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Materialul este elaborat în cadrul proiectului „Întreprinderea socială 
„Floare de cireş” S.R.L. – mecanism de integrare socială a tinerilor 

cu dizabilităţi din Răzeni” realizat de Asociaţia Obştească „Eco-
Răzeni” cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din 

resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei 
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi 

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 
  

http://www.sida.se/
http://www.sida.se/
http://www.um.dk/en


I. Prezentarea Programului 

 

În satul Răzeni locuiesc circa 7 mii persoane, dintre acestea 

aproximativ 40 tineri cu vîrsta de la 16 pînă la 35 ani sunt cu dizabilităţi. 

Majoritatea (2/3) din ei nu au studii sau au urmat doar studii primare, 

respectiv nu sunt încadraţi în cîmpul muncii, iar 1/3 au experienţă minimă 

de activitate profesională sau lucru în echipă. De obicei, aceşti tineri 

trăiesc în familii social-vulnerabile cu 

un venit mediu lunar sub minimul 

necesar, sunt marginalizaţi de 

membrii comunităţii din cauza 

dizabilităţii. Administraţia publică 

locală nu dezvoltă nici un program 

sau acţiune pentru integrarea 

socială a tinerilor cu dizabilităţi. 

Astfel, tinerii cu dizabilităţi din localitate sunt consideraţi victime sau se 

autocalifică ca victime din cauză că au acces redus la oportunităţi de 

incluziune socială. 

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” este o organizaţie constituită în 

anul 1998. Unul dintre obiectivele statutare este de a contribui la 

dezvoltarea tinerilor pentru realizarea posibilităţilor lor intelectuale, 

sociale şi spirituale ca buni cetăţeni şi ca membri ai comunităţii. În acest 

sens, Eco-Răzeni din 2005 dezvoltă mai multe programe pentru tinerii din 

localităţile raionului Ialoveni.  

În aprilie 2012, organizaţia noastră a lansat Programul „Integrarea 

socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi din Răzeni” în parteneriat cu 

organizaţia austriacă „Volkshilfe 

Solidaritat”. 

Prin acţiunile programului, 

integrarea socială a tinerilor cu 

dizabilităţi a devenit o prioritate pe 

agenda autorităţilor publice de la 

Răzeni, iar 14 tineri cu dizabilităţi 

deja au beneficiat direct de serviciile 



şi produsele proiectului, inclusiv din perspectiva durabilităţii, avînd 

oportunitatea de a fi încadraţi în cîmpul muncii în cadrul întreprinderii 

social-economice „Floare de cireş” SRL, creată în decembrie 2012 la 

Răzeni în baza experienţei austriece.  

Programul contribuie indirect la schimbarea situaţiei privind 

abordarea aspectului incluziunii socio-profesionale a tinerilor cu 

dizabilităţi de către actorii responsabili de realizarea politicilor publice în 

domeniu şi la creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice la nivel 

local asupra problemei, înregistrînd rezultate modeste, însă destul de 

relevante: 

- sporirea accesului 

tinerilor cu dizabilităţi la diverse 

servicii educaţionale, indiferent 

de natura dizabilităţii; 

- asigurarea incluziunii 

educaţionale, sociale şi 

profesionale a tinerilor cu 

dizabilităţi; 

- creşterea numărului de 

tineri cu dizabilităţi angajaţi în cîmpul muncii; 

- diminuarea numărului de persoane cu dizabilităţi dependente de 

prestaţiile sociale; 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi; 

- asigurarea de şanse egale pentru tinerii cu dizabilităţi în obţinerea 

unui loc de muncă. 

Grupul ţintă: 40 tineri cu dizabilităţi din satul Răzeni, r. Ialoveni. 

Obiectiv strategic: Crearea unei întreprinderi social-economice 

pentru integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi din satul Răzeni. 

Activităţile Programului: 

1. Elaborarea bazei de date a tinerilor cu dizabilităţi din satul Răzeni; 

2. Studiu asupra evaluării capacităţilor de incluziune socio-

profesională a tinerilor cu dizabilităţi din s. Răzeni; 

3.  Formarea abilităţilor profesionale şi încadrarea în muncă a 

beneficiarilor programului; 



4. Crearea şi dezvoltarea întreprinderii sociale „Floare de cireş” SRL; 

5. Construcţia şi dotare cu echipament a cantinei de ajutor social din 

Răzeni şi a serei pentru creşterea legumelor; 

6. Acţiuni de promovare a conceptului de antreprenoriat social 

(seminare informative, mese rotunde, vizite de studiu, campanii de 

sensibilizare, etc.). 

