies din 

întreprindere. Planificând fluxul de numerar veți ști dacă veți avea bani în 

permanență să vă acoperiți cheltuielile. 

Exemplul de mai jos vă poate fi util pentru a înțelege mai bine cum vă poate ajuta 

întocmirea situației fluxului de numerar. 
 

 Luna 1 2 3 4 5 6 

Venituri din vânzări 

 Comenzi primite 100 130 140 120 150 150 

 Facturi emise   100 130 140 120 

 Încasări facturi (Venituri din vânzări)    100 130 140 

Total venituri din vânzări    100 130 140 

Costuri (Cheltuieli) 

 Costuri variabile 40 50 55 45 60 60 

 Costuri fixe 50 50 50 50 50 50 

Total costuri 90 100 105 95 110 110 

Investiții (Cheltuieli) 

 Echipamente 400 0 0 0 0 0 

 Clădire 200 0 0 0 0 0 

 Total investiții 600 0 0 0 0 0 

Flux numerar = Venituri din vânzări  – Costuri – Investiții 
Flux numerar (690) (100) (105) 5 20 30 

Granturi și subvenții 700 400 300 100 0 0 

Flux numerar după granturi și subvenții  10 300 195 105 20 30 

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

 
Analiza riscurilor 
 

Orice afacere presupune și anumite riscuri. Luându-le în calcul clarificați care sunt 

posibilele obstacole la care vă puteți aștepta și cum puteți preîntâmpina sau rezolva 

aceste probleme. În plus, conștientizarea riscurilor vă ajută să câștigați încrederea 

potențialilor investitori (Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011; 
Petrescu, 2012). 

Câteva exemple de riscuri posibile sunt: 



 

 Riscuri externe: 

 Veți vinde doar jumătate din cantitatea pe care ați preconizat-o. 

 Un furnizor cheie se retrage sau dă faliment. 

 Unul din partenerii de desfacere renunță la parteneriat. 

 Un client important nu vă plătește la timp facturile. 

 Riscuri interne: 

 Nu aveți angajați calificați pentru una sau mai multe din activitățile 
firmei dumneavoastră. 

 Un membru cheie al echipei se hotărăște să părăsească afacerea. 
 

Identificați și evaluați principalele riscuri asociate cu afacerea dumneavoastră. 
 
 

 

Risc 

Impactul asupra 
afacerii dacă riscul 
se materializează 

 
(Nota 10 – pentru 
impact foarte ridicat, 
cu pericol crescut 

asupra funcționării 

afacerii în condiții 
normale  
Nota 1 – pentru un 
impact scăzut, care 
nu v-ar pune 
afacerea în pericol) 

Probabilitatea ca 
acest risc să se 

materializeze 
 

(Nota 10: șanse 
foarte crescute ca 
riscul să se 
materializeze 

Nota 1: șanse 
scăzute ca riscul să 
se materializeze) 

 
 

Soluții 
 

Cum vă gândiți să 

preveniți acest risc 

sau ce veți face în 
cazul în care ar 
apărea? 

Definirea riscului: 
................................. 

Acordați o notă de la 
1 la 10 

Acordați o notă de la 
1 la 10 

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

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

Definirea riscului: 
................................. 

Acordați o notă de la 
1 la 10 

Acordați o notă de la 
1 la 10 

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

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

Adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011; Petrescu, 2012 
 

Vă sfătuim să faceți ceea ce se numește analiză de senzitivitate, adică să vedeți 
cum ar funcționa afacerea în trei tipuri de scenarii: 

 Scenariul de bază: care este scenariul cel mai probabil? 

 Cel mai bun caz: care este scenariul cel mai bun? Care vor fi rezultatele, dacă 
totul sau aproape totul decurge conform planului, fără să se materializeze aproape 
niciunul din riscuri? 

 Cel mai rău caz: ce s-ar putea întâmpla dacă riscurile pe care le-ați prevăzut 

devin realitate? Ce consecințe ar avea asupra afacerii dumneavoastră din punct de 

vedere financiar, al vânzărilor, al capacității de producție etc. (Kubr, Marchesi, Ilar, 
1998) 



 

 
III.2.5. Pasul 5. Planul de afaceri 

 

Am trecut în revistă elementele esențiale de care veți avea nevoie pentru a 
întocmi un plan de afaceri. 

Planul de afaceri este un instrument de lucru simplu, sugestiv şi pragmatic. Scopul 

este de a demonstra o percepţie de ansamblu asupra afacerii și înţelegerea 

aspectelor cheie, atât cele tehnice cât și cele financiare sau de resurse umane.  
 

 
 

Pașii 1 – 4 („Motivația”, „Pregătirea”, „Evaluarea” și „Testarea”) parcurși până acum 

v-au furnizat informațiile de care aveți nevoie pentru a formula planul de afaceri. 

Urmează structurarea planului de afaceri și organizarea informațiilor: 
 

Propunere de structură a unui plan de afaceri Informația pe care o avem deja din 

parcurgerea pașilor 1 – 4  

1. Sumar executiv 

Sumarul trebuie să sintetizeze informațiile 
principale privind ideea de afaceri. Trebuie să fie 

scurt și clar, axat pe informațiile esențiale:  

 context economic și social  

 descrierea pe scurt a problemelor care vor fi 
rezolvate de întreprinderea socială  

 descrierea pe scurt a ideii de afaceri, cu accent 

pe produsul/ serviciul oferit și pe accesarea 

consumatorilor țintă  

 echipa de management  

 procesul de producție  

 sumarul informațiilor financiare  

 Faceți un rezumat al informațiilor 

principale prezentate la Pașii 1-4. 

Elaborați această secțiune la final, 

după ce ați terminat de scris celelalte 

secțiuni ale planului de afaceri. 

Încercați să vă încadrați în două pagini. 
 

2. Ideea de afaceri și produsul/ serviciul 

 Contextul actual: 

- Descrieți situația existentă la nivel de 
comunitate: care sunt problemele 
identificate?  

- Descrieți pe scurt piața pentru acest 
produs / domeniu de activitate: analiza 

mediului politic, economic, social și 

tehnologic în domeniul în care vreți să 

dezvoltați întreprinderea socială  

 Prezentați pe scurt informațiile de la 

Pasul 2, „Pregătirea”, secțiunea 

„Analiza situației comunității” 
 

 Detaliați informațiile de la Pasul 3, 

„Evaluarea”, secțiunea „Analiza 

pieței din perspectiva mediului 

politic, economic, social și 
tehnologic” 

Câteva sfaturi practice înainte de a începe să scrieți planul de afaceri: 

 Folosiți un limbaj simplu 

 Elaborați un text ușor de urmărit și prezentatați informația într-o ordine logică 

 Organizați informația pe capitole distincte 

 Dovediți entuziasm și hotărâre și în acealși timp dovediți că cunoașteți domeniul și că 
planificările dumneavoastră sunt realiste 

 Decideți persoanele implicate și responsabilitatea lor 

 Revedeți tot ceea ce scrieți. Un plan bun este un plan rescris 

 Organizați detaliile și materialele ajutătoare în anexe 



 

Propunere de structură a unui plan de afaceri Informația pe care o avem deja din 

parcurgerea pașilor 1 – 4  

 

 Ideea de afaceri: 

- motivație  
- nevoia la care răspunde  

- piața (cine și cât o să cumpere 
produsul / serviciul?) 

- obiective sociale  
- obiective economice 
 

 Produsul:  
- caracteristici principale 
- cum este diferit de alte produse / 

servicii 
- de ce este atractiv pentru consumator 

 
 
 
 

 Detaliați informațiiile de la:  

- Pasul 1, „Motivația” 

- Pasul 2, „Pregătirea”, secțiunea 

„Analiza situației comunității” 
(cu accent pe etapa de „Idei 
pentru întreprinderea socială”) 

și secțiunea  „Obiective” 

- Pasul 3, „Evaluarea”, secțiunea 

„Cui vreți să vindeți?” 
 

 Detaliați informațiile de la Pasul 4, 

„Testarea”, secțiunea „Produsul” 
 

 

3. Managementul și organizația 

 Echipa de management 

- enumerați persoanele care se vor 
ocupa de managementul afacerii: 

funcțiile pe care le vor ocupa, 

activitatea lor, experiența lor de muncă 
în aceste domenii 

 Organizația 
- organizarea internă a procesului: cine 

ce face și când? 

- numărul angajaților în faza de început / 
în primul an / în anii 3-5  

- resurse existente în prezent: spațiu, 
oameni etc. 

Alte detalii de organizare internă specifice afacerii 

dumneavoastră: valorile organizației, cultura 

organizației etc. 

 Detaliați informațiile de la Pasul 3, 

„Evaluarea”, secțiunile „Modelul de 

afaceri”, „Echipa” și „Organizația” 
 

 4. Planul de marketing 

 Descrierea pieței 

- cercetarea de piață utilizată 

- dimensiunea pieței: Cui vreți să vindeți 

și câte astfel de persoane vă pot 
cumpăra produsul/ serviciului? De câte 
ori? Unde? Ce se întâmplă în 
momentul actual în acest domeniu? 

 Nevoile consumatorului 

 Analiza concurenței 

- informații despre concurență: Cine mai 
oferă produsul/ serviciul sau serviciul 
dumneavoastră? 

 Strategia de marketing 
- care este traseul de vânzări pe care îl 

 Detaliați informațiile de la Pasul 3, 

„Evaluarea”, mai ales secțiunile 

„Cercetarea de piață”, „Cui vreți să 

vindeți?”, „Cine mai oferă produsul 
sau serviciul dumneavoastră?” 
 
 
 
 
 
 
 

 Detaliați informațiile prezentate  la 

Pasul 4, „Testarea”, secțiunile 



 

Propunere de structură a unui plan de afaceri Informația pe care o avem deja din 

parcurgerea pașilor 1 – 4  

veți folosi? Prin ce metodă veți 
transmite produsul sau serviciul către 

publicul țintă? 
- promovarea noului produs / serviciu – 

informații detaliate: piața de desfacere, 

modalități de promovare 
- cheltuieli legate de promovare 

 Prețul produsului 

 Avantajele competitive ale întreprinderii sociale 
- care sunt punctele forte ale afacerii 

sociale față de alte afaceri? La ce veți 

fi cei mai buni? Pe ce vă axați? 

