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CUVÂNT DE SALUT 
 

 

Din partea echipei SOIR Moldova, Vă salut la prima ediţie a Conferinței 

Naționale pentru Antreprenoriat Social! Cel mai mult îmi doresc ca, la 

finele zilei de astăzi, să conturăm un răspuns pentru întrebarea-cheie: 

ce reprezintă de fapt antreprenoriatul social în regiune și în Republica 

Moldova? De asemenea, îmi propun să găsim soluții comune privind 

metodele de promovare și susținere a antreprenoriatului social pentru 

o dezvoltare incluzivă și durabilă a comunităților noastre. 

  

On behalf of SOIR Moldova team I would like to welcome you to the 

first edition of National Conference on Social Entrepreneurship! My 

greatest expectation is that by the end of the day we find an answer to 

the main question: what does the concept of social entrepreneurship 

really mean for our region and for our country? Also I am looking 

forward to identifying some joint solutions aimed at promoting and 

supporting the social entrepreneurship in order to enable an inclusive 

and sustainable development of our communities.   

  

 

Întreprinderile social-economice sunt utilizate în multe state europene 

în calitate de instrument al politicilor pieţei muncii, pentru integrarea 

persoanelor care abia găsesc acces la piaţa forţei de muncă. În Austria, 

în special tinerii dezavantajaţi, persoanele cu dizabilitaţi şi şomerii de 

lungă durată, găsesc cu ajutorul acestui model pentru prima dată acces 

la piaţa forţei de muncă. Serviciul de catering „Floare de Cireş” a fost 

fondat acum doi ani în calitate de întreprindere social-economică 

bazată pe modelul austriac, ea instruieşte de atunci tinerii cu dizabilităţi 

în domeniul gastronomiei, prestează muncă social-pedagogică 

importantă, creează locuri de muncă şi este înainte de toate – reieşind 

din perioada scurtă de existenţă – deja de succes din punct de vedere 

economic!  

În opinia mea, dezvoltarea unui sistem moldav al întreprinderilor social-

economice va contribui enorm la dezvoltarea socială şi economică a 

ţării. O premisă de bază la momentul actual este crearea necesară a 

bazelor legale si economice corespunzătoare pentru antreprenoriatul 

social în Republica Moldova. Conferinţa Naţională de astăzi, la care 

mulţi experţi naţionali şi „pioneri” ai întreprinderilor social-economice 

elaborează soluţii împreună cu experţii internaţionali, precum şi cu 

reprezentanţi de rang înalt ai Guvernului Republicii Moldova, poate fi 

considerată deja un reper important în acest sens. În calitate de ataşat 

social al Republicii Austria voi continua să sprijin activ Guvernul 

Republicii Moldova în eforturile sale dedicate dezvoltării continue a 

antreprenoriatului social în Moldova. 

 

Silvia APOSTOL 

Director, SOIR Moldova 
silvia.apostol@manniskohjalp.se 

 

Mag. Gero 
STULLER 
 
Ataşat social, Republica Austria 
Gero.Stuller@sozialministerium.
at  
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Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile pentru anii 2012-

2015, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, prevede 

expres activități ce ar ”valorifica antreprenoriatul social şi ar 

institui facilităţi” pentru dezvoltarea acestuia. Pentru a facilita 

activitatea întreprinderilor sociale și a găsi soluțiile optime de 

reglementare legislativă a acestora, în anul 2013, pe lângă 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova a fost creat un 

grup de lucru. La ședințele acestui grup au participat 

reprezentanți ai diferitor instituții de stat responsabile, ai 

organizațiilor neguvernamentale interesate, ai donatorilor și 

experți în domeniu. Cu regret, până în prezent nu au fost 

aprobate actele normative și legislative la care s-a lucrat în 

cadrul acelui grup de lucru, iar activitățile prevăzute de 

Strategie pentru anii 2013-2014 de promovare a 

antreprenoariatului social, în mare parte nu au fost realizate. 

În pofida acestui fapt, pe parcursul ultimilor ani în Moldova au fost create și activează cu succes mai 

multe întreprinderi sociale, care au fost în mare parte iniţiate şi dezvoltate de organizațiile 

neguvernamentale din țară beneficiind de asistență tehnică și financiară a donatorilor externi. 

Îmi doresc ca în cadrul Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social să aflăm despre realizările 

întreprinderilor sociale existente și să învățăm din experiențele colegilor și experților de pe peste 

hotare în promovarea antreprenoriatului social. Este important, de asemenea, să restabilim dialogul 

cu instituțiile statului, responsabile de elaborarea și promovarea politicilor de susținere a 

antreprenoriatului social, așa cum prevede Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile pentru anii 

2012-2015. Sper că această conferință să ne aducă mai multă claritate în privința termenelor de 

aprobare a legislației despre care vorbeam mai sus. Cred că putem aduce argumentele necesare în 

cadrul acestui eveniment pentru ca Guvernul și Parlamentul să urgenteze implementarea acțiunilor 

prevăzute de Strategia menționată mai sus. 

 

 

Credem că este momentul oportun să promovăm mai insistent pe 

agenda publică antreprenoriatul social, şi asta în contextul în care mai 

bine de doi ani peste 50 de organizaţii neguvernamentale şi donatori din 

Republica Moldova discută activ despre posibilităţile de dezvoltare a 

antreprenoriatului social, dintre care, cel puţin 16 organizaţii desfăşoară 

deja afaceri sociale, chiar dacă în ţara noastră lipseşte un cadru 

normativ care să reglementeze acest domeniu.  

Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social reprezintă platforma 

prin intermediul căreia ne-am propus să iniţiem procesul de elaborare a 

foii de parcurs pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în ţara 

noastră. Evenimentul va consta în sensibilizarea opiniei publice, analiza 

experienţei altor state, diseminarea practicilor de succes, precum şi 

discuţii despre constrângerile şi necesităţile pentru crearea unui climat 

favorabil de lansare şi dezvoltare a afacerilor sociale. Invităm actorii 

interesaţi să se implice activ în sesiunile conferinţei, totodată de a ne uni 

Sorin MEREACRE 

Președinte, Fundația Est-Europeană 
Sorin.Mereacre@eef.md 

 

Sergiu GURĂU 

Preşedinte, Asociaţia Obştească  
„Eco-Răzeni” 
sergiu.gurau@gmail.com 
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eforturile pentru a promova politici publice favorabile antreprenoriatului 

social. 
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AGENDĂ 

  

Prima Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social 
06 octombrie 2015 
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret "ARTICO" 
or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 169 

 
9:00  Înregistrarea participanţilor 
  Welcome coffee 
  Târgul Întreprinderilor Sociale (et.1) 

 

10:00  Sesiune în plen: Mesaje de salut 
  Moderator: Alexandru COICA, Coordonator programe, Fundaţia Est-Europeană 

 Gheorghe BREGA, Viceprim-ministru, Guvernul Republicii Moldova 

 Mircea BUGA, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 

 ES Signe BURGSTALLER, Ambasadoare a Suediei la Chişinău 

 Gero STULLER, Ataşat pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorilor, 

Ambasada Austriei la Chişinău 

 Sorin MEREACRE, Preşedinte, Fundaţia Est-Europeană 

 Silvia APOSTOL, Director, Reprezentanţa SOIR Moldova 

 Andrei SPÎNU, Viceministrul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova 

 Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni 

 

10:50  Sesiune în plen: Concepte, practici şi modele de întreprinderi sociale în Europa  
  Eszter HARTAY, Consultant legal, Centrul European pentru Drept Necomercial,  

   Budapesta, Ungaria 

 

11:10  Sesiune în plen: Traseul economiei sociale în România: etapele de dezvoltare şi 
lecţii   învăţate  
  Ancuţa VAMEŞU, Coordonator, Institutul de Economie Socială, Bucureşti, România 

 

11:30  Sesiune în plen: Experienţa Fundaţiei ADV România în crearea şi dezvoltarea 
   structurilor de economie socială  
  Angela ACHIŢEI, Preşedinte, Fundaţia „Alături de Voi” România (ADV) 

 

11:50  Sesiune în plen: Evoluţia, recunoaşterea şi stadiul dezvoltării antreprenoriatului 
social   în Republica Moldova. Modelul de afacere socială Floare de cireş SRL. 
  Sergiu GURĂU, Preşedinte, A.O. Eco-Răzeni 

 

12:10  Sesiune în plen: Reglementarea juridică a antreprenoriatului social –  viziunea 
   instituţiilor guvernamentale 

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei sau Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă - TBC 

 

12:30  Sesiune în plen: Prejudecăţi şi mituri despre antreprenoriatul social 
  Roxana TEODORCIC, Directoare adjunctă de program, FHI360/MPSCS 

 

 

12:50  Sesiune în plen: Discuţii şi concluzii 
  Moderator: Alexandru COICA, Coordonator programe, Fundaţia Est-Europeană 
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13:00  Prânz 
  Târgul Întreprinderilor Sociale (et.1) 

 

14:00  Sesiune în grupuri mici:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
15:30  Pauza de cafea 
   

Târgul Întreprinderilor Sociale (et.1) 

 

16:00  Sesiune în plen: Discuţii şi concluzii privind activitatea în grupurile de lucru 
  Moderator: Alexandru COICA, Coordonator programe, Fundaţia Est-Europeană  

 

17:00  Încheierea lucrărilor conferinţei  

 

17:10  Spaţiu pentru socializare şi discuţii. Fourchette (60 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup de lucru nr. 
I: 

Concept, definiţii 
şi caracteristicile 
antreprenoriatului 

social 
 

Expert: 
 Ancuţa 

VAMEŞU, 
Coordonator, 
Institutul de 

Economie Socială, 
Bucureşti, 
România 

Grup de lucru nr. II: 
Antreprenoriatul social – 

soluţie la problemele 
sociale şi economice 

ale grupurilor 
vulnerabile 

 
Expert:  

Parascovia 
MUNTEANU, 

 Manager Servicii 
Sociale Comunitare, 
Keystone Moldova 

Grup de lucru nr. 
III: 

Tipuri şi modele de 
întreprinderi sociale 

relevante pentru 
Republica Moldova 

 
Expert:  
Serghei 

NEICOVCEN, 
Director executiv, 
Centrul NAION 

CONTACT, Chişinău 

Grup de lucru nr. IV: 
Mecanisme de sprijin 
şi surse de finanţare a 
întreprinderilor sociale 

 
 

Expert:  
Angela ACHIŢEI, 

Preşedinte, Fundaţia 
„Alături de Voi” 
România (ADV) 
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PREZENTAREA EXPERŢILOR 

 

Are o experienţă de peste 20 ani în sectorul ONG și din 2007 este 

implicată activ în promovarea economiei sociale în România. Are 

studii de Master în Administrație Publică la Universitatea București 

și studii post-universitare de evaluare politici publice la National 

University of Ireland și economie socială la EURICSE.  

A proiectat, coordonat și evaluat programe naționale de dezvoltare 

a societății civile lucrând pentru Delegația Comisiei Europene în 

România (responsabilă pentru implementarea programelor Phare 

societate civilă 1993-1995), Fundația pentru Dezvoltarea Societății 

Civile (FDSC), fiind primul director al Fundaţiei 1996-2002, este 

formator și consultant în dezvoltare locală și economie socială. A 

inițiat Institutul de Economie Socială în cadrul FDSC și a 

coordonat Coaliția Economiei Sociale din România care a grupat 

80 de organizații ale economiei sociale (ONG, Case de Ajutor 

reciproc, cooperative) în campanii pentru un cadru legal adecvat 

acestui sector în România și a reprezentat România în Grupul de 

Experţi în Economie Socială al Comisiei Europene în perioada 

2012-2014.  

Lansat în 2012, Institutul de Economie Socială este un 

program al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, care 

cercetează şi promovează acest sector cheie ce include organizaţii 

cu caracter socio-economic tradiţionale cum sunt:  asociaţii, 

fundaţii, cooperative, case de ajutor reciproc, precum şi formele 

mai noi de economie socială: întreprinderi sociale şi întreprinderi 

sociale de inserţie.  

Echipa Institutului de Economie Socială crede într-o economie 

etică şi solidară, în care rezultatele economice şi  preocupările 

sociale şi de mediu merg constant mână în mână.   

Institutul de Economie Socială este editorul Atlasului Economiei Sociale din România publicaţie care 

include  indicatorii socio-economici de referinţă privind acest sector în România.  

Institutul de Economie Socială are şi un program de formare (suport de curs complet pentru 

managementul întreprinderii sociale şi cursuri acreditate în domeniu) şi consultanţă  pentru 

întreprinderi sociale. Formatorii şi consultanţii IES oferă know-how pentru crearea (start-up) şi 

dezvoltarea de întreprinderi sociale diverse iniţiate de ONG-uri , şcoli, cooperative sau alte forme de 

asociere a producătorilor agricoli.     

Prin intermediul paginii web - www.ies.org.ro, IES reprezintă una din principalele surse de informaţii 

din România cu privire la sectorul economiei sociale (peste 45.000 de vizitatori unici în anul 2014, cu 

o medie de 1250 de vizitatori unici săptămânal).  

Promovarea activă a unor politici publice favorabile economiei sociale IES a asigurat secretariatul 

Coaliției Economiei Sociale și în prezent al unui grup de lucru format din mai multe organizaţii 

preocupate de Legea economiei sociale, Normele legii, reflectarea economiei sociale în Acordul de 

Parteneriat 2014-2020 etc. şi în programele operaţionale subsumate.  