Bugetul Programului: 

Investiţii: 

- Renovarea cantinei de ajutor social (74 m2): 451,2 mii lei 

- Renovarea serei (214 m2): 81,9 mii lei 

- Echipament: 572,5 mii lei 

Cheltuieli administrative: 

- Compensarea salariilor angajaţilor întreprinderii sociale: 368,8 mii lei 

- Promovare: 17,6 mii lei 

 

 Parteneri şi donatori: 

  

  

 
 

  
Consiliul raional Ialoveni Primăria Răzeni 



 
 

 

 

 

Începutul… 

  

Schimbarea... 

  
 

Programul este realizat cu suportul financiar al Ministerului Federal 

Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei 

Consumatorului, Asociaţiei „Volkshilfe Solidarität” în parteneriat 

cu WienWork din Austria.

http://www.bmask.gv.at/site/
http://www.bmask.gv.at/site/
http://www.bmask.gv.at/site/
http://www.volkshilfe.at/cms/cms.php
http://wienwork.at/


II. Echipa noastră 

 

Pe parcursul perioadei de raportare, 14 tineri cu dizabilităţi (7 fete şi 

7 băieţi) deja au beneficiat direct de serviciile şi produsele proiectului, 

inclusiv din perspectiva durabilităţii, dintre care şapte au fost angajaţi în 

cîmpul muncii la întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL.  

În total, în cadrul Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” şi întreprinderea 

socială „Floare de cireş” SRL activează 14 persoane, dintre care 5 au locul 

de muncă în oficiu, 7 la cantina socială şi 2 persoane la seră. 

 
 

Structura organizatorică 

 
* Funcţiile marcate cu roşu sunt ocupate de tinerii cu dizabilităţi. 

 



 În mediu pe organizaţie, inclusiv întreprinderea socială, salariul de 

funcţie lunar al angajaţilor este de 3785 lei. Vîrsta medie a angajaţilor este 

de 30 ani. 

 

 

 
 

Din 14 angajaţi, şapte (4 fete şi 3 băieţi) sunt persoane cu diverse 

grade de dizabilitate, inclusiv provin din diferite medii sociale. Printre 

angajaţi  sunt şi două persoane de etnie romă. Pentru nouă dintre salariaţi 

este prima experienţă de angajare în cîmpul muncii. 



 

  

  

  

  
 



III. Măsuri de integrare proactivă 
 

Întreprinderea socială „Floare de cireş” oferă speranţă, instruire şi 
angajare în cîmpul muncii pentru băieţi şi fete cu dizabilităţi pentru ca 
aceştia să-şi schimbe stilul de viaţă şi să devină membri activi în 
comunitate.  

În cadrul organizaţiei se acordă a atenţie sporită măsurilor de 
integrare socio-profesională a persoanelor din categorii social-
vulnerabile, inclusiv cu 
dizabilităţi. În acest sens, fiecare 
angajat din această categorie 
este îndrumat în procesul de 
muncă de către un angajat cu 
experienţă. Într-un spaţiu 
suportiv şi securizat, fete şi 
băieţi învaţă să lucreze în echipă, 
totodată obţin experienţă de 
muncă, iar CV-ul lor devine mai 
atractiv. 
 Persoanele sunt angajate cu contract individual de muncă pe 
termen nelimitat. Angajaţii cu dizabilităţi au urmat cursuri de formare 
profesională la Asociaţia Obştească „Insula Speranţelor”.  

Totodată, întreprinderea socială „Floare de cireş” este un program 
amplu de formare profesională care antrenează băieţi şi fete cu 
dizabilităţi în sfera alimentaţiei publice şi creşterea legumelor. În calitate 
de angajaţi, învaţă să prepare mîncare şi să o servească clienţilor, astfel îşi 
dezvoltă încrederea în sine şi se pregătesc să devină lideri în familiile şi 
comunităţile lor. 

Angajaţii cu dizabilităţi, au trăit în august 2014, prima experienţă de 
a fi în concediu de odihnă anual. Doi dintre angajaţi au întrunit în iulie 2014 
condiţiile de a fi beneficiari ai pensiei de invaliditate, astfel pensia pe care 
o primesc lunar aceste persoane este cu 35% mai mare decît alocaţia 
primită anterior. 

Angajaţii organizaţiei beneficiază şi de educaţie financiară, un prim 
pas în acest sens a fost informarea acestora despre plata salariilor şi 
taxele care se reţin din acesta, eliberarea cardurilor bancare salariale şi 
oferirea consultaţiilor privind managementul bugetului personal. 