„Canalele de distribuție” și 
„Promovare” 

 
 
 
 
 

 Detaliați informațiile prezentate  la 

Pasul 4, „Testarea”, secțiunea 

„Prețul” 

 Detaliați informațiile de la Pasul 3, 

„Evaluarea”, secțiunile „Modelul de 

afaceri”, „Echipa” și „Organizația” 

5. Planul operațional 

 Producția 

- detalii despre procesul de producție 
- detalii despre sursele de materie primă 
- lista furnizorilor principali 

- utilajele necesare și nivelul de 

investiție asociat cu acestea 

- mentenanță 

- costuri directe legate de producție 
- parteneriate principale 

 Sediul 

- descriere, necesități de amenajare 

 Distribuția 

- oportunități de distribuție 

- modalități de distribuție 
- partneriate principale 

 Detaliați informațiile prezentate  la 

Pasul 3, „Evaluarea”, secțiunea 
„Modelul de afaceri” 

 Detaliați informațiile prezentate  la: 
- Pasul 3, „Evaluarea”, 

secțiunea „Modelul de 
afaceri” 

- Pasul 4, „Testarea”  
 

6. Analiza riscurilor 

 Enumerarea a 3-5 riscuri principale care pot fi 
întâmpinate de întrepriderea socială 

 Descrierea unei modalități de soluționare a 

fiecărui risc: Ce o să faceți să vă asigurați că 

veți fi pregătit să întâmpinați riscul respectiv? 

 Cât de mare este fiecare risc? Cu alte cuvinte, 
cât de mult vă pune afacerea în pericol? 

Idențificați pentru fiecare risc posibil o soluție! 

 Detaliați informațiile prezentate  la 

Pasul 4, „Testarea” secțiunea 
„Analiza riscurilor” 

 
 

7. Buget și planificare financiară 

 bugetul de venituri și cheltuieli 

 fluxul de numerar 

 Detaliați informațiile discutate la 
Pasul 4, „Testarea”, mai ales 

secțiunea „Afacerea în cifre: 

cheltuielile și veniturile” 

Anexe 

În anexe puneți orice informații detaliate care credeți că ar putea fi utile, dar care ar întrerupe 

fluxul textului dacă le-ați păstra în conținut: previziuni financiare detaliate, CV-urile membrilor 
echipei, detalii tehnice despre produse etc. 

Sursa: adaptat după Kubr, Marchesi, Ilar, 1998; Forth Sector, 2007; NESsT, 2011; Petrescu, 
2012 



 

 

III.3. Reglementări juridice și surse de finanțare 
 

Cunoașterea legislației în vigoare permite alegerea acelui tip de întreprindere socială care se 

potrivește cel mai bine ideii de afaceri și resurselor disponibile. Informația prezentată în continuare 
are rolul de a vă ghida decizia antreprenorială.  

Prezentăm în continuare principalele acte legislative aplicabile fiecăreia dintre principalele 

întreprrinderi sociale de la noi din țară. 
 

Tabel 3. Principalelor acte normative privind întreprinderile sociale din România 
 

Nr. 
crt. 

Întreprindere socială Cadru legislativ 

1.  asociație OG nr. 26/2000 din 30/01/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu 
completările şi modificările ulterioare. 

2.  fundație  Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 din 30/01/2000 cu privire la asociații şi 

fundații, cu completările şi modificările ulterioare. 

3.  casă de ajutor reciproc a 

salariaților  

Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale 

salariaților şi al uniunilor acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare 

4.  casă de ajutor reciproc ale 
pensionarilor  

Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

5.  cooperativă de credit OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

6.  societate cooperativă de 
gradul 1 

Legea nr. 1/2005 din 21/02/2005 privind organizarea şi funcționarea 

cooperației, cu modificările şi completările ulterioare 

Sursa: legislația în vigoare 

 

Elementele comune indiferent de forma juridică pentru care optați sunt: documente doveditoare 

ale resurselor materiale și financiare (sediu, patrimoniu sau vărsământ); documente referitoare la 

resursele umane și cele strict administrative (Stănescu și Neguț, 2012: 119).  

În funcție de resursele umane și financiare aflate la  dispoziție, decizia poate fi diferită.  
 

Tabel 4. Resursele umane și financiare necesare înființării unei întreprinderi sociale 
 

Nr. 
crt. 

Întreprindere socială 
Minimum de 

membri 
Capital social sau patrimoniu de minimum 

1.  asociație
14

 3 Echivalent cu valoarea unui salariu minim brut 
pe economie  

2.  fundație
15

  1 Bunuri în natură sau în numerar, a căror 

valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori 
salariul minim brut pe economie 

3.  cooperativă de credit 1.000 Stabilit de Banca Națională a României dar nu 
mai mic de 5 milioane euro. 

4.  societate cooperativă de gradul 1 5 500 lei 

Sursa: legislația în vigoare  

 

                                                
14

 Valabil pentru casa de ajutor reciproc a salariaților sau pentru a pensionarilor dacă se înființează ca asociație.  
15

 Valabil pentru casa de ajutor reciproc a salariaților sau pentru a pensionarilor dacă se înființează ca fundație. 



 

Odată decisă forma de organizare a întreprinderi sociale, viitorul antreprenor va trece în revistă 
ansamblul actele necesare constituirii.  
 
Tabel 5. Documente necesare constituirii unei întreprinderi sociale  
 

Nr. 
crt 

Documente Cooperative 
Coop. de 

credit 
Asociație/ 

fundație 

1.  Cerere de înregistrare  x  

2.  Verificarea disponibilității şi rezervării denumirii firmei 
şi/sau emblemei 

x x x 

3.  Act constitutiv x x x 

4.  Act doveditor pentru sediu/sediul social x x x 

5.  Acte doveditoare pentru constituirea patrimoniului   x 

6.  Autorizația de constituire a cooperativei de credit  x  

7.  Dovezi pentru efectuarea vărsămintelor aporturilor 
subscrise şi/sau vărsate 

x x  

8.  Acte de identitate pentru membrii fondatori, administratori, 
cenzori, persoanele împuternicite 

x x  

9.  Declarații pe proprie răspundere ale membrilor fondatori, 
administratori, cenzori, persoane împuternicite, 

doveditoare că îndeplinesc condițiile legale pentru 

deținerea calităților în întreprinderea socială 

x x  

10.  Declarații pe proprie răspundere ale membrilor fondatori, 
administratori, cenzori, persoane împuternicite, 
doveditoare ale acceptării exprese a mandatului în 
întreprinderea socială 

x x  

11.  Certificate de cazier fiscal pentru asociați sau 

reprezentanți legali 
x x x 

12.  Obținerea specimenelor de semnătură x x  

13.  Aprobarea prealabilă pentru conducători emisă de casa 
centrală sau, după caz, de BNR 

 x  

14.  Certificat eliberat de cenzori pentru depunerea garanției x   

15.  Dovada de plată a taxelor şi tarifelor legale x x x 

16.  Cererea de înregistrare x x  

17.  Cerere de înscriere în vederea dobândirii personalității 

juridice a unei asociații/fundații 
  x 

18.  Actul de înregistrare a fondatorilor persoane juridice  x  

19.  Documente suplimentare (dacă e cazul, la solicitarea 
ORC) 

x   

20.  Dovada deciziei de asociere  x  

Sursa: Stănescu și Neguț, 2012:120-121 
 

Informații actualizate pot fi obținute de la ORC din fiecare municipiu reședință de județ. Pentru 

mai multe detalii vă rugăm consultați datele de contact disponbile în anexa 3 Oficiile Registrului 

Comerțului.  

Pe lângă sursele de finanțare necesare pentru demararea întreprinderii sociale, antreprenorul 

urmează să identifice ale fonduri pentru care îndeplinește condițiile de eligibilitate. Accesarea 
acestora implică planificarea în timp a resurselor disponibile în contextul asumării riscului de a 

câștiga sau pierde.  
 
 
 



 

 
Tabel 6: Surse de finanţare pentru întreprinderile sociale 
 

Nr. Surse de finanţare 1
16

 2
17

 3
18

 4
19

 5
20

 6
21

 7
22

 

1.  Subvenţii, granturi, fonduri nerambursabile interne sau 
externe  

x x x x    

2.  Taxe de înscriere, cotizaţiile membrilor  x x  x  x x 

3.  Dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor 
disponibile, în condiţiile legii 

x x  x  x x 

4.  Venituri sau profit realizat din activităţi economice directe x x x x  x x 

5.  Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie 
sau uniune 

x  x   x  

6.  Donaţii, sponsorizări, legate x x x x  x x 

7.  Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele 
locale, în condiţiile legii 

x x x x x x x 

8.  Aport la capitalul social, contribuţiile membrilor    x x    

9.  Surse atrase din sistemul financiar-bancar, al creditului 
agricol şi altele asemenea 

   x    

10.  Depozite sau alte fonduri rambursabile de la membrii 
acestora, precum şi de la persoane fizice, juridice ori alte 
entităţi, care domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, 
respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate, în raza 
teritorială de operare 

    x   

11.  Fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile 
acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile 
anuale, fondurile proprii  şi mijloacele băneşti obţinute de la 
uniunea teritorială judeţeană sau de la uniunea naţională 

      x 

12.  Venituri din organizarea manifestărilor culturale, artistice şi 
de agrement 

      x 

13.  Alte venituri prevăzute de lege x x  x x x x 

 Sursa: Minsterul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 2010:69  
 

Pentru mai multe informații privind surse de finanțare pentru care întreprinderile sociale sunt 

eligibile vă rugăm consultați Anexa 6 Surse de informare pentru finanțarea întreprinderilor sociale.  
 