Ancuţa VAMEŞU 

Coordonator Institutul de 
Economie Socială, România 
ancuta.vamesu@fdsc.ro  

 

http://www.ies.org.ro/
mailto:ancuta.vamesu@fdsc.ro
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Institutul de Economie Socială a primit premiul "Misiune imposibilă: antreprenoriatul social"  (în cadrul 

Galei Premiilor Participării Publice 2012, organizată de CeRe) pentru campania de blocare a 

proiectului Legii Antreprenorului Social "Antreprenoriatul social: realitatea lor sau realitatea noastră?", 

campanie la care au participat 85 organizaţii şi s-a derulat în perioada mai - noiembrie 2011.  

IES  fost reprezentant al României în GECES Groupe d'experts de la Commission sur 

l'entrepreneuriat social (GECES) al Comisiei Europene în perioada 2012-2014 și este membru al 

Comitetului Științific al CIRIEC Centre International de Recherches et d'Information  sur l'Economie 

Publique, Sociale et Coopérative. 

Seminarii, dezbateri, conferinţe  

Institutul de Economie Socială găzduieşte evenimente pe teme de interes general  (ex. datoria 

publică) cât şi evenimente care se adresează experţilor din domeniul economiei sociale (ex.: 

crowdfunding, finanţări europene pentru înterprinderi sociale, etc.). Începând din anul 2011, Institutul 

de Economie Socială organizează anual Conferinţa Națională de Economie Socială (CNES).  

Proiecte recente și în derulare: 

 ,,ICAR Incluziune prin micro - Credit si Ajutor Reciproc - strategie sustenabilă a economiei 

sociale pentru ocupare şi creare de întreprinderi sociale“, ID 173/6.1/S/148102 

Proiectul îşi propune promovarea şi dezvoltarea structurilor economiei sociale şi consolidarea 

capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor, stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin 

înființarea unui număr de 9 Structuri de economie socială (SES) de tip CAR şi dezvoltarea 

activităţii a 17 SES CAR bazate pe  modele de succes la nivel European – uniunile de credit şi 

organizaţiile de micro-finanţare în judeţele Argeş, Buzău, Dâmbovița, Hunedoara, Mureş, Dolj, 

Brăila, Vâlcea, Braşov, Alba, Arad, Timiş, Suceava şi Covasna. 

 "New Crops - Antreprenoriat social pentru crearea de noi oportunităţi pentru persoanele 

excluse social din zonele rurale" 2015-2017 

Proiectul îşi propune să ofere cunoştinţele şi abilităţile necesare formatorilor, managerilor şi 

viitorilor manageri ai cooperativelor şi întreprinderilor sociale care se află la început de drum, 

pentru a înfiinţa şi dezvolta organizaţii/afaceri sociale de succes care să producă rezultate 

economice şi sociale pentru membri lor şi să genereze locuri de muncă în zonele rurale. 

 “Pentru ca economia socială din România să devină vizibilă” - Conturile naţionale satelit ale 

economiei sociale  

Pentru a putea identifica mai bine contribuţia pe care economia socială o aduce la economia 

naţională, Comisia Europeană promovează un sistem statistic care presupune crearea unor 

conturi naţionale satelit pentru economia socială pe baza unui manual european.  

România este una din cele cinci ţări care a implementat proiectul de către Institutul de 

Economie Socială, în parteneriat cu Centrul Naţional de Pregătire Statistică şi Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

În cadrul proiectului a fost elaborat Atlasul Economiei Sociale, ediţia 2014 care cuprinde analiza 

datelor statistice privind sectorul economiei sociale din anii fiscali 2012 şi 2013, un raport privind 

ponderea economiei sociale în economia națională urmând metodologia CIRIEC (Centre International 

de Recherches et d'Information  sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative). 
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CINE SUNTEM?  SOIR - Moldova este Reprezentanța Organizației Suedeze 

pentru Ajutor Individual, organizație suedeză cu prezență internațională;  

MISIUNEA NOASTRĂ: Lupta cu sărăcia și excluderea socială; 

VIZIUNEA NOASTRĂ: O lume unde prevalează justiția și compasiunea;   

SCOPUL NOSTRU: Noi promovăm egalitatea și incluziunea persoanelor cu 

dizabilități. Noi consolidăm organizațiile societății civile și procesele democratice; 

INFORMAȚIE DESPRE NOI: organizația SOIR a fost fondată în anul 1938; biroul 

central este amplasat în Suedia; programele operaționale sunt implementate în 

12 țări (El Salvador, Guatemala, Malawi, Zimbabwe, India, Nepal, Iordania, 

Liban, Palestina, Moldova, România și Suedia). Biroul SOIR Moldova a fost 

înregistrat în anul 2006;     

 

DOMENII DE ACTIVITATE: 

 Educația incluzivă a copiilor cu dizabilități în școlile și grădinițele din comunitățile lor.   

 Angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități prin oferirea accesului la orientare și 

instruire vocațională și facilitarea procesului de angajare.  

 Consolidarea organizațiilor societății civile. Aceasta este în același timp o modalitate de 

lucru, precum și un obiectiv în sine. În prezent avem stabilite parteneriate cu 16 ONG-uri locale;  

 

UNELE REZULTATE 2012-2014: 

 300 de copii cu cerințe educaționale speciale asistați să frecventeze școlile și grădinițele din 

comunitate;   

 68 de școli comunitare susținute să devină mai accesibile și incluzive;      

 420 de părinți informați și împuterniciți să solicite accesul la drepturi a copiilor lor;  

 430 de învățători instruiți să asigure un proces calitativ de educație incluzivă;  

 Efectuarea unui studiu participativ de cercetare privind calitatea procesului de educație incluzivă;  

 490 de persoane cu dizabilități au primit asistență vocațională; 36 de persoane cu dizabilități au 

fost susținute să obțină locuri de muncă; 18 locuri de muncă au fost nou create pentru 

persoanele cu dizabilități;  

 Un serviciu național de asistare în angajarea persoanelor cu dizabilități a fost creat și este 

funcțional. 

Toate ONG-urile partenere au elaborat planuri strategice de activitate și au dezvoltat structuri și 

sisteme organizaționale solide. 
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Eszter Hartay este avocat maghiar și consilier juridic ECNL. Din 2010 ea a 

fost implicată în reformele politice și de drept pentru societatea civilă din 

Europa, Eurasia și Orientul Mijlociu. Dna Hartay este specializată în cadru 

legal pentru OSC-uri, toate aspectele legate de cooperare OSC – instituţii 

guvernamentale, finanțarea publică, contractarea socială, statutul de 

utilitate publică și probleme emergente, cum ar fi antreprenoriatul social, 

Regulamentul de colectare a fondurilor. A efectuat numeroase cercetări 

comparative și multe prezentări, training-uri şi evenimente de consolidare a 

capacităților pe aceste subiecte. 

 
 

Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) este 

un centru european de resurse și de cercetare în domeniul 

dreptului societății civile, cu sediul în Budapesta. Misiunea sa 

este de a promova un mediu juridic și fiscal favorabil pentru 

societatea civilă din Europa și nu numai. Experții ECNL au oferit 

sprijin care a influențat pozitiv mai mult de 50 de legi care 

afectează OSC-urile din întreaga lume. FHI 360 și ECNL sunt 

co-implementatori în Republica Moldova ai Programului 

Parteneriate pentru Societatea Civilă Durabilă, care este 

posibilă datorită sprijinului generos al poporului american prin 

intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID).  

 

Programul se concentrează pe crearea unui cadru juridic pentru 

organizațiile societății civile, inclusiv promovarea sustenabilității 

financiare OSC prin mecanisme inovatoare de finanțare, cum ar 

fi desemnarea de 2%, filantropie privată și antreprenoriat social. 

Începând cu 2013, ECNL oferă sprijin de specialitate inițiativelor 

îndreptate la crearea unui cadru legal distinct pentru 

întreprinderile sociale din Republica Moldova. În scopul de a 

îmbogăți discursul actual, ECNL a dezvoltat o analiză 

comparativă cu privire la cadrul de reglementare a 

întreprinderilor sociale pe exemplul a 5 state membre ale UE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eszter HARTAY, 

Consilier juridic, Centrul European pentru 
Drept Necomercial, Ungaria 
eszter@ecnl.org.hu 

Pagina web: www.ecnl.org  
ECNL pe Twitter: EnablingNGOlaw 
Programul „Parteneriate pentru o 
Societate Civilă Durabilă” (MPSCS): 
www.fhi360.md  

 

mailto:eszter@ecnl.org.hu
http://www.ecnl.org/
http://www.fhi360.md/
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Angela ACHIŢEI 

Preşedinte, Fundaţia „Alături de Voi” România (ADV) 
angela.achitei@alaturidevoi.ro  

 
Angela Achiței, asigură de mai bine de 13 ani 

managementul organizațional al Fundației ”Alături de 

Voi” România (ADV), o organizație specializată pe 

programe în domeniul incluziunii persoanelor cu 

dizabilități și din alte grupuri vulnerabile cu sediul 

național în Iași și centre în Constanța și Tg. Mureș. 

Deși o mare parte din timp este alocat pentru 

dezvoltarea organizației, Angela face acest lucru cu 

multă pasiune și dăruire, conform meseriei de 

asistent social și a masterului în educație integrată 

realizate la Univ. A. I. Cuza din Iași.  

Pe parcursul a 17 ani de activitate în domeniu, a urmat mai multe formări în management 

organizațional, management de proiect, management al resurselor umane, advocacy și lobby, 

formator și achiziții publice. Și-a început cariera la DGASPC Vaslui, apoi a continuat la DGASPC Iași, 

iar în 1999 a plecat să lucreze în sectorul neguvernamental fiind angajată pentru organizația Holt din 

Statele Unite.  

În anul 2002, a fost primul angajat la Fundația ADV România, având marea provocare de a face 

această organizație să continue misiunea pentru care a fost înființată. La ADV România a asigurat 

managementul la peste 65 de proiecte și a atras în comunitate peste 16 mil de euro. Angela este unul 

din formatorii organizației, investind în dezvoltarea celor din jur peste 500 de ore de formare în 

domenii precum asistență socială, economie socială, management de proiect, formator, antreprenor 

economie socială, manager în întreprindere socială și a contribuit cu informații ca autor /supervizor la 

17 publicații și cercetări realizate în cadrul fundației și nu numai. 

Deși organizația pe care o conduce în prezent și-a demarat activitatea prin oferire de servicii sociale 

persoanelor cu dizabilități, începând cu anul 2004, și-a orientat atenția și spre programe de terapie 

vocațională, ca ulterior, în 2008 să înființeze sub brand-ul Util Deco, trei întreprinderi sociale de 

inserție (unități protejate), în care au fost create în jur de 100 de locuri de muncă, din care 36 pentru 

tineri cu dizabilități. Obiectul de activitate vizează arhivarea și depozitarea documentelor, croitorie, 

tipografie și intermediere, generând pentru anul 2014 o cifră de afaceri de 4,5 mil euro. Detalii pe 

www.utildeco.ro  

În perioada 2011 – 2013, a realizat două investiții majore la Iași: Centrul Național de Economie 

Socială (aprox. 0,5 mil. euro), atrași prin Fondul Social European – detalii pe:  

http://www.youtube.com/watch?v=DEGuz2WnI54  

și construcția celui mai modern depozit de arhive documente acreditat din Regiunea Nord Est, o 

investiție de aprox. un sfert de mil. de euro – detalii pe:  

http://www.youtube.com/watch?v=BzResJnVZTA. 

În septembrie 2013, Comisia Europeană a publicat pe propria pagină, la secţiunea „Angajare, afaceri 

sociale şi incluziune” modelul de bună practică reprezentativ pentru România pentru angajarea 

mailto:angela.achitei@alaturidevoi.ro
http://www.utildeco.ro/
http://www.youtube.com/watch?v=DEGuz2WnI54
http://www.youtube.com/watch?v=BzResJnVZTA
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protejată, iar în martie 2014, Angela a primit recunoașterea de ”antreprenor economie socială” în 

cadrul Galei Modelelor Feminine. 

Pentru a valorifica expertiza acumulată în cei 7 ani de activitate de economie sociala, Angela își face 

în prezent doctoratul în Managementul Strategic al Afacerilor de Economie Socială. 

Pe lângă funcția executivă din cadrul ADV România, Angela a investit foarte mult și în dezvoltarea 

sectorului ONG în România. Astfel, în perioada 2012-2014, a pus bazele Comisiei ONG din Iași, iar în 

luna mai 2014 a fost aleasă să reprezinte Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii 

Sociale – FONSS singura de acest tip din România. Este implicată în politici care vizează domeniul 

fondurilor structurale, economie socială, cooperare pentru dezvoltare internațională, servicii sociale și 

sănătate, punând bazele unor coaliției și rețele importante în Romania ca RISE, FOND, Coaliția ONG 

pentru fonduri structurale și coaliția economiei sociale. În 2014, implicarea în dezvoltarea sectorului a 

fost recunoscută prin premiul Dan Manoleli acordat de către FDSC în cadrul Galei Societății Civile. 

Începând cu anul 2007, expertiza fundației, este valorificată prin replicarea de programe și 

dezvoltarea sectorului și din R. Moldova în special în domeniul serviciilor sociale, economie socială și 

management de proiect. 