De regulă, angajaţii cu dizabilităţi sunt invitaţi la diverse evenimente 
socio-culturale sau acţiuni comunitare. 



În rezultat, şapte angajaţi cu dizabilităţi au devenit membri activi în 
comunitate, iar din beneficiari pasivi de prestaţii sociale s-au transformat 
în contribuabili la bugetul public. 

 

 

 

 
 



IV. Activitatea economică a întreprinderii sociale 
 

„Floare de cireş” este un SRL cu statut de întreprindere socială, 
fondată în decembrie 2012. Întreprinderea socială are două domenii de 
activitate: servicii de alimentaţie publică şi creşterea legumelor în seră. 
Întreprinderea şi-a început activitatea în septembrie 2013, atunci au fost 
lansat serviciul catering (contra plată, în raionul Ialoveni şi or. Chişinău), în 
luna iunie 2014 a început comercializarea pe piaţa locală a legumelor din 
seră (roşii, castraveţi, ardei, vînătă). 

Misiunea 
Floare de cireş este prima întreprindere socială şi responsabilă faţă 

de mediu care oferă servicii de catering în Republica Moldova. Noi 
prestăm servicii de înaltă calitate la preţuri avantajoase, utilizînd produse 
autohtone şi ecologice, parţial din producţie proprie. 

Activăm pentru persoane fizice, companii şi alte entităţi, împreună 
contribuim la dezvoltarea comunitară şi creăm noi oportunităţi de 
formare socio-profesională şi angajare a persoanelor marginalizate. 

Valori 
1. Dezvoltarea comunitară 
2. Contribuţie la o societate incluzivă 
3. Responsabilitate de mediu 

Viziunea 
Dorim să devenim cea mai performantă întreprindere socială de 

catering din Republica Moldova orientată spre responsabilitate faţă de 
mediul înconjurător şi integrarea socio-profesională a persoanelor 
marginalizate.  

 

 



 
 

 
 

Categorii de cheltuieli 
 

 



Raportul cheltuieli - venituri 
 

 
 

Surse de acoperirea a cheltuielilor privind salariile angajaţilor 
 

 
 

39% dintre clienţi, au apelat la serviciile catering cel puţin de două 
ori, rezultatele chestionarelor arată că majoritatea clienţilor sînt dispuşi 
să beneficieze de servicii ori de cîte ori vor avea nevoie. În 87% din cazuri, 
clienţii au evaluat gradul de satisfacţie privind calitatea mîncării şi a 
serviciilor prestate la cu cea mai mare notă. 



V. Oferta de servicii catering 
 

Floare de cireş oferă următoarele servicii catering: pauză da cafea, 
bufet suedez, fourchette, business lunch. 

Procurînd serviciile noastre, clienţii susţin programele întreprinderii 
sociale „Floare de cireş”. Clienţii noştri obţin satisfacţie apelînd la 
serviciile întreprinderii sociale care susţine persoanele în căutarea unei 
speranţe sau îşi doresc o schimbare pozitivă în viaţa lor. 

Întreprinderea socială „Floare de cireş” este recunoscătoare tuturor 
prietenilor care fac posibilă munca noastră. Sprijinul Dvs. este esenţial 
pentru a susţine dezvoltarea programelor noastre importante: integrarea 
socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi şi cantina de ajutor social din 
Răzeni. 

 

 

Pentru a beneficia de servicii catering,  
puteţi contacta echipa noastră: 
Mobil: 079312021 / 079641243; 
Email: office@floaredecires.md 
Web: www.floaredecires.md 

 
Vom fi bucuroşi să vă ajutăm ca să alegeţi meniul perfect. 

 

 
 

    

mailto:office@floaredecires.md


     
 

       
 

      



VI. Cantina de ajutor social 
 

Total beneficiari în perioada 01 iulie 2013 – 31 iulie 2014:  
31 pensionari cu venituri mici şi persoane cu dizabilităţi;  

Total zile în care au fost livrate prînzuri: 157 zile;  
Total prînzuri gratuite livrate la domiciliul beneficiarilor: 3523 bucăţi;  

Beneficiarii primesc cîte un prînz cald la domiciliu de trei ori pe 
săptămînă;  

Cheltuieli pentru produsele alimentare: 48 mii lei;  
Donator: Asociaţia Obştească „ProMoldova Social”.  
   
Pentru a beneficia de serviciile cantinei, persoana trebuie să depună 

o cerere-tip la asistentul social de la Primăria Răzeni sau la Cantina de 
ajutor social.  

 

    
 

   