 
 

                                                
16

 Societăţile cooperative de gradul 1 şi de gradul 2  
17

 Asociaţiile şi uniunile de societăţi cooperative   
18

 Societăţile cooperative agricole    
19

 Uniuni de ramură ale societăţilor cooperative agricole   
20

 Organizaţiile cooperatiste de credit: cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit  
21

 Asociaţii/federaţii, fundaţii  
22

 Case de ajutor reciproc ale salariaților și case de ajutor reciproc ale pensionarilor  



 

III. 4. Alte studii privind perspectivele ES pentru alte grupuri dezavantajate 
 

 
 Una dintre principalele cauze ale excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile o reprezintă 

dificultăţile de inserţie pe piaţa muncii. Accesul la o locuinţă, la servicii de educaţie şi sănătate, 
alături de nivelul scăzut al educaţiei, apartenenţa etnică, locuirea în mediul rural sau vârsta pot 
contribui la adâncirea situaţiei de marginalizare socială  
 Prezentul capitol analizează ES ca răspuns inovator la problema identificării, ocupării şi 
menţinerii unui loc de muncă. Prima parte este dedicată ES ca răspuns la inserţia profesională a 
celor interesaţi să activeze în acest domeniu. A doua parte evidenţiază rezultatele altor cercetări 
realizate la noi în ţară cu privire la ES în raport cu grupurile vulnerabile.  
 
 
III. 4.1. Economia socială ca răspuns la inserţia profesională  

 
Identificarea unor soluţii inovatoare de angajare în câmpul muncii reprezintă o preocupare 

constantă a factorilor decidenţi. Statele membre se confruntă cu reducerea costurilor de susţinere a 
statului bunăstării şi cu provocările de inserţie pe piaţa muncii a anumitor categorii de persoane (de 
exemplu tinerii absolvenţi).  

În acest context, potenţialul ES de a crea şi menţine locuri de muncă a fost reanalizat. În 
conformitate cu avizul Comitetului Economic şi Social European privind iniţiativa pentru 
antreprenoriat social: „întreprinderile sociale trebuie sprijinite pentru rolul esenţial pe care îl pot 
îndeplini ca vector de inovare socială [...] potenţialul enorm reprezentat de întreprinderea socială în 
legătură cu îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă şi la condiţiile de muncă pentru femei şi 
tineri în special, dar şi pentru diverse categorii de lucrători dezavantajaţi” (CESE, 2012:2).  

Numărul lucrătorilor europeni din domeniul ES a crescut de la 6% în 2002-2003 la 6,5%, în 
alte cuvinte de la 11 milioane de locuri de muncă la 14,5. Creşterea este mai rapidă decât creşterea 
demografică la nivel european (Campos et al, 2012:47). Faptul că atât de mulţi lucrători europeni 
aleg să îşi construiască o carieră în domeniul ES arată un puternic interes faţă de îmbrăţişarea 
principiilor ES  

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

Entităţile corespunzătoare principiilor internaţionale ale ES şi reglementate juridic în 
România sunt: organizaţiile nonprofit, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, cooperativele de credit şi societăţile cooperative de gradul I (MMFPS, 
2010: 38). Alte forme de organizare care respectă parţial principiile ES, dar a căror activitate este 
relevantă pentru domeniul ES sunt: obştea şi composesoratul, UPA şi societăţile cu obiectiv social 
(Stănescu et al., 2012:51-52). În cadrul acestei publicaţii folosim conceptul de întreprindere socială 
cu referire la entităţile de ES din ţara noastră. 

 
 
 
 
 



 

 
III.4.2. Valorificarea potenţialului de muncă al grupurilor vulnerabile  

 
Reglementările din România conţin numeroase referiri la grupurile vulnerabile în general sau 

în raport cu piaţa muncii. În prima categorie amintim: grupuri vulnerabile; grupuri dezavantajate; 
grupuri de risc; categorii prioritare în prevenirea / absorbţia sărăciei şi excluziunii sociale; persoane 
şi familii aflate în dificultate sau risc; grupuri sociale în situaţii de dificultate sau risc generatoare de 
marginalizare sau excluziune socială; familii cu copii, cu vulnerabilitate ridicată; grupuri vulnerabile 
sau  grupuri sociale care sunt supuse riscului de marginalizare socială. În raport cu piaţa muncii, 
referirile din documentele oficiale sunt: grupuri defavorizate din punct de vedre al oportunităţilor 
ocupaţionale, persoane dezavantajate pe piaţa forţei de muncă, persoane vulnerabile, aflate în risc 
de excluziune socială, grupuri vulnerabile; categorii speciale de şomeri din punct de vedere al 
scutirilor acordate pentru angajatori şi femei în risc de marginalizare socială din punct de vedere al 
inserţiei pe piaţa muncii (Popescu, 2011:13-19). 

Prezentăm în continuare rezultatele analizei tuturor cercetărilor româneşti dedicate grupurilor 
vulnerabile din perspectiva ES. Au fost identificate 107 de volume din care 24 dedicate studiului 
grupurilor vulnerabile în raport cu ES. Cercetările româneşti au fost publicate pe suport hârtie sau în 
format electronic începând cu anul 2005 şi au fost majoritar finanţate prin FSE. Deşi începând cu 
anul 2010 asistăm la o creştere constantă a studiilor dedicate ES, acestea rămân puţin corelate 
unele cu altele, prezintă suprapuneri din punct de vedere al necontinuării sau neutilizării rezultatelor 
obţinute dar şi nerespectări ale criteriilor ştiinţifice (Stănescu, 2013). Acest fapt conduce la o situaţie 
paradoxală în sensul că deşi numărul publicaţiilor dedicate ES este relativ mare, unele subiecte de 
interes pentru decidenţi sau pentru public rămân insuficient abordate: gradul de cunoaştere a ES de 
către populaţie, profilul antreprenorului român din domeniul ES, provocările entităţilor de ES 
funcţionale înainte de proiectele FSE, sustenabilitatea întreprinderilor sociale înfiinţate prin 
proiectele FSE.   

Perspectivele ES asupra grupurilor dezavantajate pot fi analizate într-un dublu sens: pe de o 
parte din perspectiva angajatorilor din domeniul ES şi din cea a grupurilor defavorizate în raport cu 
domeniul ES. Referitor la acest ultim aspect se cuvine diferenţierea studiilor care analizează 
problematica angajării grupurilor vulnerabile în general  de cele care analizează acest aspect în 
strânsă legătură cu domeniul ES.  

În cadrul primei categorii, publicaţiile pot fi analizate pe două dimensiuni: cele teoretice 
referitoare la principiile generale de funcţionare şi cele empirice referitoare la percepţiile 
angajatorilor sau a angajaţilor faţă de idee de a avea un coleg dintr-un grup vulnerabil.  

O serie de volume contribuie la o mai bună înţelegere şi aprofundare a elementelor care 
asigură o funcţionare optimă a entităţilor de ES. Au fost studiate managementul întreprinderii sociale 
(Boboc et al,2009, Vlăsceanu, 2010, Anca, 2012, Barna et al, 2012, Cace et al, 2012a, Stănescu et 
al, 2013,), aspecte referitoare la cadrul financiar (Bădescu, 2010, Nicolăescu et al, 2012, Stănescu, 
Neguţ, 2012), ocuparea grupurilor vulnerabile (MMFPS, 2010; Popescu, 2011; Stănescu, Cace, 
2011, Stănescu et al, 2011, Constantinescu, 2012, Tancău et al, 2012, Constantinescu, 2013, 

Buzducea, 2013), abordarea de gen (Liapi, Anemţoaicei, 2012), egalitatea de şansă  şi de gen 

(Paulischin et al, 2007;  Asociaţia ProFamilia, 2011), şi, nu în ultimul rând, monitorizarea şi 
evaluarea în întreprinderile sociale (Neguţ et al, 2011). Analiza întreprinderilor sociale din mediul 
rural a fost analizată în special din perspectiva potenţialului de dezvoltare a resurselor locale (Boboc 
et al,2009, Crişan, 2010, Dragotoiu et al, 2011, Mihalache et al,2011).  

Angajatorii sunt în general deschişi dar nu în mod egal faţă toate grupurile vulnerabile 
(MMFPS, 2010, Chiribucă, 2010, 2011). Persistă reticenţa faţă de populaţia de etnie romă.   

În ansamblul volumelor dedicate ES constatăm analiza grupurilor vulnerabile în general 
indiferent dacă este cazul de finanţare FSE sau nu. Studiile care au beneficiat de alte finanţări în 
afară de FSE (Burada, 2008, Constantin, 2008) analizează totuşi problematica întreprinderilor de 



 

inserţie în general nu un grup vulnerabil anume. Odată cu implementarea proiectelor cofinanţate 
prin FSE, studiile s-au orientat spre anumite grupuri vulnerabile. Selecţia s-a realizat în condiţiile 
respectării ghidul solicitantului şi s-au încadrat în specificul activităţilor prevăzute a se implementa în 
fiecare proiect. Grupurile vulnerabile analizate au fost: populaţia de etnie romă, femeile, persoanele 
cu dizabilităţi. beneficiarii de venit minim garantat, familiile monoparentale, tinerii care părăsesc 
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi deţinuţii. Dintre acestea, cele mai multe studii sunt 
dedicate populaţiei de etnie romă (MMFPS, 2010, Stănescu et al 2011, Anca, 2012, Cace et al, 
2012b, Petrescu, 2012, PNUD 2012, Stănescu et al 2013) .  

Pe lângă relevanţa şi contribuţia acestor demersuri la implementarea Strategiei Naţionale de 
Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, promovarea iniţiativelor antreprenoriale ale populaţiei de etnie romă 
are mari şanse de reuşită datorită specificului meseriilor tradiţionale. „Avantajul lor este că sunt în 
prelungirea tradiţiei şi a pregătirii culturale. (...) oferă venituri apropiate, adesea superioare, 
profesiilor de tip modern. Multe din afacerile pe cont propriu sunt însă fluctuante şi vulnerabile. Ele 
se desfăşoară adesea la limita sau dincolo de limita legalităţii, cu toate implicaţiile acestui fapt 
asupra vieţii de familie”. (Zamfir et al,1993:164).  