Începând cu anul 2015, Angela este membru cu drept de vot în Comitetul de Monitorizare a 

Programului Operațional Regional, asigurând o contribuție importantă la implementarea fondurilor 

structurale destinate investițiilor. 

Chiar dacă implicarea ei în dezvoltarea sectorului reprezintă o picătură în ocean, Angela își spune 

mereu că ”oceanul e format din multe picături, iar puterea exemplului produce schimbare”! 

 

Fundația „Alături de Voi” România (ADV) 
este o organizație neguvernamentală, înființată în 
februarie 2002 de către Holt International 
Children‟s Service USA, a cărei misiune este 
incluziunea persoanelor seropozitive HIV și din 
alte grupuri vulnerabile.  

Sediul național al fundației este în Iași, organizația având centre și în Constanţa și Tg. Mureș. ADV 
România este înregistrată ca fundație românească, conform legislației în vigoare, este independentă 
față de autoritățile statului, nu-și condiționează sprijinul și acțiunile de apartenențe la anumite 
ideologii, doctrine sau religii.  

ADV România a derulat timp de 13 ani, peste 65 de proiecte/programe, cu finanțarea unor organisme 
internaționale, autorități locale și din fonduri proprii. Programele fundației derulate la nivel local, 
regional și național, cât și la nivel transfrontalier/transnațional, sunt în domeniul serviciilor sociale și al 
economiei sociale, fiind dezvoltate în timp, servicii inovative orientate spre incluziunea și ocuparea 
grupurilor vulnerabile, în special tineri. În paralel, a fost dezvoltată și componenta de lobby şi 
advocacy pentru sectorul ONG, promovarea şi apărarea drepturilor beneficiarilor direcţi – persoanele 
din grupuri vulnerabile şi o componentă de asistenţă pentru dezvoltare – acordată ONG-urilor din R. 
Moldova, Ucraina și Nigeria.  

ADV România este inițiatorul Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – 
FONSS, înființată în august 2014, având în prezent un număr de 21 de membri, ONG-uri autorizate 
ca furnizori de servicii sociale din Regiunea Nord Est. Președinția primului mandat este deținută de 
către ADV România, prin reprezentantul legal, Angela Achiței. 

ADV România deține și vicepreședinția Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economică 
și Socială a județului Iași, prin directorul de dezvoltare și comunicare ADV – dna Mihaela Munteanu, 
după ce, în perioada 2011-2014, a coordonat activitatea comisiei, prin reprezentantul său legal, 
Angela Achiței. 
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ADV România oferă în prezent următoarele servicii: 

 Servicii sociale specializate pentru persoane din grupuri vulnerabile în special adolescenți și 

tineri:  asistenţă psiho-socială și terapie vocațională - în cadrul centrelor de zi din Iași, 

Constanța și Tg. Mureș (Decizie de acreditare 641/19.05.2014, eliberată de Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice);  

 Servicii de ocupare pentru tineri din grupuri vulnerabile aflați în căutarea unui loc de muncă: 

consiliere, orientare profesională și mediere pe piața muncii; formare profesională, internship, 

job coaching și angajare protejată - în cele trei întreprinderi sociale de inserție, organizate ca 

secții interne în cadrul fundației (Certificat de acreditare eliberat de către ANOFM Iaşi, seria 

IS/nr. 25/00037 din 23.06.2014); 

 Servicii de prevenire în comunitate: caravane mobile în școli și licee, campanii de informare în 

domeniul educației sexuale; prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv HV/SIDA; 

violență domestică; abuz; trafic de persoane; consum de droguri ș.a.; 

 Servicii de promovare şi apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv ale celor 

infectate cu HIV; 

 Lobby şi advocacy pentru sectorul ONG, contractarea serviciilor sociale și dezvoltarea 

economiei sociale în România. 

ADV România este prima organizație din țară care a înființat în anul 2008, trei întreprinderi sociale de 
inserție, organizate sub formă de unități protejate și dezvoltate sub brand-ul Util Deco, în care a creat 
85 de locuri de muncă, din care 36 pentru persoane cu dizabilităţi. În cadrul Util Deco funcționează un 
centru de multiplicare, ateliere specializate pe legătorie manuală şi artă decorativă, confecţionare 
lumânări, servicii de arhivare și depozitare documente, croitorie și personalizare. În anul 2014, Util 
Deco a înregistrat o cifră de afaceri de 4,5 mil euro. Cele 3 unități protejate ale ADV România au 
Autorizațiile nr. 1318/11.06.2013 (Iași); 1313/11.06.2013 (Tg. Mureș) și 1310/04.06.2013 (Constanța). 
Întreaga ofertă de produse și servicii poate fi vizualizată pe site-ul www.utildeco.ro și 
www.depozitarhivare.ro . 

ADV România este acreditată ANC pentru: Formator (nr.1117/10.10.2012), Legător manual (nr.1162 
/29.10.2012), Competenţe comune-competenţe informatice (decizia 612/4.06.2014), Antreprenor în 
economia socială (nr. 1000/11.09.2012), Manager de întreprindere socială (nr.911/18.09.2013), 
Manager proiect (decizia 613/4.06.2014) şi Arhivar (nr. 1510/23.06.2015). 

ADV România / Util Deco este certificată ISO 9001- management al calității, ISO 14001 – 
management de mediu, SR OHSAS – standard privind sistemul de management al sănătății și 
securității ocupaționale și SR ISO/CEI 27001 – sistem de management al securității informației.    

ADV România învesteşte în comunitate fiind unul din promotorii conceptului de economie socială și a 
Legii Economiei Sociale adoptate în iulie 2015. Pentru dezvoltarea sectorului, organizează periodic 
cursuri de formare de antreprenor și manager în economie socială, vizite de studiu, târguri naționale 
și asigură consultanță și coaching pentru dezvoltare de întreprinderi sociale. 

ADV România este membru activ în mai multe rețele naționale și internaționale, printre care și 
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS (membru fondator, ADV 
România deține președinția federației); Consiliul de Dezvoltare Economică și Socială al Județului Iași 
(fundația deține vicepreședinția Comisiei ONG); RISE România – Rețeaua Română a Întreprinderilor 
Sociale de Inserție prin activitatea economică (membru fondator); FOND (membru fondator), Coaliția 
ONG pentru Fonduri Structurale (membru fondator), Asociația Internațională de Economie Socială, 
Pactul Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială Nord Est, Rețeaua Împreună, AIDS Action 
Europe, People Living with AIDS, CONCORD şi Pactul de Integritate ECOSOC.   

Începând cu iulie 2015, ADV România este membră în Comitetul de Monitorizare al Programului 
Operațional Regional 2015-2020 – ADR Nord Est. 

http://www.utildeco.ro/
http://www.depozitarhivare.ro/
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ADV România deține o platformă de 14 site-uri  - www.alaturidevoi.ro    www.hivsida.ro   
www.utildeco.ro   www.clubultinerilor.eu   www.unitatiprotejate.ro  www.fundaumana.ro     
www.ropes.ro          www.jobdirect.ro         www.doilasuta.eu   www.depozitarhivare.ro   
www.costumecarnavalcopii.ro     www.fonss.ro    www.voceaong.ro www.proincluziune.ro  

ADV România a beneficiat de finanțarea următoarelor instituții: fonduri de pre-aderare (PHARE – UE), 
fonduri structurale (FSE – POSDRU şi POSCCE), fonduri de cooperare transfrontalieră RO-MD-UK; 
Granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România; fonduri de la Guvernul Elvețian prin 
Programul de cooperare elveţiano-român (FDSC); fonduri de la Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID); Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, TBC și Malariei; UNICEF 
România, Primăria Iași, UNAIDS, McKinsey Company, HICS – SUA,  Moschino – Italia, COCI-SUA, 
ECHO – UK, JSI, UNODC, RZB, BRD şi OIM. În 13 ani de activitate a gestionat peste 16 mil de euro, 
creând în timp, în propria organizație aproximativ 100 de locuri de muncă.  

Activitatea ADV România a fost recunoscută și apreciată atât la nivel local, național şi internaţional, 
fundația primind peste 23 de premii:  

 În iunie 2014, în cadrul Galei Societăţii Civile,  ADV România a primit “Premiul special Dan 

Manoleli pentru dezvoltarea societăţii civile”, din partea FDSC, ca recunoaştere a implicării, 

inovării şi dedicării în sectorul nonprofit. 

 Anul 2013 a adus fundaţiei recunoaşterea internaţională datorită activităţii dedicate transformării 

dizabilităţii în abilitate. Astfel, în luna septembrie, Comisia Europeană a publicat pe propria 

pagină, la secţiunea „Angajare, afaceri sociale şi incluziune” modelul de bună practică 

reprezentativ pentru România pentru angajarea protejată, acesta fiind Util Deco – întreprinderea 

socială de inserție a fundaţiei.  

 În luna octombrie 2013, Fundaţiei ADV România i-a fost decernat premiul de excelenţă, ca 

model de bună practică, în cadrul iniţiativei ENWPH „Promovarea sănătăţii la locul de muncă 

pentru angajaţii cu boli cronice - Sănătate Publică şi Muncă”.  

Peste 500 de instituții din țară și nu numai (autorități publice și centrale, ONG-uri, mass-media, 
companii ș.a.) au fost sau sunt parteneri ADV România, în acțiuni/proiecte și programe derulate de 
fundație. 

 Activitatea fundației cât și a întreprinderilor sociale de inserție Util Deco este coordonată de către 
echipa de management formată din: directori de centre – Iași, Constanța și Tg. Mureș, directorul 
economic, directorul de dezvoltare şi comunicare, directorul de programe, coordonatorul 
departamentului de economie socială şi managerul de resurse umane. Consiliul Director al fundației 
este format din: Angela Achiței, președinte, Lindi Endicott (SUA), membru, Petrişor Ostafie, membru. 
Pe lângă Consiliul Director, activează și Consiliul Tinerilor cu rol de consultare în politicile și 
programele fundației. Pe site-ul oficial al fundației www.alaturidevoi.ro sunt publicate rapoartele 
anuale, precum și ghidul de etică și transparență decizională care guvernează activitatea organizației. 
Anual, fundația este auditată de către un organism independent. 

 

http://www.alaturidevoi.ro/
http://www.hivsida.ro/
http://www.utildeco.ro/
http://www.clubultinerilor.eu/
http://www.unitatiprotejate.ro/
http://www.fundaumana.ro/
http://www.ropes.ro/
http://www.jobdirect.ro/
http://www.doilasuta.eu/
http://www.depozitarhivare.ro/
http://www.costumecarnavalcopii.ro/
http://www.fonss.ro/
http://www.voceaong.ro/
http://www.proincluziune.ro/
http://www.alaturidevoi.ro/
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Roxana TEODORCIC 

Directoare adjunctă de program, FHI360/MPSCS 
rteodorcic@fhi360.org 

 
Promovează activitățile organizațiilor societății civile, practică și 

încurajează voluntariatul, dar și filantropia. Roxana Teodorcic este 

directoare adjunctă în cadrul programului „Parteneriate pentru o 

Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360, cu 

suportul financiar USAID. Roxana are experiență de peste 10 ani în 

domeniul societății civile. Ea a promovat vizibilitatea organizațiilor prin 

comunicare și evenimente publice. Roxana a fost implicată în procesul 

de dezvoltare a unei rețele de televiziuni locale, de posturi radio și ziare 

școlare. Ea a colaborat cu mai multe ziare unde a publicat articole pe 

teme sociale. 

 

 
 
 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” 

(MPSCS) este un program cu o durată de cinci ani (2013-

2018), implementat de FHI 360 din resursele financiare ale 

Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). 

MPSCS oferă o gamă largă de servicii autorităților publice, 

cetățenilor și organizațiilor societății civile (OSC), precum: asistență financiară și tehnică, dezvoltare 

instituțională a OSC-urilor, creare de rețele și de dezvoltare a capacităților necesare pentru a 

îmbunătăți cadrul fiscal și legal de funcționare a OSC-urilor. Programul în valoare de 8.9 mln. de 

dolari SUA desfășoară și o campanie de sensibilizare a opiniei publice privind apropierea Republicii 

Moldova de Uniunea Europeană și susține OSC-urile care reprezintă interesele persoanelor cu nevoi 

speciale. Pentru mai multe detalii, vizitați www.fhi360.md. 

 

 

Alexandru Coica este coordonatorul programului de 
susținere a antreprenoriatului social în Moldova, din 
cadrul Fundației Est-Europene. Anterior, Alexandru a 
activat în sectorul privat fiind Senior Consulting Office în 
cadrul unei Agenții de Rating iar ulterior Director General 
în cadrul unei Companii de Consultanță Investițională. 
Fiind dedicat conceptului de Responsabilitate Socială, a 
fost mereu implicat în diverse sectoare ale Societății 
Civile, astfel acumulând o experiență de peste 10 ani în 
domeniul organizațiilor societății civile, politici publice, 
campanii sociale la nivel național și European, etc. 

Alexandru, de asemenea, a obţinut experiență pozitivă de 
lucru în medii multe-culturale și echipe mulți-naționale în 
cadrul diverselor misiuni profesionale, în peste 30 de țări 
– majoritatea din Europa (incluzând Europa de Est), 
Caucaz, Orientul Mijlociu și Asia. 

 

 

Alexandru COICA 

Coordonator programe,  
Fundaţia Est-Europeană 
alexandru.coica@eef.md 

 

mailto:rteodorcic@fhi360.org
http://www.fhi360.md/
mailto:alexandru.coica@eef.md
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Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii 

Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin 

programe de educație și asistenţă tehnică care promovează democrația, 

buna guvernare și prosperitatea economică. 

În activitatea sa programatică și instituțională, Fundația Est-Europeană este 

ghidată de următoarele principii: 

 Receptivitate la necesitățile  și provocările legate de dezvoltarea socială 

și economică a Republicii Moldova. 

 Facilitarea schimbărilor în comunități prin promovarea celor mai bune practici de dezvoltare 

durabilă în interesul cetățenilor din Republica Moldova. 

 Identificarea și consolidarea colaborării cu reprezentanții comunităților și alte părți capabile să 

contribuie la îndeplinirea misiunii Fundației. 

 Promovarea și facilitarea cooperării dintre societatea civilă, guvern și sectorul privat la nivel 

comunitar în vederea asigurării durabilității eforturilor comune de dezvoltare. 

 Monitorizarea succesului programelor și proiectelor prin evaluarea impactului și schimbărilor 

semnificative pentru cetățeni. 

 Respectarea și susținerea diversității în rândurile angajaților, partenerilor, comunităților în care 

activăm, fără discriminare, indiferent de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, religie, vârstă, 

dizabilitate sau afiliere politică. 

 Asigurarea unei gestiuni adecvate a fondurilor și proiectelor încredințate Fundației. 

Începând cu anul 2013, Fundația implementează un amplu program de susținere a antreprenoriatului 

social în Moldova. La moment, prin intermediul acestui program sunt susținute 11 întreprinderi sociale 

funcționale sau pe cale de a se lansa oficial și care la moment creează aproximativ 40 de locuri de 

muncă pentru persoane vulnerabile. Detalii pe pagina web www.eef.md.  

 

 

Parascovia MUNTEANU 

Manager dezvoltare servicii sociale comunitare,  
Keystone Moldova 

pmunteanu@keystonehumanservices.org  
 

Parascovia Munteanu activează la Keystone Moldova din 

anul 2009 în calitate de manager dezvoltare servicii sociale 

comunitare, având o contribuție deosebită în acordarea 

suportului autorităților publice pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități.  

Anterior a lucrat în calitate de consultant național în planificare strategică în diverse proiecte susținute 

de USAID și FISM Moldova. Această experiență i-a dat posibilitate să obțină atât abilități practice, cât 

și analitice în mobilizarea autorităților publice și a cetățenilor în dezvoltarea participativă a comunității.  

De asemenea, Parascovia are o vastă experiență în dezvoltarea politicilor sociale, participând în 

calitate de consultant la elaborarea documentelor de politici în domeniul tineret, educație și incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilități atât la nivel regional, cât și național.  

http://www.eef.md/
mailto:pmunteanu@keystonehumanservices.org
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Fiind sociolog de profesie, Parascovia Munteanu este autor și co-autor a numeroase articole științifice 

și studii sociologice în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, promovării și 

respectării drepturilor copiilor și analiza sistemului de protecție socială din RM.  

 

Asociaţia Keystone Human Services International Moldova 

Association (în continuare Keystone Moldova) este o organizaţie 

non profit care creează oportunități egale de dezvoltare, de 

exercitare a drepturilor și de participare la viața comunității pentru 

toți membrii societății atribuindu-le roluri sociale valorizante. 

Keystone Moldova activează din anul 2004 și își desfășoară 

activitatea atât la nivel național cât și internațional.   

Misiunea Keystone Moldova constă în acordarea serviciilor de consultanță, instruire și asistență 

tehnică autorităților și organizațiilor societății civile; promovarea serviciilor directe de suport, instruire 

și informare prin transmiterea bunelor practici în scopul sporirii gradului de independenţă și asigurării 

incluziunii sociale a persoanelor din Moldova care au nevoie de sprijin din cauza dizabilităţii, sărăciei, 

abandonului, instituţionalizării şi altor condiţii sociale adverse. 

Beneficiarii Keystone Moldova sunt: persoanele cu dizabilități, copii cu cerințe educaționale speciale, 

familiile și persoanele de suport ale persoanelor cu dizabilități, prestatorii de servicii sociale, 

autoritățile publice locale și centrale. 

Activitățile organizației: dezinstituționalizare și prevenirea instituționalizării, dezvoltarea serviciilor 

sociale comunitare, prestarea serviciilor de consultanță și instruire, suport autorităților pentru 

îmbunătățirea cadrului legal și normativ, advocacy, self-advocacy și media advocacy, educație 

incluzivă, servicii de suport pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și activități de antreprenoriat 

social, cercetări în domeniul dizabilității și incluziunii sociale. 

Diplome pentru activitatea Keystone Moldova:   

2015 – Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova pentru contribuții la elaborarea actelor 

normative în domeniul dezvoltării serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități.  

2015 – Diploma UNICEF Moldova pentru contribuții la promovarea drepturilor  copiilor.  

2014 – Diploma Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru contribuții la dezvoltarea 

serviciilor sociale comunitate pentru persoane cu dizabilități.    

2012 – Diploma  Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru parteneriat durabil în 

domeniul promovării reformelor sociale în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități. 
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Studii: Masterat în Management; 

Experienţă profesională: Mai mult de 15 ani implicat în activităţi de dezvoltare 
organizațională și management asociativ; 
Trainer: consultant în management ONG; 

Expert: Evaluare organizațională.  
 
 
 
 
 

 
Centrul Național de Asistența și Informare a ONG-urilor din Moldova 
CONTACT este organizație necomercială, apolitică, inițiată în 1995 și 
înregistrată în 1998.  
 
20 de ani Centrul CONTACT contribue la dezvoltarea societăţii 
democratice în Moldova, prin consolidarea potenţialului societăţii 
civile, încurajarea iniţiativei civice şi promovarea principiilor bunei 

guvernări. 
 
Centrul Contact este o platformă de comunicare, resursă şi analiză, precum și o bază de cunoștințe şi 
abilităţi pentru liderii societăţii civile din Moldova. Motto a Centrului CONTACT - O Societate Civilă din 
Moldova puternică și viabilă! Misiunea noastră realizăm prin trei Programe ale Centrului: 

 Consolidarea Societății Civile 

 Dezvoltare comunitară 

 Bună Guvernare 
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COMUNICĂRILE EXPERŢILOR 
 
 

Analiza comparativă a cadrului normativ pentru întreprinderile sociale 
 
Eszter Hartay 
Consilier juridic, Centrul European pentru Drept Necomercial, Ungaria 
eszter@ecnl.org.hu 

1. Introducere 

Antreprenoriatul social devine tot mai răspândit în Europa, aducând valoare sporită piețelor 
naționale. Întreprinderile sociale pot juca un rol-cheie în abordarea provocărilor societale și 
sprijinirea creșterii incluzive. În plus, acestea pot crea noi oportunități de angajare în muncă, în 
special pentru solicitanții de locuri de muncă cu dizabilități și marginalizați. Recent măsurarea 
impactului social produs de întreprinderile sociale a ajuns în prim-planul discuțiilor în Europa.1  

Întreprinderile sociale combină instrumentele și strategiile unei afaceri cu valorile și obiectivele 
sociale. În vederea asigurării unui impact social de durată, întreprinderea socială trebuie să 
genereze profit. Astfel, aceasta trebuie să concureze în baza aceleiași logici de piață din punct 
de vedere al prețului și calității bunurilor și serviciilor sale ca și oricare afacere convențională.2 
Unul dintre factorii determinanți pentru întreprinderile sociale este prezența unui mediu legal și 
fiscal care să încurajeze noile inițiative de antreprenoriat social.  

Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) a elaborat prezentul document comparativ 
ca răspuns la discuțiile purtate în prezent în R. Moldova cu privire la reglementarea legală și 
necesitatea asigurării unui mediu mai favorabil pentru întreprinderile sociale. Prezentul 
compendiu a fost întocmit în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă  
in Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 și ECNL. 

Documentul, mai întâi de toate, descrie conceptul antreprenoriatului social, inclusiv guvernarea, 
criteriile economice și sociale ale întreprinderilor sociale. Următorul capitol oferă exemple de 
diferite abordări de țară în reglementarea întreprinderilor sociale, definiții, forme juridice eligibile și 
condiții operaționale pentru întreprinderile sociale. În capitolul 3, documentul descrie beneficiile 
disponibile pentru întreprinderile sociale și alte măsuri de politici ce țin de antreprenoriatul social, 
cum ar fi sprijinul instituțional și achizițiile publice de servicii. La sfârșit documentul oferă un set 
de concluzii în baza exemplelor din țară.  

Prezentul document a fost elaborat în baza cercetărilor de birou ale actelor legislative și 
normative ale țărilor relevante, inclusiv Franța, Lituania, Slovacia, Slovenia, Spania și Regatul 
Unit al Marii Britanii. Țările respective au fost selectate pentru a reprezenta diverse abordări de 
reglementare ale antreprenoriatului social în Europa. În afară de aceasta, ECNL a revizuit câteva 
studii comparative în vederea identificării altor subiecte ce ar putea fi supuse reglementării legale.   

2. Conceptul întreprinderii sociale /întreprinderea socială 

Nu există un singur concept care să fie aplicat antreprenoriatulului social. În cel mai larg sens, 
termenul “întreprindere socială” este folosită pentru a descrie o organizație, fie cu profit fie fără 
profit, activă în prestarea activităților economice, benefice pentru societate. Potrivit definiției 
adoptate de NESsT, întreprinderea socială este “o afacere creată pentru a promova un obiectiv 
social într-un mod durabil din punct de vedere financiar.”3 Sfera activităților desfășurate de 
întreprinderile sociale devine tot mai largă. Implicarea acestora depășește conceptul îngust al 

                                                 
1 De exemplu, Comisia Europeană a elaborat în 2014 un studiu separat cu privire la măsurarea impactului întreprinderilor sociale: 
Comisia Europeană: Abordări propuse pentru măsurarea impactului social, 2014. Disponibil la: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7735&type=2&furtherPubs=yes.  
2 NESsT: Valoare partajată: afaceri cu întreprinderea socială, 2015. Disponibil la: http://issuu.com/nesster/docs/0-shared_value__ing_-
web_ok.  
3 Pentru mai multe informații, vizitați pagina web a NESsT: http://www.nesst.org/ 

mailto:eszter@ecnl.org.hu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7735&type=2&furtherPubs=yes
http://issuu.com/nesster/docs/0-shared_value__ing_-web_ok
http://issuu.com/nesster/docs/0-shared_value__ing_-web_ok
http://www.nesst.org/
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întreprinderilor sociale de integrare profesională (ÎSIP) care angajează solicitanți de locuri de 
muncă marginalizați și/sau dezavantajați și organizații care oferă servicii sociale de interes 
general. Potrivit clasificării sectoriale, folosită de studiul recent al Comisiei Europene, 
întreprinderile sociale pot desfășura un șir larg de activități, inclusiv:  

 Integrarea socială și economică a grupurilor dezavantajate și marginalizate, cum ar fi 

integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități mentale; 

 Servicii sociale de interes public, cum ar fi operarea unei case pentru persoanele în etate, 

prestarea serviciilor de îngrijire de sănătate și medicale pentru persoanele cu cancer;  

 Alte servicii publice, cum ar fi operarea unui transport public, întreținerea spațiilor publice; 

 Consolidarea democrației și drepturilor civile, cum ar fi de exemplu lupta împotriva 

corupției; 

 Activități de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor, promovarea energiei alternative și 

regenerabile; 

 Practicarea solidarității cu țările în curs de dezvoltare, cum ar fi promovarea produselor de 

comerț echitabil.4  

În mod tipic, întreprinderile sociale pot funcționa sub forme juridice atât cu profit, cât și fără profit, 
atât timp cât respectă cumulativ anumite criterii de guvernare, economice și sociale. În publicația 
sa, Raport comparativ privind economia socială, ECNL a elaborat următoarea listă de criterii 
pentru funcționarea întreprinderilor sociale:5 

 

1. Criteriile de guvernare:  

 Autonomie: Întreprinderile sociale sunt persoane juridice constituite pe bază voluntară, 
independente și private care funcționează fără nici o influență directă sau indirectă a 
autorităților publice. Atunci când întreprinderile prestează servicii din numele statului, 
acestea ar putea fi dependente financiar de fondurile publice. Însă ele nu trebuie să fie 
direct sau indirect gestionate de autoritățile de stat; 

 Procese de luare a deciziilor participative și democratice: Puterea de luare a deciziilor nu se 
bazează pe cota de capital sau proprietatea organizației și de regulă este guvernată în 
conformitate cu principiul democratic ”un membru–un vot”;  

 Dreptul de proprietate: Întreprinderile sociale care funcționează ca organizații cu membri în 
mod tradițional se află în proprietate colectivă prin intermediul unor structuri de cooperativă 
sau non-profit. Însă și întreprinderile private pot fi considerate întreprinderi sociale în cazul 
în care își pun obiectivele sociale mai presus de obținerea profitului.  

2. Criteriile economice: 

 Activitate economică de producere a bunurilor și/sau vânzare a serviciilor: Întreprinderile 
sociale în mod tipic sunt angajate în producerea și vânzarea continuă a bunurilor și/sau 
serviciilor decât în chestiuni de advocacy sau distribuire a fondurilor; 

 Tendință spre muncă plătită: Chiar dacă întreprinderile sociale pot accepta voluntari, 
organizația trebuie să aibă cel puțin un angajat salariat pentru a putea fi considerată 
întreprindere socială. 