Rezultatele unei anchete naţionale pe bază de chestionar realizată în 2011 evidenţiază că 
„persoanele de etnie romă continuă să aibă o probabilitate scăzută de succes pe piaţa muncii”  
(Stănescu, 2011:130). Din punct de vedre al ierarhizării „categoriilor defavorizate (...) din punctul de 
vedre a necesităţii soluţionării problemelor acestora”, populaţia „optează cu prioritate maximă pentru 
ajutorarea copiilor orfani sau abandonaţi, precum şi a persoanelor cu handicap” şi este reticentă la 
sprijinirea romilor (Ştefănescu, 2011:263).  

Revigorarea meseriilor tradiţionale susţinută de solidaritatea comunităţilor se ciocneşte de 
slaba capacitate la nivel local de a iniţia şi promova astfel de proiecte. Crearea unor structuri care să 
asigure asistenţa tehnică în acest sens poate contribui la profesionalizarea resurselor umane 
disponibile (Botonogu et al,2011:216). Rezultatele evaluării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei 
romilor din 2001 au evidenţiat existenţa actorilor şi mecanismelor de implementare atât la nivel 
central cât şi local deşi „în multe cazuri (...), mecanismele sunt mai degrabă formale, iar actorii 
implicaţi nu deţin capacitatea de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor” (Preoteasa et al, 
2009:78). Este cu atât mai valoroasă recunoaşterea contribuţiei pe care ES o poate aduce la 
inserţia profesională a romilor prin premierea în 2013 a proiectului Romano Cher al KCMC în cadrul 
Competiţiei europene pentru Inovare Socială. Trei dintre întreprinderile sociale dezvoltate în cadrul 
proiectului premiat sunt prezentate în capitolul III al uneia dintre publicaţiei din care face parte şi 
prezentul volum (Alexandrescu, 2013:19-26).  

Cu referire la femei, dificultăţile de angajare sunt susţinute şi de „deficitul legislativ şi 
instituţional de oferire pentru mamele cu copii mici de oportunităţi de muncă cu program redus şi de 
reintegrare în muncă” (Zamfir et al, 1999:300). Din acest punct de vedere, implicarea femeilor în ES 
poate reprezintă o soluţie sustenabilă în special în măsura în care se referă la domenii insuficient 
acoperite precum îngrijirea copiilor mici.  

Ariile în care se poate interveni în vederea implementării principiilor specifice abordării de 
gen în entităţile de ES sunt: procesul de recrutare şi selectare, instruirea şi dezvoltarea, 
promovarea, transferul şi încetarea contractului de muncă, modul de organizare al muncii, condiţiile 
de muncă şi în adoptarea măsurilor de combatere a hărţuirii sexuale la locul de muncă (Liapi, 
Anemţoaicei, 2012:127, 158) sau a fenomenului de mobbing (Tomescu et al,2011).   

Analiza satisfacţiei cu locul de muncă al femeilor angajate în entităţi de ES arată că acestea 
„prezintă valori foarte ridicate. Femeile împărtăşesc percepţia că munca într-o entitate de ES are 
rezultate în plan social, reuşind să ajute într-adevăr oamenii. Pe plan personal, femeile consideră că 
un astfel de loc de muncă oferă dezvoltare profesională, recunoaştere, succes şi satisfacţii 
financiare” (Achimescu et al, 2011:196).   

În ciuda progreselor înregistrate în protecţia persoanelor cu dizabilităţi, acestea continuă să 
întâmpine o serie de obstacole atunci când îşi caută un loc de muncă: lipsa unei calificări 



 

profesionale în concordanţă cu cerinţele muncii, gravitatea dizabilităţi, familia, gradul de dezvoltare a 
serviciilor sociale (Dima, 2011a: 239). Angajarea persoanelor cu dizabilităţi în entităţi de ES depinde 
în egală măsură de asigurarea„accesibilităţii mediului fizic, informaţional şi comunicaţional”, accesul 
la educaţie dar şi de „transformarea din «luptători pentru o cauză » în ofertanţi competitivi de servicii 
şi oportunităţi pentru persoanele cu dizabilităţi” (Dima. 2011b: 218-219).  

Analiza situaţiei beneficiarilor de venit minim garantat, a tinerilor peste 18 ani care părăsesc 
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi în raport cu ES 
rămâne încă modest studiată la noi în ţară. Concluziile evidenţiază potenţialul grupurilor vulnerabile 
pentru angajarea în activităţi generatoare de venit, în special în domeniul ES (MMFPS, 2010;  
Alexandrescu et al, 2013:13-16; Rădulescu et al, 2013:13-17, Bojincă et al, 2013:13-16, Ernu et al, 
2013:13-17) 

Continuarea studiilor pe acest subiect sunt cu atât mai interesante cu cât copii cu dizabilităţi 
sau cei aparţinând minorităţii etnice rome au fost identificaţi ca „două mari grupuri cu risc foarte 
ridicat de neparticipare şcolară” (Pop, Voicu, 2000:324).  

In ansamblul măsurilor de modernizare a sistemului judiciar românesc remarcăm 
transferarea „sistemului sancţionar, acolo unde este posibil, dintr-un mediu închis (penitenciar) într-
un mediu liber (societate) sau altfel spus de introducere în sistemul juridic românesc a instituţiei 
«probaţiunii», în special prin executarea sancţiunii într-un mediu liber concomitent cu 
supravegherea” (Abraham, 2000:419). Adoptarea legii 82/1999 privind înlocuirea închisorii 
contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii a prevăzut „activităţi de asistenţă şi consiliere atât a condamnaţilor aflaţi în penitenciar, 
cât mai ales a celor ce execută pedeapsa în regim neprivativ de libertate”. (Abraham, 2000:419-420) 
Implicarea celor din urmă în activităţi economice este limitată de reticenţa membrilor comunităţii de 
a apela la formele de angajare care să valorizeze capacitatea lor de muncă.  

Au fost elaborate trei studii referitoare la implicarea deţinuţilor în activităţi de ES (Fundaţia 
Filantropia, 2011, Durnescu, Descarpes, 2012) fiind oferite informaţii inclusiv despre o hartă a 
oportunităţilor de angajare (Tancău et al, 2012). Totuşi, în ceea ce priveşte persoanele care au 
comis infracţiuni, studiile cu referire la ES se adresează preponderent celor din închisori, mai puţin 
celor care ispăşesc pedepsele fără privare de libertate.  

Modul în care o persoană vulnerabilă îşi caută un loc de muncă nu este întotdeauna unul cu 
şanse mari de succes. Rezultatele unei anchete naţionale pe bază de chestionar realizată în anul 
2011 au condus la identificarea unor obstacole în accesarea pieţei muncii la nivelul 
comportamentului preponderent informal de căutare a unui loc de muncă şi participarea redusă la 
cursuri de calificare. Categoriile cele mai vulnerabile ocupaţional includ „situaţia celor aflaţi în şomaj 
de lungă durată, a persoanelor neocupate cu vârsta de peste 50 de ani şi a casnicilor/ casnicelor” 
(Preoteasa, 2011:153).  

Din punct de vedere al perspectivelor ES asupra grupurilor vulnerabile, aceştia nu cunosc 
entităţi de ES. Procentul celor care au încercat să se angajeze este relativ redus deşi atât managerii 
cât şi angajaţii se declară deschişi şi au lucrat bine cu astfel de persoane (MMFPS, 2010:113-115). 

Comparativ cu alte entităţi de ES, casele de ajutor reciproc prezintă cea mai mare 
notorietate în rândul grupurilor vulnerabile. În rândul caracteristicilor care motivează cererea de ES 
„populaţia identifică, odată cu nevoia personală, şi pe cea comunitară deficitară”. (Ilie, 2011:163, 
172).  

 Dezvoltarea ES în România nu este momentan susţinută de o strategie naţională (Cace et 
al., 2010a:233; Stănescu et al. 2012:65). Fără a reduce ES la inserţia grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii, „disponibilitatea instituţiilor publice pentru a sprijini structurile care se adresează grupurilor 
vulnerabile este foarte limitată” (Cace et al., 2010a:234). Elementele unei astfel de strategii sunt: 
„definirea şi recunoaşterea juridică a domeniului ES [...], adaptarea reglementărilor din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în special domeniul major 



 

de intervenţie 6.1 dedicat dezvoltării ES, [...], acordarea de facilităţi fiscale, [...] stimularea integrării 
acestor organizaţii în reţele [...], mediatizarea” (Alexandrescu et al. 2011:361-362).  

 
 

III.4.3. Este economia socială o opţiune pentru grupurile dezavantajate? 
 
Angajarea grupurilor vulnerabile inclusiv în domeniul ES poate reprezenta o alternativă la 

sistemul de asistenţă socială şi un instrument eficient în lupta de reducere a excluziunii sociale 
(Zamfir, 2010:103-105; Cace et al., 2010b:193; Pavel, 2011:97; Stănescu, et al., 2012:65). 
Transferul din plan internaţional a experienţelor antreprenoriale reuşite în ţara noastră se poate 
baza pe incubatoare de ES sau alte structuri de sprijin. Ca direcţii prioritare menţionăm: creşterea 
locală / regională, microfinanţarea şi îmbunătăţirea abilităţilor şi sprijinului pentru întreprinderile 
sociale (Cace et al., 2010a:188-192). 

Asigurarea locurilor de muncă în general prin intermediul ES în mod special contribuie la 
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului şi a Strategiei Europa 2020.  

Deşi ES cunoaşte din ce în ce mai mulţi susţinători atât din partea antreprenorilor şi a 
lucrătorilor cât şi din partea autorităţilor publice, „sectorul ES din România este subdimensionat ca 
efectiv de salariaţi în raport cu ponderea sa în alte state europene”  (Stănescu, 2011:132)  

Implementarea proiectelor cofinanţate prin Fondul Social European (FSE), lansarea 
proiectelor de lege pentru antreprenoriatul social şi pentru ES au adus acest subiect în dezbaterea 
publică. Publicarea şi diseminarea informaţiilor privind exemple de bună practică în ES contribuie la 
o mai bună cunoaştere la nivel naţional şi creează premizele ca aceste întreprinderi sociale să fie 
replicate şi în alte zone ale ţării.  

Publicul larg este familiarizat cu organizarea unor evenimente de prezentare a iniţiativelor 
antreprenoriale unde îi pot cunoaşte direct, pot discuta şi achiziţiona produsele lor. Menţionăm 
organizarea de către MMFPS a două ediţii ale Târgului ES: în Timişoara (aprilie 2011) şi în 
Bucureşti (octombrie 2011)23. Alte evenimente susţinute to prin proiecte cofinanţate de FSE au 
început să fie organizate anual: Târgul Unităţilor Protejate Autorizate organizat începând din 2011 
de Fundaţia Alături de Voi din Iaşi şi ONGFest organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile. Competiţia Întreprinderilor Sociale lansate de NESsT este deja la a patra ediţie. Mai recent, 
iniţiativele de responsabilitate socială corporativă se îndreaptă tot spre susţinerea întreprinderilor 
sociale din comunităţi dezavantajate (competiţia Ţara lui Andrei organizată de Petrom).  

În rândul condiţiilor cheie întrunite pentru ca ES să devină o opţiune viabilă pentru grupurile 
vulnerabile menţionăm analiza şi cercetarea domeniului, susţinerea financiară şi cunoaşterea de 
către publicul larg. Măsura în care acest deziderat va fi pus în practică depinde de mecanismele 
cadrelor financiar, legal, instituţional şi social de promovare a iniţiativelor antreprenoriale.  
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 Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului Economia proiectului POSDRU/14/6.1/S/2 „Economia socială - model inovator 
pentru promovarea incluziunii sociale active a persoanelor în dificultate”, al cărui beneficiar este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale – Departamentul de Servicii Sociale şi Incluziune Socială. Proiectul a fost finanţat de FSE prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea 
Economiei Sociale”. Proiectul are o durată de 36 de luni (noiembrie 2008 – octombrie 2011)  
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Anexe 
 

Anexa 1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile teritoriale  
 

Nr. Instituție  Date de contact 

1.  
ANOFM 

București 

Adresa:Str. Spătarul Preda, nr.12, București 
Tel: 021 316 81 42; 021 316 18 04; amofm@ajofm.anofm.ro; 
http://www.bucuresti.anofm.ro/  

2.  AJOFM Alba 
Adresa:Str. Nicolae Titulescu, nr.10B, bl. „Columna”, Alba Iulia 
Tel:0258 811 470; alba@ajofm.anofm.ro; http://www.alba.rdsnet.ro/   

3.  AJOFM Arad 
Adresa:Str. Călugăreni, nr. 1A, Arad 
Tel: 0257 211 791 / 0257 211 230; arad@ajofm.anofm.ro; 
http://www.arad.anofm.ro/  

4.  AJOFM Argeș 
Adresa:Bd. Republicii nr. 11, Pitești 
Tel: 0248 222 415 arges@ajofm.anofm.ro; http://www.arges.anofm.ro/  

5.  AJOFM Bacău 
Adresa:Str. I. S. Sturdza nr. 63, Bacău 
Tel: 0234 576 736; Fax: 0234 510 942; bacau@ajofm.anofm.ro; 
http://www.bacau.anofm.ro/  

6.  AJOFM Bihor 
Adresa:Str.Transilvaniei, nr.2, Oradea 
Tel: 0259 436 821; bihor@ajofm.anofm.ro;  http://www.bihor.anofm.ro/  

7.  

AJOFM 

Bistrița-
Năsăud 

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

8.  
AJOFM 

Botoșani 

Adresa:Calea Națională, nr.85, Botoșani 

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

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

9.  AJOFM Brăila 
Adresa:Bd. Dorobanților, nr. 603 – 605, Brăila 
Tel: 0239 611 386; braila@ajofm.anofm.ro; http://www.braila.anofm.ro/  

10.  
AJOFM 

Brașov 
Adresa:Str. Lunga, nr. 1A, Brașov 
Tel: 0268 416 879; office@ajofm-bv.ro; http://www.ajofm-bv.ro/  

11.  
AMOFM 

București 

Str.Spataru Preda nr.12, sector 5, București 
Tel: 021 316 29 03; 021 316 55 08; 021 316 28 87; 021 316 92 50; 
 amofm@ajofm.anofm.ro; http://www.bucuresti.anofm.ro 

12.  

Agenția Locală 
sector 1 

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

Agenția Locală 
sector 2 

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

Agenția Locală 
sector 3 

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

Agenția Locală 
sector 4 

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

Agenția Locală 
sector 5 

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

Agenția Locală 
sector 6 

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

AJOFM Buzău 
Adresa:Str. Ion Băiesu, bl.3A, parter, Buzău 
Tel: 0238 713 216; 0238 710 490; ajofp@buzau.ro; http://www.ajofmbuzau.ro/  

13.  
AJOFM 

Călărași 

Adresa:Str. 13 Decembrie, nr. 12, Călărași 
Tel: 0242 316 542; 0242 318 375; 0242 318 376; 0242 318 377 
Fax: 0242 331 693; calarasi@ajofm.anofm.ro; www.calarasi.anofm.ro  

14.  
AJOFM Caraș-
Severin 

Adresa: Str. Traian Lalescu, nr .17, Reșița 
Tel: 0255 212 160; office@ajofm.cs.ro; http://www.ajofmcs.ro  
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Nr. Instituție  Date de contact 

15.  AJOFM Cluj 
Adresa:Str. G.Coșbuc, nr.2, Cluj Napoca 
Tel:0264 590 227; 0264 595 214; cluj@ajofm.anofm.ro; http://www.ajofmcj.ro 

16.  
AJOFM 

Constanța 

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

17.  
AJOFM 
Covasna 

Adresa:Str. General Grigore Bălan, nr. 14, Sfîntu Gheorghe 
Tel: 0267 312 157; 0267 317 045 covasna@ajofm.anofm.ro; 
http://www.covasna.anofm.ro  

18.  
AJOFM 

Dâmbovița 
Adresa:Bd. Tudor Vladimirescu, nr.1A, Târgoviște 
Tel: 0245 615 932; dambovita@ajofm.anofm.ro; http://www.dambovita.anofm.ro  

19.  AJOFM Dolj 

Adresa:Str. Eugeniu Carada, nr.13A, Craiova 

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

http://www.dolj.anofm.ro   

20.  AJOFM Galați 
Adresa:Str. Domnească, nr. 191, Galați 
Tel: 0236 416 311; 0236 412 262; galati@ajofm.anofm.ro; 
http://www.galati.anofm.ro/  

21.  
AJOFM 
Giurgiu 

Adresa: Șos. București, bl.202/5D Mezanin+parter, Giurgiu 

Tel: 0246 230 613;giurgiu@ajofm.anofm.ro; http://www.giurgiu.anofm.ro/  

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

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

23. . 
AJOFM 
Harghita 

Adresa:Bd. Frăţiei, nr.2, Miercurea Ciuc 

Tel: 0266 313 423; 0266 371 394;harghita@ajofm.anofm.ro; 

http://www.harghita.anofm.ro/  

24.  
AJOFM 
Hunedoara 

Adresa:Piața Unirii, nr. 2, Deva 

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

25.  
AJOFM 

Ialomița 

Adresa:Str. Lacului, nr. 10, Slobozia 
Tel: 0243 231 809;0243 231 785  
ialomita@ajofm.anofm.ro; http://www.ialomita.anofm.ro/  

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

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

27.  AJOFM Ilfov 
Adresa:Str. Ruginoasa, nr.4, sector 4, București 
Tel: 021 332 37 08; 021 330 20 14; amofm@ajofm.anofm.ro; 
http://www.bucuresti.anofm.ro/   

28.  
AJOFM 

Maramureș 

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

29.  
AJOFM 

Mehedinți 

Adresa:Bd. Carol I, nr. 3, Drobeta Turnu Severin 
Tel: 0252 319 029;0252 319 061; mehedinti@ajofm.anofm.ro; 
http://www.ajofmmehedinti.ro/  

30.  AJOFM Mureș 
Adresa:Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Târgu-Mureș 
Tel: 0265 269 247; Fax: 0265 268 035; ajofm@ajofm.mures.rdsnet.ro; 
http://www.mures.anofm.ro/  

31.  AJOFM Neamț 
Adresa:Str. Privighetorii, bl.B 13, parter, Piatra Neamț 
Tel: 0233 237 780; 0233 213 424; neamt@ajofm.anofm.ro; 
http://www.neamt.anofm.ro/  

32.  AJOFM Olt 
Adresa:Prelungirea Crișan, nr.2,  Slatina 
Tel: 0249 438 595; 0249 432 276; olt@ajofm.anofm.ro; http://www.olt.anofm.ro/  

33.  
AJOFM 
Prahova 

Adresa:Str. N. Iorga, nr.1, Ploiești 
Tel: 0244 577 380; prahova@ajofm.anofm.ro; http://www.prahova.anofm.ro/   

34.  AJOFM Sălaj 
Adresa:Str. Tudor Vladimirecu, bl. P 40, Zalău 
Tel: 0260 616 317;0260 612 463;0260 616 348; salaj@ajofm.anofm.ro; 
http://www.salaj.anofm.ro/  
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Nr. Instituție  Date de contact 

35.  
AJOFM Satu-
Mare 

Adresa:Str. I.Ghica nr. 36, Satu Mare 
Tel: 0261 770 237;0261 770 238; satu_mare@ajofm.anofm.ro; 
http://www.satumare.anofm.ro/  

36.  AJOFM Sibiu 
Adresa:Str. Morilor, nr.51A, Sibiu 
Tel: 0269 210 882; sibiu@ajofm.anofm.ro; http://www.sibiu.anofm.ro/  

37.  
AJOFM 
Suceava 

Adresa:Str. Tudor Vladimirescu FN, Suceava  
Tel: 0230 523 279; suceava@ajofm.anofm.ro; http://www.suceava.anofm.ro/   

38.  
AJOFM 
Teleorman 

Adresa:Str. Dunarii, nr.1, Alexandria 
Tel: 0247 310 155;0247 315 915;0247 312 944; teleorman@ajofm.anofm.ro; 
http://www.teleorman.anofm.ro/  

39.  AJOFM Timiș 
Adresa:Bdul. Republicii, nr. 21, Timișoara 
Tel: 0256 294 627;0256 294 231;0256 294 628; timis@ajofm.anofm.ro; 
http://www.timis.anofm.ro/  

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

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

41.  
AJOFM 
Vâlcea 

Adresa:Str. Dacia, bl. Transcozia, sc. B, et. 2, Râmnicu Vâlcea 
Tel: 0250 735 608; 0250 732 75; 0350 414 835; ajofm_vl@rdslink.ro; 
http://www.valcea.anofm.ro/  

42.  AJOFM Vaslui 
Adresa:Str. Spiru Haret, nr. 5, Vaslui 
Tel: 0235 318 184;0235 321 222; vaslui@ajofm.anofm.ro; 
http://www.vaslui.anofm.ro/  

43.  
AJOFM 
Vrancea 

Adresa:Bd. Unirii, nr.53 A, Focșani 
Tel: 0237 239 059;0237 224 677; 0237 224 678; ajofm@vrancea.info; 
http://www.vrancea.anofm.ro/  

Sursa: Agenția Naționala pentru Ocupare Forței de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

Persoanelor Vârstnice,  http://www.anofm.ro/ 
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Anexa 2. Direcția Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și oficiile 
teritoriale  

Nr. 
Crt. 