3. Criteriile sociale: 

 Obiectiv social explicit și primar: Obiectivul primar al activităților întreprinderilor sociale este 
mai degrabă urmărirea unui anumit obiectiv social decât generarea profitului; 

 Distribuirea limitată a profiturilor și/sau a activelor: Întreprinderile sociale pot fi instituite atât 
în formă non-profit, cât și cu profit, fiind limitate de principiul de non-distribuire. Distribuirea 
profiturilor este limitată și pentru întreprinderile sociale care funcționează în formă juridică 

                                                 
4 ICF Consulting: Harta întreprinderilor sociale și ecosistemelor în Europa, studiu făcut la comanda Comisiei Europene, 2014. Disponibil 

la: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2149.  
5 Centrul European pentru Drept Necomercial: Cadru juridic pentru economia socială și întreprinderile sociale: raport comparativ, 2012. 

Disponibil la: http://ecnl.org.hu/dindocuments/442_ECNL%20UNDP%20Social%20Economy%20Report.pdf  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2149
http://ecnl.org.hu/dindocuments/442_ECNL%20UNDP%20Social%20Economy%20Report.pdf
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cu profit, unde majoritatea veniturilor financiare urmează să fie reinvestite în vederea 
promovării obiectivelor statutare.  

3. Modele de reglementare a întreprinderilor sociale 

3.1.  Jurisdicție 

Noțiunea de antreprenoriat social poate fi introdusă în sistemele de drept naționale în diverse 
moduri, în funcție de practicile interne și tradițiile de reglementare: 

 Unele țări au pus în aplicare legea cu privire la economia socială care definește 

conceptul de activități antreprenoriale de generare a profitului, scopul căruia este de a 

atinge un anumit obiectiv colectiv sau social. Legile cu privire la economia socială au o 

sferă mai largă. Pe lângă instituirea cadrului juridic general pentru întreprinderile sociale, 

ele reglementează aspectele de politici conexe, cum ar fi promovarea și dezvoltarea 

economiei sociale în țară;  

 În alte țări, conceptul de antreprenoriat social este introdus prin intermediul unei legi 

separate cu privire la antreprenoriatul social/întreprinderea socială. Acestea de 

regulă descriu organizații care funcționează ca întreprinderi sociale sau introduc un statut 

special/formă juridică pentru întreprinderile sociale. În afară de aceasta, unele legi se pot 

referi și la promovarea întreprinderilor sociale;  

 altă posibilitate de reglementare a antreprenoriatului social este prin intermediul adoptării 

modificărilor la legile existente.  

A. Legea cu privire la economia socială 

Legea cu privire la economia socială există, printre altele, în Spania și Franța. Sfera de aplicare a 
legii franceze cu privire la economia socială și solidară, recent adoptată, în 2014, este foarte 
largă. Aceasta include diverse aspecte de reglementare și politici naționale ce țin de 
antreprenoriatul social, inclusiv definiția, guvernarea internă și promovarea economiei sociale și 
solidare. Din punct de vedere a promovării, Legea introduce un consiliu suprem și camere 
naționale și locale în calitate de organe de experți separate. Printre alte responsabilități, acestea 
urmează să asigure colaborarea strânsă și dialogul dintre actorii economiei sociale și solidare și 
autoritățile publice. În plus, Legea definește politicile naționale ce țin de economia socială. De 
asemenea, Legea reglementează separat diferite forme juridice permise să funcționeze ca 
întreprinderi sociale și condițiile de funcționare a acestora.6 Similar, în Spania, Legea cu privire 
la economia socială este foarte largă. Ea oferă cadrul juridic general pentru economia socială și 
creează Consiliul pentru promovarea economiei sociale. Potrivit formulărilor din Lege, Consiliul 
“este creat ca instituție care oferă vizibilitate diverselor entități ale economiei sociale.”7 

B. Lege separată cu privire la întreprinderile sociale 

Unele țări au adoptat legi speciale care reglementează întreprinderile sociale ca o formă juridică 
separată sau introduc un statut juridic distinct care poate fi obținut de un șir larg de forme juridice 
cu condiția ca acestea să întrunească niște criterii predeterminate. Astfel de legi există, inter alia, 
în Slovenia și Lituania. În Lituania, Legea cu privire la întreprinderile sociale reglementează 
cerințele de obținere a unui statut juridic distinct de ÎSIP și descrie beneficiile disponibile pentru 
astfel de organizații.8 În Slovenia, Legea cu privire la antreprenoriatul social definește 
activitățile întreprinderilor sociale, reglementează înregistrarea și funcționarea întreprinderilor 
sociale și include prevederi cu privire la dezvoltarea antreprenoriatului social.9 

C. Modificări la legile existente 

Reglementarea întreprinderilor sociale poate fi introdusă și prin efectuarea modificărilor la legile 
existente. De exemplu, în Slovacia reglementările privind ÎSIP ca concept îngust al 

                                                 
6 Articolul 1 al Legii cu privire la economia socială și solidară Nr. 2014-856 din 31 iulie 2014. 
7 Legea 5/2011 cu privire la economia socială, Monitorul Oficial nr. 76, din 30 martie 2011. 
8 Legea cu privire la întreprinderea socială Nr. IX-2251, 1 iunie 2004.             
9 Legea cu privire la antreprenoriatul social Nr. 20/2011.  
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antreprenoriatului social au fost introduse prin intermediul modificărilor la Legea privind 
serviciile de angajare în muncă. Slovacia de asemenea a luat în considerare elaborarea unei 
legi separate cu privire la antreprenoriatul social, însă ulterior a decis pur și simplu să adopte 
modificări la legile relevante.  

Articolul 50 b) și c) al Legii reglementează cerințele pentru obținerea statutului de organizație 
ÎSIP, precum și descrie beneficiile disponibile pentru deținătorii statutului respectiv.10 În plus, 
Legea cu privire la impozitul pe venit reglementează tratamentul fiscal al întreprinderilor sociale.  

3.2. Definiție 

Multe țări europene includ o definiție juridică a întreprinderii sociale sau economiei sociale 
în legile naționale sau în prevederile legale. Potrivit studiului CE cu privire la întreprinderile 
sociale, douăzeci din douăzeci și nouă de state-membre ale UE au o definiție națională a 
întreprinderii sociale în cadrul lor juridic.11 

În Lituania Legea cu privire la întreprinderile sociale și Ordinul Ministrului Economiei pentru 
implementarea antreprenoriatului social (de asemenea denumit Conceptul antreprenoriatului 
social) oferă o definiție a întreprinderii sociale. Conceptul ministerial a fost adoptat în aprilie 2015 
pentru a promova în continuare dezvoltarea antreprenoriatului social. Potrivit Articolului 3 al Legii 
cu privire la întreprinderile sociale, "Întreprinderea socială este persoană juridică în orice formă 
juridică, care a obținut statutul de întreprindere socială în conformitate cu Legea și actele juridice 
pentru implementarea acesteia.”12  Conceptul Guvernului cu privire la antreprenoriatul social 
definește întreprinderea socială ca “un model de afaceri conform căruia maximizarea profitului 
ține de obiectivele și prioritățile sociale folosind un mecanism de marketing, luând în considerare 
principiile parteneriatului public-privat și aplicând inovațiile sociale.”13   

Legea cu privire la întreprinderile sociale reglementează statutul juridic distinct și se axează pe 
întreprinderile sociale pentru integrarea în muncă care angajează solicitanți de locuri de muncă 
cu dizabilități sau marginalizați. Deși nu este evident din formularea acestei definiții, Lituania 
aplică interpretarea îngustă a antreprenoriatului social. Definiția juridică exclude întreprinderile 
care în alt mod urmăresc misiunea socială în cazul în care o parte din angajați nu sunt solicitanți 
de locuri de muncă dizabilitați sau marginalizați. Un astfel de concept al întreprinderilor sociale 
există de asemenea în Slovacia și Polonia. 

Nu există o definiție juridică a întreprinderilor sociale în Marea Britanie. Cu toate acestea, Ghidul 
privind formele juridice pentru întreprinderile sociale, emis de Departamentul pentru Afaceri, 
Inovații și Abilități al Guvernului Marii Britanii spune că întreprinderea socială este "o afacere cu 
obiective mai întâi de toate sociale, surplusurile căruia sunt în primul rând reinvestite cu acest 
scop în afacere sau în comunitate și care nu este propulsată de necesitatea de a maximiza 
profitul acționarilor sau proprietarilor."14 Din aceste considerente, noțiunea de întreprinderi 
sociale în Marea Britanie nu se preocupă de forma juridică în care acestea funcționează, ci 
mai degrabă de activitățile organizațiilor.  

În Spania nu există o definiție a întreprinderii sociale, ci a unei economii sociale ca concept larg 
care definește activitățile sociale care urmăresc obiective sociale. Legea economiei sociale 
prevede că “economia socială este alocarea pentru setul de activități economice și 
antreprenoriale care sunt desfășurate în scop privat de entitățile care urmăresc interesul colectiv 
al membrilor lor, fie că este vorba de interesul general fie de cel social, fie de ambele."15  

Situația este similară în Franța, unde Legea privind economia socială și solidară definește 
economia socială drept “o cale de întreprindere a dezvoltării economice potrivite pentru toate 

                                                 
10 Legea Nr. 5/2004 Coll. privind serviciile de angajare în muncă. 
11 ICF Consulting: Harta întreprinderilor sociale și ecosistemelor în Europa, studiu făcut la comanda Comisiei Europene, 2014.  
12 Articolul 3 al Legii cu privire la întreprinderea socială Nr.IX-2251, 1 iunie 2004.              
13 Articolul 8 al Ordinului Ministrului Economiei ”Conceptul antreprenoriatului social” Nr 4-207, 3 aprilie 2015.    
14 Departamentul Guvernului Marii Britanii pentru Afaceri, Inovații și Abilități (2011) Ghid privind formele juridice pentru întreprinderile 
sociale. 
15 Part I a Preambulului la  Legea 5/2011 privind economia socială, Montorul Oficial nr. 76, din 30 martie 2011. 
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domeniile activității umane prin intermediul persoanelor juridice care întrunesc un șir enumerat de 
criterii, desfășurat în continuare în secțiunea 3.4.”16 Astfel, întreprinderea socială este o formă 
organizațională care urmărește obiective de economie socială și solidară.  

3.3. Organizațiile eligibile 

Întreprinderile sociale în general pot funcționa într-o multitudine de forme juridice. Pe lângă 
formele juridice generale cu profit și non-profit, unele țări au introdus forme instituționale distincte 
și/sau un statut special pentru întreprinderile sociale. Recunoașterea legală prin intermediul unui 
statut sau forma instituțională specială poate fi o precondiție pentru obținerea beneficiilor de stat 
directe sau indirecte. Deși forma sau statutul legal separat al unei întreprinderi sociale acoperă 
întreprinderile sociale recunoscute legal sau instituțional, acesta nu captează așa-numitele 
întreprinderi sociale de facto, ”ascunse” printre formele juridice existente. Acestea sunt, de 
exemplu, asociațiile și fundațiile activ angajate în activități economice sau întreprinderile de bază 
care urmăresc obiective sociale primare. 17  

În ceea ce ține recunoașterea legală a întreprinderilor sociale, putem identifica următoarele trei 
abordări de reglementare: 

A. Formă juridică specială 

După cum s-a menționat mai sus, întreprinderile sociale în mod tipic pot funcționa într-o 
multitudine de forme juridice. Pe lângă formele juridice deja existente, unele țări au introdus 
forme juridice adaptate în vederea instituționalizării conceptului de întreprindere socială. De 
exemplu, în Spania există trei forme instituționalizate de întreprinderi sociale: cooperativele de 
inițiativă socială18, centre de ocupare protejate19 și întreprinderi sociale pentru integrarea în 
muncă.20 Celelalte, întreprinderile sociale de facto, includ companiile deținute în proprietate de 
lucrători și unele organizații non-profit care desfășoară activități economice.21 

În Marea Britanie există o formă juridică specială creată pentru întreprinderile sociale non-
caritabile, denumită întreprinderea de interes comunitar. Întreprinderea de interes comunitar are 
aceeași structură ca și compania limitată prin acțiuni sau compania limitată prin garanții, dar este 
limitată și de unele cerințe suplimentare. Acestea includ obligația de a acționa doar în interes 
comunitar, fiind plasate restricții asupra dispunerii de active și distribuirii dividendelor.22  

B. Statut special 

Toate formele juridice sau un grup ales al acestora pot obține un statut juridic distinct al unei 
întreprinderi sociale, cu condiția să se conformeze cu cerințele legale predeterminate. De 
exemplu, in Lituania toate societățile comerciale care tind spre valoarea socială și organizațiile 
non-profit care aplică modele de afaceri pot funcționa ca întreprinderi sociale. Cu toate acestea, 
pentru a fi recunoscută din punct de vedere legal ca întreprindere socială și eligibilă pentru 
finanțare publică și alte facilități de stat, întreprinderea socială trebuie să obțină un statut distinct 
de ÎSIP. Aceeași situație este în Slovacia unde întreprinderile sociale pentru integrarea 
profesională eligibile pentru înlesniri de stat sunt supuse înregistrării în baza Legii cu privire la 

                                                 
16 Articolul 1 al Legii privind economia socială și solidară Nr. 2014-856 din 31 iulie 2014. 
17 ICF Consulting: Harta întreprinderilor sociale și ecosistemelor în Europa, studiu făcut la comanda Comisiei Europene, 2014. Disponibil 

la: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2149. 
18 Legea națională 27/1999 și legile regionale. 
19 Legea Nr. 13/1982. 
20 Legea Nr. 44/2007. 
21 ICF Consulting: Harta întreprinderilor sociale și ecosistemelor în Europa, studiu făcut la comanda Comisiei Europene, 2014. Disponibil 

la: 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type
=0&country=0&year=0&orderBy=docOrder.  
22 ICF Consulting: Harta întreprinderilor sociale și ecosistemelor în Europa, studiu făcut la comanda Comisiei Europene, 2014. Disponibil 

la: 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type
=0&country=0&year=0&orderBy=docOrder.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2149
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0&orderBy=docOrder
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0&orderBy=docOrder
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0&orderBy=docOrder
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0&orderBy=docOrder
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servicii de angajare în muncă. Orice persoane fizice sau persoane juridice pot fi înregistrate în 
calitate de ÎSIP în Slovacia atât timp cât se conformează cu criteriile stabilite de Lege.  

C. Lipsa recunoașterii legale distincte a întreprinderilor socială 

În unele țări, cum ar fi de exemplu România și Finlanda, nu există un concept instituționalizat al 
întreprinderilor sociale. Cu toate acestea, există întreprinderi sociale de facto care pot funcționa 
sub diverse forme juridice cu condiția ca să li se permită să desfășoare activități economice. 
Sprijinul de stat pentru întreprinderile sociale poate fi oferit indirect, cât și destinat, de exemplu, 
organizațiilor neguvernamentale sau organizațiilor care urmăresc un obiectiv social.  

3.4. Criterii 

Legile și reglementările naționale cu privire la întreprinderile sociale în mod tipic introduc criterii 
distincte pentru întreprinderile sociale pentru a le distinge de organizațiile generale cu profit sau 
de organizațiile non-profit. După cum s-a discutat în Capitolul 2 al prezentului document, criteriile 
pot fi organizate în jurul a trei domenii principale: guvernare, economic și social. 
 
Criteriile de guvernare: 
Țările de regulă cer ca luarea deciziilor în cadrul întreprinderilor sociale să fie democratică 
și să nu se bazeze pe cotele de capital: 

 De exemplu, în Franța Legea stipulează că întreprinderile sociale și solidare “trebuie să 

aibă guvernare democratică și participativă.”23  

 Conceptul de antreprenoriat social în Lituania cere ca conducerea întreprinderilor sociale 

să implice acționarii din grupul-țintă al ÎSIP.24 

În plus, reglementările naționale pot introduce o cerință explicită cu privire la autonomia 
întreprinderii sociale. Acestea de obicei accentuează independența întreprinderii sociale față de 
autoritățile publice: 

 De exemplu, în Lituania “întreprinderea socială trebuie să fie independentă de organizațiile 

sectorului public, de ex. de instituțiile și agențiile de stat și municipale.”25  

 Legea Spaniei de asemenea prevede principiul independenței întreprinderilor sociale față 

de autoritățile publice.26 

Criterii economice:  
Întreprinderile sociale de regulă au anumite restricții impuse prin condiții speciale în ceea ce ține 
de utilizarea profitului:  

 De exemplu, în Slovacia o întreprindere socială cu statut de ÎSIP trebuie să 

reinvestească cel puțin 30% din resursele financiare obținute din propriile activități minus 

costurile aferente în crearea noilor locuri de muncă sau în îmbunătățirea condițiilor de 

lucru.27  

 Cooperativele sociale de interes general în Franța trebuie să respecte anumite condiții 

legate de conducere: 20% din profitul înregistrat în cadrul anului fiscal trebuie să fie alocat 

pentru crearea unei rezerve statutare obligatorii, denumită "fonduri de dezvoltare "; 50% din 

profitul înregistrat în cadrul anului fiscal trebuie să fie alocat la beneficiile reinvestite și la 

rezerve. În plus, acestora li se interzice să amortizeze capitalul și să efectueze o reducere 

de capital nemotivată prin pierderi dacă tranzacția nu duce la continuitatea activității, potrivit 

condițiilor stabilite în decret.28 

                                                 
23 Legea Nr. 2014-856 din 31 iulie 2014 cu privire la economia socială și solidară. 
24 Ordinul Ministrului Economiei ”Conceptul antreprenoriatului social” Nr. 4-207, 3 aprilie 2015.    
25 Ibid. 
26 Legea 5/2011 privind economia socială, Monitorul Oficial nr. 76, din 30 martie 2011 
27 Legea Nr. 5/2004 Coll. privind serviciile de angajare în muncă 
28 Articolul 1 al Legii Nr.2014-856 din 31 iulie 2014 privind economia socială și solidară. 
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 În Marea Britanie, compania de interes comunitar (CIC) este restricționată prin blocarea 

activelor. Activele și profiturile trebuie permanent păstrate de CIC și folosite doar pentru 

utilitatea comunitară, sau pot fi transferate altei organizații cu activele blocate, cum ar fi 

unei organizații de caritate, sau altei CIC.29 

Criterii sociale:  
Întreprinderile sociale se caracterizează prin primatul obiectivului social și/sau solidar care 
prevalează asupra activităților economice generatoare de venituri: 

 De exemplu, în Spania Legea expres accentuează principiul “primatului obiectivului social 

asupra capitalului” aplicabil cooperativelor de inițiativă socială, centrelor de ocupare 

protejate și ÎSIP-urilor. În plus, Legea introduce principiul “promovării solidarității pe 

intern și cu societatea, promovând angajamentul față de dezvoltarea locală, oportunități 

egale între bărbați și femei, coeziunea socială, inserarea persoanelor cu risc de excludere 

socială, generarea unor locuri de muncă stabile și de calitate, concilierea vieții private, de 

familie și de lucru, și durabilitatea.”30 

 În Lituania, scopul statutar al ÎSIP-urilor recunoscute juridic trebuie să producă un 

impact măsurabil pozitiv.31 

 
Alte criterii: 

 Transparență și responsabilizare: De exemplu, Conceptul Lituaniei și Legea Spaniei 

accentuează importanța gestionării transparente și responsabile a unei întreprinderi 

sociale. Aceasta se aplică organizațiilor cu statut de ÎSIP în Lituania și cooperativelor 

de inițiativă socială, centrelor de ocupare protejate și ÎSIP-urilor în Spania; 

 Angajații: ÎSIP-urile, după natura lor, sunt obligate să angajeze un anumit procent de 

solicitanți de locuri de muncă dezavantajați și/sau marginalizați. De exemplu, în Slovacia 

ÎSIP-urile trebuie să angajeze cel puțin 30% din lucrători care au fost solicitanți de locuri de 

muncă dezavantajați înainte de a fi angajați. În afară de aceasta, ÎSIP-urile trebuie să 

sprijine și să ajute angajații care anterior au fost solicitanți de locuri de muncă dezavantajați 

pentru a-și găsi un loc de muncă pe piața muncii.  

4. Înlesnirile disponibile pentru întreprinderile sociale 

Există diverse înlesniri de stat și non-statale, disponibile organizațiilor recunoscute drept 
întreprinderi sociale. Acestea includ beneficii de stat directe (financiare și nefinanciare), indirecte 
(înlesniri fiscale) și granturi oferite de donatori străini.  
 

4.1. Sprijinul de stat direct 

Multe țări, ca de exemplu Franța, Lituania, Slovenia, Spania și Marea Britanie au introdus 
scheme de sprijin direct în mod special elaborate pentru întreprinderile sociale. Aceste scheme 
financiare publice pot lua diverse forme, inclusiv oferirea de granturi, subvenții, împrumuturi, 
compensații financiare și altele. Uneori schemele de sprijin sunt limitate la întreprinderile sociale 
cu statut legal distinct sau care activează într-o formă juridică specială pentru întreprinderile 
sociale.  

De exemplu, în Lituania există două tipuri de sprijin de stat disponibile pentru întreprinderile 
sociale. În articolul 13 al Legii cu privire la întreprinderile sociale se face distincție între sprijinul 
de stat pentru toate tipurile de întreprinderi sociale de integrare profesională și cele care 
angajează persoane cu dizabilități.  

                                                 
29 Mai multe informații despre compania de interes comunitar: http://www.communitycompanies.co.uk/community-interest-

companies.  
30 Articolul 4 al Legii 5/2011 privind economia socială, Monitorul Oficial nr. 76, din 30 martie 2011 
31 Ordinul Ministrului Economiei ”Conceptul antreprenoriatului social” No 4-207, 3 aprilie 2015.    

http://www.communitycompanies.co.uk/community-interest-companies
http://www.communitycompanies.co.uk/community-interest-companies
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Următoarele tipuri de sprijin de stat sunt disponibile pentru toate ÎSIP-urile recunoscute legal:  

 compensație parțială pentru salariile și contribuțiile de asigurare socială; 

 granturi pentru crearea locurilor de muncă, adaptarea locurilor de muncă pentru cei cu 

dizabilități, și achiziționarea/adaptarea mijloacelor de muncă pentru persoanele cu dizabilități; 

 granturi pentru instruirea grupurilor-țintă.  

Următoarele tipuri de sprijin financiar sunt disponibile ÎSIP-urilor care angajează persoane cu 
dizabilități: 

 granturi pentru adaptarea mediului de lucru pentru angajații cu dizabilități și încăperilor de 

producere/odihnă; 

 granturi pentru compensarea costurilor administrative și de transport adiționale; 

 granturi pentru compensarea costurilor aferente unui asistent (traducător de limbaj surdo-

mut). 

 
În Franța există câteva sisteme de sprijin public, destinate întreprinderilor sociale. Acestea 
deseori sunt complementate de sprijinul din fondurile UE și măsurile de investiție socială luate de 
guvern. Mai jos urmează câteva exemple: 

 Caisse des Dépôts și filialele acesteia– un grup de investitori publici pe termen lung care 

sprijină interesul general și dezvoltarea economică. Caisse reprezintă cel mai important fond 

din Franța (regrupează 30% din fondurile publice disponibile). Oferă două măsuri de sprijin 

pentru investițiile sociale: (1) Fondul fondurilor: aceste fonduri investesc în alte fonduri, fiind 

axate pe antreprenoriatul social; (2) chirii pe termen lung disponibile întreprinderilor sociale în 

sumă totală de 500 de milioane de euro.32  

 100 de milioane de euro din Programul de investiții viitoare (Programme d’Investissements 

d’Avenir) au fost alocate pentru finanțarea întreprinderilor sociale. Acest program investițional 

național, creat în 2010 de Guvernul francez, tinde să sprijine cercetările și diverse proiecte 

inovatoare.  

 Lansarea Băncii Publice de Investiții (BPI) – o parte din investiția făcută de BPI va fi 

canalizată spre organizațiile de economie socială. În afară e aceasta, BPI va oferi împrumuturi 

întreprinderilor sociale, în special ÎSIP-urilor care luptă întru asigurarea împrumuturilor.33  

 

4.2.  Înlesniri de stat indirecte 

Pe lângă sprijinul financiar direct, statele pot încuraja antreprenoriatul social și prin intermediul 
înlesnirilor fiscale, scutirilor de la plata impozitului pe venit, scutirilor de la plata 
contribuțiilor sociale și altor înlesniri indirecte. Înlesnirile fiscale de regulă sunt legate de 
forma juridică/statutul unei organizații. Unele înlesniri fiscale pot fi disponibile tuturor organizațiilor 
neguvernamentale fără vreo cerință suplimentară. Alte înlesniri pot fi admise doar pentru 
întreprinderile sociale care activează într-o formă juridică specială/au un statut distinct de 
întreprindere socială.  

De exemplu, în Spania întreprinderile sociale care activează sub formă de cooperative cu 
beneficii reciproce cu statut special de cooperative protejate (“expecialmente protegidas”) 
se bucură de tratamente fiscale preferențiale, inclusiv de o rată mai mică a impozitului pe venit. În 
plus, acestea se bucură de tratament preferențial în ceea ce ține amortizarea utilajului. 
Organizațiile având un astfel de statut sunt enumerate în Articolul 7 al Legii cu privire la regimul 
fiscal al cooperativelor și includ cooperative ale muncitorilor, cooperative agricole etc.34  

                                                 
32 Pagina web a Caisse des Dépôts: http://www.caissedesdepots.fr/en/home.html.  
33 ICF Consulting: Harta întreprinderilor sociale și ecosistemelor în Europa, studiu făcut la comanda Comisiei Europene, 2014.  
34 Articolul 7 și Articolul 33 al Legii 20/1990 privind regimul fiscal al cooperativelor, publicat în Monitorul Oficial  din 20 decembrie 1990 

http://www.caissedesdepots.fr/en/home.html
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În Lituania, întreprinderile sociale cu statut juridic distinct pot beneficia de beneficii fiscale 
suplimentare comparativ cu alte forme juridice non-profit. Potrivit Articolului 5 al Legii Lituaniei 
cu privire la impozitul pe venit corporativ, întreprinderile sociale pot beneficia de scutiri de 
la impozitul pe venit în cazul în care următoarele condiții sunt întrunite cumulativ: 

 În perioada fiscală numărul angajaților marginalizați și dezavantajați enumerați în Articolul 4 al 

Legii cu privire la întreprinderile sociale reprezintă cel puțin 40% (media anuală); 

 În perioada fiscală organizația nu desfășoară activitățile enumerate de Guvern ca nefiind 

sprijinite pentru întreprinderile sociale sau venitul obținut din astfel de activități nu depășește 

20%; 

 În ultima zi a perioadei fiscale, entitățile au statut de întreprindere socială.35 

4.3.  Alte tipuri de sprijin  

Antreprenoriatul social de asemenea este încurajat de actori privați și de mecanisme 
internaționale și europene.  