Instituție  Date de contact 

1.  
 

DIPIMM București 

Adresa: Str. Poterași, nr. 11, sector 4, București 
Tel: 021 335 26 20;  Fax: 021 336 18 43; 
presedinte@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro/ 

2.  OTIMMC Braşov 
Adresa: Str. Turnului, nr.5, sc. B, et.4, Braşov cod 500209 
Tel: 0268 548 018; Fax: 0268 548 017;  
dan.bordei@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro/ 

3.  OTIMMC Cluj-
Napoca 

Adresa: Str.Horea, nr. 13, Cluj Napoca cod 400174 
Tel/Fax: 0264 487 224; 0264 487 244;   
mircea.mihestean@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro 

4.  OTIMMC 
Constanţa 

Adresa: Bd. Tomis 79-81, et.1, cod 900669, Constanța  
Tel/Fax: 0241 661 253;  0241 661 254;  
stela.curtmola@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro/ 

5.  OTIMMC Craiova 
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr.12, Et. 3, Craiova, cod 200130 
Tel: 0251 510 785; oficiucraiova@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro/ 

6.  OTIMMC Iaşi 
Adresa: Str.Doamna Elena, nr. 61A, et.2, Iaşi, C.P.700398 
Tel: 0232 261 101; 0232 24 021; Fax: 0232 261 101; 0232 240 213  
laura.craiciu@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro/ 

7.  OTIMMC Ploiesti 
Adresa: Bd. Independenţei,  nr. 23 BIS, Ploieşti, Prahova  
Tel/Fax: 0244 522 085; 0244 544 054; george.brezoi@aippimm.ro; 
http://www.aippimm.ro/ 

8.  OTIMMC Târgu 
Mureş 

Adresa: Piața Victoriei, nr.5, et.2, Târgu Mureş, cod 540029 
Tel/Fax: 0265 311 660; 0265 260 818;  
torok.csaba@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro/  

9.  OTIMMC 
Timişoara 

Adresa: Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timişoara, cod 300575 
Tel/Fax: 0256 292 739; 0256 292 767;  
adrian.onut@aippimm.ro; http://www.aippimm.ro/ 

Sursa: Direcția Implementare Programepentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și oficiile teritoriale, Ministerul 
Economiei www.aippimm.ro 
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Anexa 3. Oficiile Registrului Comerțului  
 

Nr. 
crt. 

Instituția Date de contact 

1.  
Oficiul Naţional al 
Registrului 
Comerţului 

Bd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030837 
Tel: 021 316 08 04;  Fax: 021 316 08 03; onrc@onrc.ro; www.onrc.ro 

2.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Alba 

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Alba Iulia, cod 510095 
Tel: 0258 810 336; 0258 815 521; Fax: 0258 817 025;  orcab@ab.onrc.ro 

3.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Arad 

Str. Andrei Şaguna, nr. 1-3, Arad, cod 310036 
Tel: 0257 270 374; Fax 0257 270 375; orcar@ar.onrc.ro 

4.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Argeș 

Bd. I.C. Bratianu, nr. 29, cod 110005, Piteşti 
Tel: 0248 223 381; Fax: 0248 218 884; orcag@ag.onrc.ro 

5.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Bacău 

Bd. Unirii, nr. 30, etaj 1, Bacău, cod 600192 
Tel: 0234 520 502; 0234 553 847; Fax: 0234 547 158; orcbc@bc.onrc.ro 

6.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Bihor 

Str. Stefan Zweig, nr.11, Oradea, cod 410505 
Tel: 0259 435 017; 0259 424 324; Fax: 0259 434 916; orcbh@bh.onrc.ro 

7.  

ORC de pe lângă 

Tribunalul Bistrița-
Năsăud 

Str. Mărăşeşti, nr. 2, Bistriţa Năsăud, cod 420162 
Tel: 0263 214 463; Fax: 0263 214 463; orcbn@bn.onrc.ro 

8.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Botoșani 

Str. Victoriei, nr. 30, Botoşani, cod 710336  
Tel: 0231 513 584; Fax: 0231 513 532; orcbt@bt.onrc.ro 

9.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Brașov 

Bd. 15 Noiembrie, nr.86, Braşov, cod 500102  
Tel: 0268 311 992; 0268 319 027; Fax: 0268 318 616; orcbv@bv.onrc.ro 

10.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul  Brăila 

Bd. Independenţei, nr.18, Bl.B6 parter, Brăila,Cod poştal 810003  
Tel: 0239 612 388; Fax: 0239 612 388; orcbr@br.onrc.ro 

11.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul București 

Intrarea Sectorului, nr. 1, sector 3, Bucureşti, Cod postal: 030353 
Tel: 021 316 08 28; Fax: 021 316 08 25; orcb@b.onrc.ro 

12.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Buzău 

Bd. Unirii, bl.10 BCD parter, Buzău, cod 120190  
Tel: 0238 720 838; 0238 434 239; Fax: 0238 424 379; orcbz@bz.onrc.ro 

13.  

ORC de pe lângă 

Tribunalul Caraș-
Severin 

Str. Libertății nr.35A, Reşiţa, cod 320051 
Tel: 0255 215 113; Fax: 0255 218 064; orccs@cs.onrc.ro 

14.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Călărași 

Str. Prelungirea Bucureşti, nr. 7, bl. C 20, et. 1, Călăraşi, cod 910125 
Tel: 0242 331 543; Fax: 0242 331 545; orccl@cl.onrc.ro   

15.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Cluj 

Str. Iaşilor, nr.24, Cluj, cod 400146  
Tel: 0264 433 700;  Fax: 0264 432 800; orccj@cj.onrc.ro 

16.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Constanța 

Str. Poporului nr. 121A, Constanţa, cod 900205 
Tel: 0241 699 761; 0241 699 762; Fax: 0241 699 771; orcct@ct.onrc.ro   

17.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Covasna 

Str. Ciucului, nr. 22, cod 520019, Sf. Gheorghe 
Tel: 0267 318 020; Fax: 0267 316 807; orccv@cv.onrc.ro 

18.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Dâmbovița 

Str. Plt. Ditescu Stan, nr. 1, Târgovişte, cod 130015 
Tel: 0245 210 915; Fax: 0245 210 915; orcdb@db.onrc.ro 

19.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Dolj 

Str. Unirii nr.126, Craiova, cod 200329  
Tel: 0251 310 301; 0251 310 302; Fax: 0251 310 302; orcdj@dj.onrc.ro 

20.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Galați 

Str. Portului nr.20, Galaţi, cod 800025    
Tel: 0236 460 908; 0236 460 479; 0236 306 173; 0236 306 174  Fax: 0236 
460 908; 0236 460 479; orcgl@gl.onrc.ro 

21.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Giurgiu 

Str. Vlad Tepes, bl. MUV2, mezanin, Giurgiu 
Tel: 0246 213 094; Fax: 0246 218 874; orcgr@gr.onrc.ro 

22.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Gorj 

Dobrogeanu Gherea, nr. 11, Târgu Jiu, cod 210135  
Tel.: 0253 / 213.414; 214.387; Fax: 0253 214 387; orcgj@gj.onrc.ro 
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Nr. 
crt. 

Instituția Date de contact 

23.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Harghita 

Bd. Timişoarei, nr.24, Miercurea Ciuc, cod 530212  
Tel: 0266 311 606; 0266 311 607;  Fax: 0266 311 607; orchr@hr.onrc.ro 

24.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul 
Hunedoara 

Bd. Decebal, bl. P, Mezanin, Deva, cod 330020 
Tel: 0254 228 641; Fax: 0254 228 640; orchd@hd.onrc.ro 

25.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Ialomița 

Str. Gării, nr. 3, Slobozia, cod 920003 
Tel: 0243 235 451; Fax: 0243 231 827; orcil@il.onrc.ro 

26.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Iași 

Str. Gândul, nr. 2A, Iaşi, Cod poştal 700127 
Tel: 0232 254 400; Fax: 0232 276 334; orcis @is.onrc.ro 

27.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Ilfov 

Intrarea Sectorului, nr. 1, parter si etaj 3, sector3, Bucureşti, cod 030353 
Tel: 021 326 00 72; 021 326 00 58; Fax: 021 326 00 73; orcif@if.onrc.ro 

28.  