De exemplu, companiile franceze care angajează peste 50 de persoane sunt obligate să 
elaboreze scheme de pensionare orientate social/solidar pentru angajați, pe lângă schemele 
de pensionare colective și antreprenoriale. Schemele orientate social/solidar (FCPES – Fonds 
Commun de Placement d'Entreprise Solidaire) sunt așa-numitele scheme de pensionare 90/10, 
ceea ce înseamnă că ele investesc între 5 și 10% din fondurile lor în întreprinderi sociale sau în 
fonduri sociale din economiile de pensionare generale.36 

În Marea Britanie există câteva instituții/mecanisme financiare independente care sprijină 
crearea și funcționarea întreprinderilor sociale. Acestea includ, de exemplu, Big Society Capital, 
Social Incubator Fund, Investment and Contract Readiness Fund și Social Outcomes Fund. 
Toate instituțiile/mecanismele oferă scheme de finanțare pentru organizațiile care activează ca 
întreprinderi sociale și/sau promovează investițiile sociale printre alți investitori.  

Comisia Europeană este activă în susținerea dezvoltării întreprinderilor sociale la nivel UE. 
Programul pentru ocuparea în muncă și inovații sociale 2014-2020 oferă granturi, investiții și 
garanții întreprinderilor sociale care pot demonstra “impact social măsurabil”. În plus, CE a 
prevăzut crearea Fondurilor de antreprenoriat social care vor fi redistribuite potrivit impactului 
social măsurat al unei întreprinderi sociale. 37  

5. Alte aspecte de politici  

Există și alte legi și documente de politici care au efect direct sau indirect asupra întreprinderilor 
sociale, inclusiv reglementarea despre contractarea actorilor non-statali care să îndeplinească 
sarcinile guvernului în domenii unde întreprinderile sociale sunt activ implicate. În plus, unele țări 
au introdus mecanisme instituționale întru susținerea antreprenoriatului social.  

5.1.  Contractarea actorilor non-statali pentru îndeplinirea sarcinilor guvernului 

Întreprinderile sociale deseori desfășoară servicii publice din numele guvernului. Există diverse 
proceduri de contractare în funcție de țară și regiune. În multe țări principala lege care se referă 
la ”achiziționarea” serviciilor este legea achizițiilor publice. Unele dintre acestea includ criterii 
sociale pe baza Comunicatului CE și a regulilor de achiziții publice ale UE. Altele elaborează un 
mecanism separat pentru contractarea socială care mai bine reflectă natura serviciilor respective.  

A. Criteriile sociale în regulile achizițiilor publice  

                                                 
35 Legea privind impozitul pe venit al organizațiilor. 20 decembrie 2001 Nr. IX-675 (cu ultimele modificări din 12 decembrie 2013 – Nr. 
IX-675). 
36 Mai mult despre finanțarea solidară în Franța: http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Finance-durable/Finance-

solidaire/Les-outils-de-la-finance-solidaire.  
37 Comisia Europeană: Abordări propuse pentru măsurarea impactului social, 2014. Disponibil la: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7735&type=2&furtherPubs=yes. 

http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Finance-durable/Finance-solidaire/Les-outils-de-la-finance-solidaire
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Finance-durable/Finance-solidaire/Les-outils-de-la-finance-solidaire
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7735&type=2&furtherPubs=yes
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Achizițiile publice sunt unul dintre domeniile de politici ale Pieței Unice a Uniunii Europene. Astfel, 
statele membre sunt restricționate de câteva Directive UE care reglementează achizițiile publice. 
Comisia Europeană în una dintre Comunicatele sale a subliniat posibilitatea inserării unor 
considerațiuni sociale bine-definite în contracte. În plus, Comunicatul accentuează 
posibilitatea de a aplica alte criterii contractuale decât cea mai bună valoare pentru bani, 
cum ar fi de exemplu criteriile de mediu sau cele sociale deja menționate.38 
Autoritățile statului dispun de o gamă largă de instrumente pentru a determina clauzele 
contractuale ale considerațiunilor sociale. Acestea pot include: 

 Obligația de a angaja un anumit număr sau procentaj de șomeri de lungă durată sau ucenici; 

 Obligația de a implementa măsuri care sunt elaborate să promoveze egalitatea de gen sau 

etnică în timpul executării contractului; 

 Obligația de a recruta un anumit număr de persoane cu dizabilități în timpul executării 

contractului.  

 
Regulile UE se aplică doar anumitor contracte de achiziții publice, în special celor a căror valoare 
se egalează sau depășește un anumit prag stabilit de directivele UE.  
 
Reglementările naționale pot de asemenea introduce reguli cu privire la achizițiile publice cu 
considerațiuni sociale. De exemplu, în Slovenia Legea cu privire la antreprenoriatul social 
prevede că cel puțin 30% din achizițiile publice pentru bunuri și servicii ce țin de integrarea 
profesională și instruire trebuie rezervate pentru ÎSIP (așa-numitele “licitații publice rezervate”). 
În Lituania 5% din achizițiile publice simplificate trebuie acordate întreprinderilor sociale cu statut 
de ÎSIP.39 

B. Mecanisme separate /reguli pentru contractarea socială 

Unele țări adoptă reguli și mecanisme separate pentru contractarea actorilor non-statali pentru 
prestarea serviciilor sociale. Ca exemplu, în Bulgaria, Actul privind asistența socială permite o 
procedură separată pentru contractarea furnizorilor de servicii sociale. În Polonia domeniul 
sarcinilor publice și procedura de contractare a actorilor non-statali pentru îndeplinirea sarcinilor 
respective sunt reglementate în Actul cu privire la beneficiul public și săptămâna voluntarilor. 
Potrivit Legii, autoritățile administrării publice vor efectua sarcinile publice stabilite în Lege în 
colaborare cu organizațiile neguvernamentale și alte entități. Adoptând Legea, statul a 
operaționalizat principiul ”subsidiarității” care  a fost introdus în Constituția Poloniei.  

În Franța serviciile sociale de cele mai multe ori sunt contractate la nivel local. La începutul anilor 
‟80 Franța a adoptat câteva reforme de descentralizare care le-au dat autorităților locale 
responsabilitate semnificativă pentru prestarea serviciilor publice. Există două modalități de 
contractare a serviciilor: delegarea serviciului public (’délégations de service public’) și achizițiile 
publice („marchés publics’). În ultimul caz autoritatea publică cumpără un anumit serviciu de la 
furnizorul privat, iar în primul caz o autoritate publică deleagă executarea unei sarcini specifice 
unui actor non-statal. În plus, există și un așa-numit sistem de tarifare, prin care un organ de stat 
autorizează un actor non-statal să presteze un anumit serviciu public, după care prestatorul are 
dreptul să ceară o plată fixă pentru serviciu de la beneficiar.40  

5.2.  Sprijin instituțional și platforme de relaționare pentru întreprinderile sociale 

Legile și reglementările naționale pot introduce mecanisme instituționale, cum ar fi consilii de 
consultanță, agenții de suport și registre naționale pentru întreprinderile sociale. În afară de 
aceasta, unele țări au platforme de relaționare care le permit întreprinderilor sociale să pledeze 

                                                 
38 Comunicatul interpretativ al Comisiei privind legea comunitară aplicabilă în privința achizițiilor publice și pentru integrarea 

considerațiunilor sociale în achizițiile publice, COM (2001). 
39 Articolul 91 al Legii privind achizițiile publice Nr. XI- 1491. Achizițiile publice simplificate includ achizițiile cu valoarea mai mică de un 
anumit prag, achizițiile locale și regionale și achizițiile serviciilor specifice, cum ar fi serviciile de ocrotire a sănătății și sociale.  
40 ECNL, BCNL: Analiză juridică comparativă privind contractarea actorilor non-statali pentru executarea sarcinilor guvernului, 2014. 
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pentru interesele lor mai eficient și să faciliteze implementarea măsurilor de politici naționale cu 
privire la antreprenoriatul social.  

După cum s-a discutat în Capitolul 3, legile din Franța și Spania au creat consilii pentru 
promovarea economiei sociale care au legătură directă cu guvernul și cu alți reprezentanți ai 
guvernului local și regional. Înaltul Consiliu al Economiei Sociale și Solidare din Franța este 
un organ special plasat în fața Primului Ministru și condus de Ministrul Economiei Sociale. 
Consiliul este consultat în privința planurilor legislative ce țin de economia socială și contribuie la 
elaborarea strategiilor naționale pentru dezvoltarea economiei sociale și solidare. Consiliul este 
compus din diverși reprezentanți, cum ar fi de exemplu reprezentanții delegați de Adunarea 
Națională, Senat, Consiliul Economic, Social și Solidar, reprezentanții serviciilor publice, dar și 
angajați ai întreprinderilor sociale.41 În Spania, Consiliul pentru Promovarea Economiei 
Sociale este un organ consultativ pentru activități ce țin de economia socială. Consiliul este 
integrat, prin intermediul Ministerului Muncii și Imigrării, în cadrul Guvernului Central. Consiliul 
servește drept organ pentru colaborare, coordonare și dialog dintre actorii economiei sociale și 
Guvernul Central.42 

Pe lângă de aceasta, legile în unele țări au introdus organe speciale care să faciliteze crearea 
și funcționarea întreprinderilor sociale. De exemplu, în Spania există o rețea a ”punctelor de 
acces și începutului procedurilor” care ajută cu cerințele administrative pentru crearea unor 
companii noi. În plus, punctele oferă servicii de consultanță persoanelor 
dezavantajate/marginalizate, inclusiv tinerilor și femeilor, privind crearea unei întreprinderi 
sociale.43 În Marea Britanie există o agenție națională de suport pentru un subset specific de 
întreprinderi sociale care are drept scop angajarea persoanelor dezavantajate și marginalizate de 
pe piața muncii. Așa-numita “Social Firms UK” se ocupă de promovare, distribuire, cercetări și 
acțiuni de lobby în vederea sensibilizării și îmbunătățirii condițiilor pentru întreprinderile sociale. 
Organe similare pot fi găsite în Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.44  

În pofida lipsei generale de date oficiale despre numărul întreprinderilor sociale, Spania este un 
exemplu bun de țară cu registru național care colectează date despre întreprinderile sociale în 
scop statistic. Legea Spaniei cu privire la economia socială obligă Guvernul să creeze un sistem 
de colectare a datelor pertinente economiei sociale. “Catalogul entităților economiei sociale” care 
facilitează colectarea datelor este critic pentru evaluarea măsurilor de politici deja adoptate ce țin 
de întreprinderile sociale. Catalogul este public și disponibil online.45 

Unele țări au creat rețele naționale care servesc drept platforme de dialog între întreprinderile 
sociale. De exemplu, în Marea Britanie există un organ național pentru întreprinderile sociale, 
denumit Coaliția Întreprinderilor Sociale. Coaliția desfășoară campanii de advocacy care sprijină 
interesele întreprinderilor sociale, construiește rețele între întreprinderile sociale și tinde să 
sporească profilul persoanelor și a întreprinderilor sociale în sector.46    

6. Concluzii 

În baza practicilor europene prezentate în reglementarea întreprinderilor sociale, pot fi trase 
următoarele concluzii: 

 Valoarea sporită a întreprinderilor sociale: Valoarea economică și socială a întreprinderilor 

sociale fără îndoială este semnificativă, cu recunoașterea crescândă a rolului lor cheie în 

abordarea provocărilor societale și de mediu. Cu toate acestea, țărilor încă le lipsește 

mecanismele care să măsoare impactul antreprenoriatului social asupra economiilor naționale.  

                                                 
41 Articolul 4 al Legii Nr.2014-856 din 31 iulie 2014 privind economia socială și solidară, disponibilă la: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001DC0566.  
42 Articolul 9 al Legii 5/2011 privind economia socială, Monitorul Oficial nr. 76, din 30 martie 2011. 
43 ECNL: Cadrul juridic pentru economia socială și întreprinderile sociale: raport comparativ, PNUD 2012. 
44 ICF Consulting: Harta întreprinderilor sociale și ecosistemelor în Europa, studiu făcut la comanda Comisiei Europene, 
2014. 
45 Articolul 6 al Legii 5/2011 privind economia socială, Monitorul Oficial nr. 76, din 30 martie 2011. 
46 Mai multe despre Coaliția întreprinderilor sociale: http://www.socialenterprise.org.uk/about/about-us.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001DC0566
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001DC0566
http://www.socialenterprise.org.uk/about/about-us
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 Nu există un concept unificat al antreprenoriatului social în Europa: Întreprinderile sociale 

pot funcționa într-o multitudine de forme legale, inclusiv cu profit, non-profit sau forme juridice 

instituționale speciale pentru întreprinderile sociale. Unele țări aplică un concept îngust de 

antreprenoriat social care include doar întreprinderile sociale de integrare profesională, în timp ce 

altele au o abordare mai largă și consideră toate întreprinderile cu misiune socială și distribuire 

limitată a profitului drept întreprinderi sociale. Ceea ce le distinge de alte persoane juridice este 

că în mod cumulativ ele întrunesc anumite criterii de guvernare (de ex. puterea democratică de 

luare a deciziilor, autonomia), economice (de ex. distribuirea limitată a profiturilor, furnizarea 

bunurilor/serviciilor) și sociale (în primul rând obiective sociale).  