ORC de pe lângă 
Tribunalul 

Maramureș 

Str. Vasile Lucaciu, nr. 82, Baia Mare, cod 430402  
Tel: 0262 212 999; Fax: 0262 224 515; orcmm@mm.onrc.ro 

29.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Mehedinți 

Str. Smârdan, nr. 3, Drobeta Tr. Severin, cod 220145 
Tel: 0252 311 246; Fax: 0252 312 776; orcmh@mh.onrc.ro 

30.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Mureș 

Str. Zăgazului, nr. 14/A, Târgu Mureş, cod 540312 
Tel: 0265 264 183; Fax: 0265 268 121; orcms@ms.onrc.ro 

31.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Neamț 

Str. Cuza Vodă, nr.24-26, Piatra Neamţ, cod 610019  
Tel: 0233 232 020; Fax: 0233 232 070; orcnt@nt.onrc.ro 

32.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Olt 

Str. George Poboran, nr.2, Slatina, cod 230083  
Tel: 0249 431 299; Fax: 0249 433 102; orcot@ot.onrc.ro 

33.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Prahova 

Str. Vornicei, nr. 4, Ploiesti, cod 100285 
Tel.: 0244 543 427; Fax: 0244 519 631; orcph@ph.onrc.ro 

34.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Satu-Mare 

Bd. Independentei nr. 14A, et. I, Satu Mare, cod 440221 
Tel: 0261 716 926; 0261 717 970; Fax: 0261 714 036; orcsm@sm.onrc.ro 

35.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Sălaj 

Str. Unirii, nr. 13, et. II+III, Zalău, cod 450074 
Tel: 0260 614 612; Fax: 0260 614 612; orcsj@sj.onrc.ro 

36.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Sibiu 

Str. Dorului, nr. 20, Sibiu, cod 550074 
Tel: 0269 212 706; Fax: 0269 215 664; orcsb@sb.onrc.ro 

37.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Suceava 

Str. Universităţii, nr. 28A, Suceava, cod 720225 
Tel: 0230 522 937; Fax: 0230 551 860; orcsv@sv.onrc.ro 

38.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Teleorman 

Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 44, Alexandria, cod 140064  
Tel: 0247 310 219; 0247 311 204; Fax: 0247 315 714; orctr@tr.onrc.ro 

39.  
ORC de pe lângă 

Tribunalul Timiș 

Str. Paris, nr. 2A, et. 1, Timişoara, cod 300003 
Tel: 0256 220 835; 0256 220 863; Fax: 0256 220 873; orctm@tm.onrc.ro  

40.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Tulcea 

Str. Portului, nr. 14 (incinta IBEROM), Tulcea, cod 820242  
Tel: 0240 519 966; Fax: 0240 513 355; orctl@tl.onrc.ro 

41.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Vaslui 

Str. Ștefan cel Mare, nr. 275 A, Vaslui, cod 730006 
Tel: 0235 311 442; Fax: 0235 311 686; orcvs@vs.onrc.ro 

42.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Vâlcea 

Str. Calea lui Traian, nr. 245, Râmnicu Vâlcea 
Tel: 0250 734 556; 0250 734 559; Fax: 0250 734 559; orcvl@vl.onrc.ro 

43.  
ORC de pe lângă 
Tribunalul Vrancea 

Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 21 A, Focşani, cod 620036 
Tel: 0237 236 194; 0237 236 188; 0237 236 189; Fax: 0237 236 194   
orcvn@vn.onrc.ro 

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Justiției http://www.onrc.ro/ 
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Anexa 4. Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
 

Nr. Instituția  Date de contact 

1.  DGASPC Alba 
Adresa: Str. Mihai Viteazu, nr. 2, Alba Iulia, cod 510093 
Tel: 0258 818 266, 0258 816 385; 0788 527 219; Fax: 0258 817 037 
dgaspc@protectiasocialaalba.ro; www.protectiasocialaalba.ro 

2.  DGASPC Arad 
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12, Arad, cod 310134 
Tel: 0257 210 035; 0257 210 055; 0257 253 721; 0745.534.965; Fax: 0257 210 
055; 0257 253.721; secretariat@dgaspc-arad.ro; www.dgaspc-arad.ro 

3.  DGASPC Argeş 
Adresa: Piaţa Vasile Milea, nr. 1, Piteşti, cod 110053  
Tel: 0248 222 578; 0248 271 131; 0248 217 800; Fax: 0248 222 578 
dgpdcarges@yahoo.com;  

4.  DGASPC Bacău 
Adresa: Str. Condorilor, nr. 2, Bacău, cod 600302 
Tel: 0234 585 071, 0234 585 033; 0234 576 970; Fax: 0234 519 042 
office@dgaspcbacau.ro; www.dgaspcbacau.ro 

5.  DGASPC Bihor 
Adresa: Str. Feldioarei, nr. 13, Oradea, cod 410475 
Tel: 0259 476 371; 0259 409 285; 0259 476 372; Fax: 0259 447 435; 0359 410 
878; dgaspcbh@rdsor.ro; www.dgaspcbihor.ro 

6.  
DGASPC Bistriţa-
Năsăud 

Adresa: Str.Sucevei, nr. 1-3, Bistriţa, cod 420099 
Tel: 0263 230 502; 0263 232 384; Fax: 0263 230 502; dgaspcbn@dasbn.ro 

7.  DGASPC Botoşani Adresa: Str. Maxim Gorki, nr. 4, Botoşani, cod 710310 
Tel: 0231 537 993; Fax: 0231 511 047; dgaspcbt@yahoo.com 

8.  DGASPC Braşov Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr. 6, Braşov, cod 500091 
Tel: 0268 417 100; Fax: 0268 411 124; office@dgaspcbv.ro; www.dgaspcbv.ro 

9.  DGASPC   Brăila 
Adresa: str. Ghioceilor, nr. 8, Brăila, cod 810223 
Tel: 0239 625 817; 0239 677 839; 0239 694 875 
dgaspcbr@braila.rdsnet.ro; www.dgaspcbraila.wgz.ro 

10.  

DGASPC Sector 1, 

București 

Adresa: Bd. Mareşal Al. Averescu nr. 17, sector 1, Bucureşti 
Tel: 021 222 42 75, 021 222 99 29; Fax: 021 222 99 81; protectia-
copilului@dgaspc-sectorul1.ro; www.dgaspc-sectorul1.ro 

DGASPC Sector 2, 

București 

Adresa: Str. Olari, nr. 11-13, Bucureşti 
Tel: 021 252 22 02; 021 310 24 17; 021 310 24 16; Fax: 021 252 22 17; 
social@social2.ro; www.social2.ro 

DGASPC Sector 3, 

București 

Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, sector 3, Bucureşti 
Tel: 0372 126 100; 021 341 07 13; Fax: 0372 126 101; 
dgaspc_sec3@yahoo.com 

DGASPC Sector 4, 

București 

Adresa: Str. Enache Ion, nr. 1 A, sector 4, Bucuresti 
Tel: 0372 715 100, 0372 715 101; Fax: 0372 713 883; 0372 715 105; 
dircopil@dgaspc4.ro; secretariatdirgen@dgaspc4.ro; www.dgaspc4.ro 

DGASPC Sector 5, 

București 
Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, București 
Tel: 021 310 17 31; 021 315 94 13; Fax: 021 310 17 31; office@dgaspc5.ro 

DGASPC Sector 6, 

Bucrești 

Adresa: Șos. Orhideelor, nr. 2 D, sector 6, Bucureşti 
Tel: 021 317 63 11; 021 746 38 70; 021 745 72 37; Fax: 021 317 63 14; 
dgaspc6@yahoo.com; www.protectiacopilului6.ro 

11. . DGASPC Buzău 
Adresa: Str. Bistriţei, nr.41, Buzău, cod 120212  
Tel: 0238 711 052; 0238 711 051; Fax: 0238 721143; 
dgaspcbuzau2009@yahoo.com; www.dgaspcbuzau.ro 

12. . 
DGASPC Caraş-
Severin 

Adresa: Aleea Trei Ape, nr. 4, et. III, Reşiţa, cod 320191 
Tel: 0255 217 048; 0255 224 302; Fax: 0255 217 048; 0255 224.302 ; 
dgaspccs@rdslink.ro; www.dgaspccs.ro 

13. . DGASPC Călăraşi Adresa: Str. Bărăganului, nr. 1, Călăraşi, cod 910105 
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Nr. Instituția  Date de contact 

Tel: 0242 311 060; 0242 317 985; 0242 332 202; Fax: 0242 306 917; 
dgaspc_cl@artelecom.net 

14.  DGASPC Cluj 
Adresa: Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, Cluj-Napoca, cod 400304 
Tel: 0264 420 147, 0264 420 146; Fax: 0264 420 602; 
dgaspc_cluj@yahoo.com 

15.  
DGASPC 
Constanţa 

Adresa: Str. Decebal, nr. 22, Constanţa, cod 900665 
Tel: 0241 480 851; 0241 480 855; 0241 480 872; Fax: 0241 694 137; 
office@dgaspc-ct.ro; www.dgaspc-ct.ro 

16.  DGASPC Covasna 
Adresa: Piaţa Libertăţii, nr. 4, Sfântu Gheorghe, cod 520008 
Tel: 0267 314 660; Fax: 0267 314 660; szasz_katalin@protectiasociala.ro; 
www.protectiasociala.ro 

17.  
DGASPC 
Dâmboviţa 

Adresa: Str. I.C. Vissarion, nr. 1, Târgovişte, cod 130011 
Tel: 0245 217 686; 0245 614 615; Fax: 0245 614 623; dgaspcdb@yahoo.com; 
www.dgaspcdb.ro 

18.  DGASPC Dolj 
Adresa: Bd. Nicolae Titulescu, nr. 22, Craiova, cod 200134 
Tel: 0251 416 365; 0251 418.717; Fax: 0251/417.838; 
office@dgaspcdolj.ro; www.dgaspcdolj.ro 

19.  DGASPC Galaţi 
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 72, Galaţi, cod 6200 
Tel: 0236 311 086; 0236 311 087; Fax: 0236 479 476; 
dgaspc_galati@yahoo.com; www.dgaspcgalati.ro 

20.  DGASPC Giurgiu 
Adresa: Bd. Mihai Viteazul, nr. 4, Giurgiu, cod 080185 
Tel: 0246 214 011; 0246 216 232; Fax: 0246 216 232; 
dgaspcgr@yahoo.com; www.dgaspcgr.ro 

21.  DGASPC Gorj 
Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu nr. Târgu Jiu, 365 bis 
Tel: 0253 212 518; 0253 401.318; Fax: 0253/215.111; 
dgpdcgj@yahoo.co.uk; www.dgaspcgorj.ro 

22.  DGASPC Harghita 
Adresa: Str. Libertatii, nr. 5, Miercurea Ciuc, cod 530140 
Tel: 0266 310 192; 0266 314 711; Fax: 0266/207.754; 
office@dgaspchr.ro; www.dgaspchr.ro 

23.  
DGASPC 
Hunedoara 

Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr. 18, Deva, cod 330182  
Tel: 0254 233 340; 0254 233.341; 0372 710 992; 0372 710 990; Fax: 
0254/234.384; dgaspchd@gmail.com; www.dgaspchd.ro 

24.  DGASPC Ialomiţa Adresa: Str. C. Dobrogeanu-Gherea, nr. 1, Slobozia, cod 920033 
Tel: 0243 231 088; 0243 216 657; Fax: 0243 233 407; office@dpcialomita.ro 

25.  DGASPC Iaşi 
Adresa: Str. Vasile Lupu, nr. 57A, Iași, cod 700309 
Tel: 0232 477 731; 0232 474 800; 0232 214 972; Fax: 0232 279 654; 
dasiasi@iasi.rdsmail.ro; www.dasiasi.ro 

26.  DGASPC Ilfov 
Adresa: Şos. Afumaţi, nr. 94-96, Voluntari 
Tel: 021 369 58 87; 021 369 58 89; Fax: 021 369 58 88; 
dgaspcif@gmail.com; www.protectiacopilului.ro 

27.  
DGASPC 
Maramureş 

Adresa: Str. Banatului, nr.1 Baia Mare 
Tel: 0262 228 999; Fax: 0262 228 322; dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro; 
www.dgaspcmm.ro 

28.  DGASPC Mehedinţi Adresa: Str. Traian, nr. 89, Drobeta Turnu-Severin, cod 220132 
Tel: 0252 324 460; Fax: 0252 328 658; directie@dgaspcmh.ro 

29.  DGASPC Mureş 
Adresa: Str. Trebely, nr. 7, Târgu Mureş, cod 540136 
Tel: 0265 211 699; 0265 211 012; Fax: 0265 211 561; office@dgaspcmures.ro; 
www.dgaspcmures.ro 

30.  DGASPC Neamţ 
Adresa: Str. Alexandru cel Bun, nr. 11, Piatra Neamţ, cod 610004 
Tel: 0233 229 217; 0233 213 105; Fax: 0233 237 438; 0233 231 555; 
dgaspc_neamt@yahoo.com 

31.  DGASPC Olt Adresa: Str. Dragănești, nr. 29, Slatina 
Tel: 0372 713 562; 0372 713 563; 0372 713 564; Fax: 0372 713 568 
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Nr. Instituția  Date de contact 

dgpdcot@slatina.rdsnet.ro; www.dgaspc-olt.ro 

32.  DGASPC Prahova 
Adresa: Şos. Vestului nr. 14-16, Ploieşti 
Tel: 0244 511 400; 0244 586 100 ; Fax: 0244 511 400; 0244 586 100 
copil@copilprahova.ro; www.copilprahova.ro 

33.  
DGASPC Satu-
Mare 

Adresa: Str. Corvinilor nr. 18, cod 440080, Satu Mare 
Tel: 0261 768 449;  0361 407 755; Fax: 0261 768 830; djpc@cjsm.ro 

34.  DGASPC Sălaj Adresa: Str. Unirii, Nr. 20, Zalău, cod 450059 
Tel: 0260/615.017, 610.689 ; Fax: 0260/618.850; sjdgaspc@zalau.astral.ro 

35.  DGASPC Sibiu 
Adresa: Str. Mitropoliei, nr. 2, Sibiu 
Tel: 0269 232 066; 0269 218 159; 0269 232 575; Fax: 0269 232 575 
office@dasib.ro; www.dasib.ro 

36.  DGASPC Suceava 
Adresa: Bd. George Enescu, nr. 16, Suceava, cod 720231 
Tel: 0372.706.197, 0330.401.068, 0330.401.067 ; Fax: 0230/523.337 
office@dpcsv.ro; www.dpcsv.ro 

37.  
DGASPC 
Teleorman 

Adresa: Str. Dunării, nr. 7, cod 140002, Alexandria 
Tel: 0247 316 611; 0247 406 060; Fax: 0247 406 060; dgaspctr@yahoo.com 

38.  DGASPC Timiş 
Adresa: Piaţa Regina Maria, nr. 3, Timişoara, cod 300004 
Tel: 0256 490 281; 0256 494 030; Fax: 0256 407 066 
dgaspctm@gmail.com; www.dgaspctm.ro 

39.  DGASPC Tulcea Adresa: Str. Gavrilov Corneliu nr. 120, Tulcea, cod 820080 
Tel: 0240 517 455; 0240 510 293; Fax: 0240 516 466; copiltl@tim.ro 

40.  DGASPC Vaslui 
Adresa: Şos. Naţională Vaslui-Iaşi, nr. 1, Vaslui 
Tel: 0235 316 143; 0235 315 138;  Fax: 0235 315 346; office@dgpcvs.ro; 
www.dgaspc-vs.ro 

41.  DGASPC Vâlcea 
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 28, Râmnicu Vâlcea, cod 240168 
Tel: 0250 734 758; 0350 401 729; 0350 401 730; Fax: 0250 734 758 
dgaspcvl@yahoo.com 

42.  DGASPC Vrancea 
Adresa: Bd. Garii, nr. 13, Focşani, cod 620104 
Tel: 0237 230 789; 0237 230 788; Fax: 0237 230 788; dgaspcvn@yahoo.com; 
www.asistentasocialavn.ro 

Sursa: Direcția Protecția Copilului,Ministerul Muncii, Familiei,Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
http://www.copii.ro/directii 
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Anexa 5. Centrele de consiliere pentru persoanele cu handicap 

 

Nr.  Instituție  Date de contact 

1. CCPH Argeș 
AJOFM Argeş: Bd. Republicii, nr.11, Piteşti  
Tel. 0248 222 415; arges@ajofm.anofm.ro;  www.arges.anofm.ro 
Persoană desemnată de către DGASPC: Cornel Olteanu – consilier 

2. CCPH București 
AMOFM Bucureşti: Str. Vânători, nr.1, sector 3, București  
Tel. 021 316 29 03; 021 316 55 08; mofm@ajofm.anofm.ro; 
www.bucuresti.anofm.ro 

3. CCPH Caraș-Severin 

AJOFM Caraş-Severin: Str. Traian Lalescu, nr.17 ; Tel. 0255 212 160, 
Reşiţa 
carasseverin@ajofm.anofm.ro;  www.carasseverin.anofm.ro; 
Persoană desemnată de către DGASPC:  

Dorina Andreş – șef serviciu îngrijiri la domiciliu 

4. CCPH Cluj 
AJOFM Cluj: Str. George Coşbuc, nr.2, Cluj Napoca;  
Tel. 0264 595 214; cluj@ajofm.anofm.ro; www.cluj.anofm.ro 
Persoană desemnată de către DGASPC: Laura Săplăcan – consilier 

5. CCPH Iași  

AJOFM Iaşi: Str. Cucu, nr.1, Iaşi 
Tel. 0232 254 577; iasi@ajofm.anofm.ro; www.anofm.ro 

Persoană desemnată de către DGASPC: Elena Matei – șef serviciu 
integrare 

6. CCPH Olt 

AJOFM Olt: Str. Prelungirea Crişan, nr.2, Slatina 
Tel. 0249 438 531; olt@ajofm.anofm.ro; www.olt.anofm.ro  
Persoană desemnată de către DGASPC: Flavius Antonescu – consilier 
juridic  

7. CCPH Sibiu 

AJOFM Sibiu: Str. Morilor, nr. 51 A, Sibiu  
Tel. 0269 21 08 82; sibiu@ajofm.anofm.ro; www.sibiu.anofm.ro 
Persoanele desemnate de către DGASPC: Gabriela Petrea – consilier; 
Marius Crăcea - consilier 

8. CCPH Vrancea 
AJOFM Vrancea: Str. Unirii, nr. 53 A, Focşani  
Tel. 0237 239 059; vrancea@ajofm.anofm.ro; www.vrancea.anofm.ro 
Persoană desemnată de către DGASPC: Niculina Sterian – şef serviciu 

Sursa: Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap, Ministerul Muncii, Familiei,  Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, www.anph.ro 
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Anexa 6 Surse de informare pentru finanţarea întreprinderilor sociale  
 
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP - http://www.creditcoop.ro/  
 
Centrul de Resurse pentru Economie Socială  - http://www.economiesociala.net/  
 
Competiţia Întreprinderilor Sociale NESsT  - http://www.nesst.org/  
 
Federaţia Naţională „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România  - 
http://www.fn-omenia.ro/  
 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii  -
http://www.fngcimm.ro/  
 
Fundaţia Alături de Voi România, Catalogul Unităţilor Protejate - http://www.unitatiprotejate.ro  
 
Fundaţia Dezvoltării Societăţii Civile, Institutul de Economie Socială - http://www.ies.org.ro  
 
good.bee credit IFN SA -  http://www.goodbeecredit.ro/  
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  
http://www.apdrp.ro  
 
Ministerul Economiei, Direcţia Implementare Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii  - http://www.aippimm.ro/  
 
Ministerul Economiei, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” - http://amposcce.minind.ro/  
 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Persoanelor Vârstnice, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007-2013” -  
http://www.fseromania.ro/index.php/posdru 
 
Opportunity Microcredit România - http://www.opportunity.ro/  
 
RoPoT, Hub Bucharest  - http://www.ropot.ro/  
 
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - http://www.e-licitatie.ro  
 
Societatea pentru Excelenţă în Administraţia Publică - http://www.seap.ro/  
 
Startups - http://www.startups.ro/ 
 
Structural Consulting Group, Informaţii utile în sprijinul ideii tale  - http://www.fonduri-structurale.ro/  
 
Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România  - http://www.uncar.ro  
 
Țara lui Andrei, Petrom - http://www.taraluiandrei.ro/  
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