 Abordări de reglementare diversă la nivel național: Nu există o abordare de reglementare 

unică pentru întreprinderile sociale. Reglementările naționale ar putea varia în ceea ce ține modul 

în care antreprenoriatul social este introdus în cadrul juridic; definiție; organizație eligibilă; criterii; 

beneficii disponibile și multe alte elemente. Unele țări tind să adopte o lege generală cu privire la 

economia socială, în timp ce altele adoptă o lege specială cu privire la întreprinderile 

sociale/antreprenoriat sau modifică legile deja existente. De asemenea, unele țări au creat 

statute juridice distincte sau o formă juridică separată pentru întreprinderile sociale, iar altele nu 

recunosc în mod specific întreprinderile sociale în cadrul lor legal.  

 Importanța mediului favorabil pentru funcționarea întreprinderii sociale: Antreprenoriatul 

social are valoare economică și socială sporită pentru piețele naționale. Guvernele din toată 

Europa au recunoscut această tendință și sporesc dezvoltarea antreprenoriatului social prin 

intermediul legilor care vin să sprijine condiții de activitate favorabile pentru întreprinderile 

sociale. În afară de aceasta, țările pot sprijini dezvoltarea parteneriatului social prin intermediul 

beneficiilor de stat directe și/sau indirecte sau prin adoptarea altor măsuri de politici.  
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Mecanisme de sprijin și surse de finanțare a întreprinderilor sociale 

 
Angela Achiţei 
Preşedinte, Fundaţia „Alături de Voi” România (ADV) 
angela.achitei@alaturidevoi.ro  
 

În acest moment, întreprinderile economiei sociale din România sunt la început de drum şi ele au 
apărut mai ales ca urmare a nevoii organizaţiilor non-profit de a-şi susţine activităţile sociale sau ca 
urmare a prevederilor referitoare la Unităţile Protejate ale legii 448 şi, nu în ultimul rând, ca urmare a 
existenţei unei linii de finanţare distincte la nivelul fondurilor structurale.  

După aproape 5 ani de muncă și consultare, România a adoptat în iulie 2015 o lege a economiei 
sociale, fiind printre puținele țări din Uniunea Europeană cu o legislație specifică în domeniu. 
Adoptarea unei legi speciale privind economia socială este un pas important şi corect în direcţia 
promovării domeniului. Experienţa românească ne arată că o lege, fără să fie urmată de un plan 
coerent şi susţinut financiar de construcţie instituţională, rămâne doar un document neaplicabil, de 
aceea actorii sociali ai economiei sociale își fac speranțe că acest proces nu va dura la fel de mult ca 
apariția legii. Această construcţie presupune identificarea capacităţilor existente şi planificarea 
conturării de noi capacităţi, care să întregească un sistem complet şi coerent în acest domeniu. O 
recomandare majoră, ar fi chiar de a utiliza fondurile structurale pentru a finanţa construcţia 
instituţională, necesară pentru punerea în practică a legislaţiei privind economia socială.  

Pentru ca într-adevăr legea economiei sociale să aibă impact, este extrem de important elaborarea 
urgentă a normelor metodologice și includerea în același timp a economiei sociale pe agenda publică 
ca o soluție la șomajul prelungit în rândul grupurilor vulnerabile și combaterea sărăciei. De asemenea, 
se impune și realizarea unei strategii naționale de dezvoltare a sectorului în acord cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020, asumate și de către România, respectiv includerea economiei sociale ca 
soluție în strategia asistenței sociale, strategia de dezvoltare rurală, strategia de combatere a sărăciei 
și excluziunii sociale ș.a. documente importante care vor ghida cel puțin până în anul 2020 
dezvoltarea țării. 

Până atunci, ne-am propus prin această prezentare, să analizăm în ce măsură Legea Economiei 
Sociale răspunde nevoilor de dezvoltare a întreprinderilor sociale din România. 

În primul rând considerăm că apariția Legii economiei sociale aduce o clarificare a termenilor și 
conceptelor cu care operăm în acest domeniu, fiind și un prim pas de recunoaștere a domeniului. În al 
doilea rând, reglementează condițiile de acordare a atestatului de întreprindere socială și a mărcii 
sociale pentru întreprinderile sociale de inserție, respectiv obligațiile și drepturile care derivă din 
acreditare. În al treilea rând, stabilește instituțiile care vor avea atribuții în acreditarea, monitorizarea 
și sancționarea întreprinderilor sociale, respectiv înființarea unei comisii naționale de economie 
socială cu rol de colaborare, coordonare și monitorizare în domeniul economiei sociale. 

În continuare ne vom referi strict la prevederile legii economiei sociale în ceea ce privește finanțarea 
și mecanismele de sprijinire în domeniu, completând cu propuneri pe le considerăm importante a fi 
prinse în normele metodologice și legislația secundară. 

3.1. FACILITĂȚI FISCALE ȘI NON-FISCALE 

Conform Legii Economiei Sociale: 

1. Întreprinderile sociale de inserţie pot fi finanţate din surse publice şi/sau private, naţionale sau 
internaţionale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac parte 
sursele de finanţare. 

2. Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi 
înregistrarea în Registrul unic al întreprinderilor sociale. 

3. Autoritatea contractantă, are dreptul de a impune, în cadrul documentaţiei de atribuire, condiţii 
speciale, prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social, care trebuie realizate 
de operatorii economici pentru îndeplinirea contractului. 

mailto:angela.achitei@alaturidevoi.ro
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4. Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de consiliere gratuită la constituirea şi/sau la 

dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul agenţiei de ocupare. 

Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda următoarele facilități: 

1. Atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării 
activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială. 

2. Sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate sau lucrărilor 
executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora. 

3. Sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului 
istoric şi cultural local. 

4. Alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, 
în condiţiile legii. 

Suplimentar, pe lângă ceea ce a fost deja inclus în lege, actorii economiei sociale au mai 
propus un set de facilități, care într-adevăr ar sprijini în mod concret dezvoltarea proceselor 
economice și sociale într-o întreprindere socială: 

 

1. Întreprinderile sociale de inserţie care sunt înregistrate ca asociaţii şi fundaţii beneficiază de 
scutire de taxă pe clădiri și terenuri în conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct. 19 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Notă! 

Deși această facilitate nu a fost inclusă în Legea Economiei Sociale, ca urmare a unui demers a 
actorilor în domeniu, au fost incluse în codul fiscal pe anul 2016 următoarele prevederi: 

Art. 456. - (1) Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri pentru: 

w) clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 

Art. 464. - (1) Nu se datorează impozit/taxa pe teren pentru: 

x) terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 

Au rămas la decizia consiliilor locale: 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate 
pentru următoarele clădiri:  

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusive pentru activităţile fără scop lucrativ. 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate 
pentru: 

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusive pentru activităţile fără scop lucrativ;  

f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusive pentru activităţile fără scop lucrativ. 

 

 

1. Achizițiile de produse și servicii de la întreprinderile sociale de inserție să se realizeze prin 
procedura de contracte rezervate. 
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Notă! 

Deși nu a fost în mod expres prevăzută această facilitate în Legea Economiei Sociale, actorii 
economiei sociale au inițiat un demers de transpunere în proiectul de achiziții aflat în dezbatere 
publică a dispozițiilor art. 77 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind achizițiile publice, privind contractele rezervate pentru întreprinderile sociale 
de inserție. Astfel s-a propus: 

Modificarea art. 56 alin. (1) având următorul conținut:  

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire să fie 
permisă doar atelierelor protejate, întreprinderilor de inserție socială, unităților protejate sau 
operatorilor economici care au ca scop principal integrarea socială și profesională a persoanelor cu 
dizabilități sau defavorizate sau de a stabili ca executarea contractelor de achiziție publică/acordurilor 
- cadru să se realizeze în contextul unor programe de angajare protejată, cu condiția ca un procent de 
cel puțin 30% dintre angajații implicați în cadrul acestor ateliere, operatori economici sau programe 
sunt persoane cu dizabilități sau persoane defavorizate. 

Motivare: Prin sintagma existentă în cuprinsul art. 56 alin. (1) în forma actuală și anume „procedura 
de atribuire să fie permisă doar atelierelor protejate sau operatorilor economici” sunt excluse, în mod 
artificial, entități care desfășoară numeroase și esențiale activități în domeniile având ca scop 
integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități sau defavorizate.  

Introducerea art. 56 alin. (3) având următorul conținut:  

Ofertantul menționat la alin. (1) trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare: 

a) obiectivul său este urmărirea unei misiuni în domeniul serviciilor publice de sănătate, sociale și 
culturale;  

b) profiturile sunt reinvestite în vederea realizării obiectivului ofertantului. În cazul în care profiturile 
sunt distribuite sau redistribuite, acest lucru ar trebui să se bazeze pe considerente legate de 
participare;  

c) structurile de conducere sau de capital ale ofertantului care execută contractul se bazează pe 
principiul participării angajaților la capital sau necesită participarea activă a angajaților, a utilizatorilor 
sau a părților interesate; și 

d) ofertantului nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către autoritatea 
contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii trei ani. 

 

2. Produsele, serviciile şi lucrările adresate consumatorului final furnizate de întreprinderile 
sociale de inserţie sunt scutite de TVA. Întreprinderile sociale pot opta şi pentru înregistrarea în 
scop de TVA conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3. Întreprinderile sociale de inserţie sunt scutite de plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate 
de angajatori pentru angajaţii persoane vulnerabile aflate în inserţie pe o perioadă de 
maximum 2 ani. Constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care angajatorul este scutit, 
în condiţiile legii, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la sistemul 
public de pensii. 

4. Întreprinderile sociale de inserţie, care angajează tineri cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în 
dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii, sunt considerate angajatori de inserţie în sensul 
Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările 
ulterioare. 

5. Întreprinderile sociale de inserţie care încadrează tineri în condiţiile unui contract de solidaritate 
astfel cum este acesta prevăzut de Legea nr.250/2013, vor fi angajatori de inserţie, vor încheia 
convenţii cu Agenţia prin care aceasta se angajează să ramburseze lunar salariul de bază 
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stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai  mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe 
economie, comunicat de Institutul Naţional de  Statistică.  

6. Întreprinderile sociale de inserție sunt scutite de impozitul pe profit pentru 70% cu condiția 
reinvestirii acestuia în dezvoltarea întreprinderii sociale. 

Conform Rezoluției Parlamentului European din data de 10 septembrie 2015 referitoare la 
antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului (2014/2236(INI)), Comisia 
Europeană face următoarele referiri cu privire la finanțarea sectorului: [p.6] 

”24. regretă faptul că întreprinderile din economia socială întâmpină chiar mai multe probleme decât 
întreprinderile tradiționale pentru a găsi finanțare, fie publică, fie privată, și solicită, prin urmare, 
autorităților publice și furnizorilor de servicii financiare să elaboreze o gamă largă de instrumente 
financiare adecvate, care să sprijine în mod eficient întreprinderile sociale în toate etapele lor de 
dezvoltare, în special la înființarea lor, și să creeze un cadru adaptat în scopul de a reuni investitorii 
potențiali și fondurile specializate; 

25.  ia act de faptul că necunoașterea situației întreprinderilor sociale și solidare de către 
administratorii intermediarilor financiari îngreunează accesul la finanțare; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți formarea acestor administratori cu privire la aceste întreprinderi pentru a facilita accesul 
acestora la finanțare; solicită, prin urmare, introducerea unui marcaj de garanție european pentru 
„antreprenoriatul social” care să le permită investitorilor să identifice fondurile cu un portofoliu care 
cuprinde întreprinderile sociale, în special fondul european de antreprenoriat social; 

26.  subliniază necesitatea de a oferi mai multe stimulente pentru crearea și susținerea unor rețele de 
întreprinderi sociale în scopul de a promova sinergiile în organizarea, schimbul și diseminarea de 
tehnologii, precum și în dezvoltarea de servicii între producătorii din diferite regiuni; 

27.  subliniază necesitatea de a promova un dialog mai structurat între IMM-uri, întreprinderile sociale 
și solidare și instituțiile financiare, prin intermediul platformelor online specializate; 

28.  salută adoptarea regulamentului privind fondurile europene de antreprenoriat social; 

29.  salută faptul că o parte din fondurile pentru programul EaSI este alocată pentru a contribui la 
finanțarea întreprinderilor sociale și solidare; subliniază rolul pe care trebuie să îl dețină componenta 
privind antreprenoriatul social din programul EaSI, precum și FSE și toate celelalte programe 
relevante ale UE, pentru îmbunătățirea finanțării acestor întreprinderi; subliniază necesitatea 
îmbunătățirii informării cu privire la oportunitățile de finanțare; invită statele membre să înființeze 
puncte de contact naționale sau ghișee unice care să asiste actorii economiei sociale și solidare în 
ceea ce privește accesul la programele de finanțare ale UE; 

30.  invită Comisia să verifice dacă plafonul privind împrumuturile pentru întreprinderile sociale, stabilit 
în cadrul programului EaSI, corespunde condițiilor pieței; 

31.  subliniază necesitatea de a sprijini întreprinderile din economia socială și solidară prin mijloace 
financiare suficiente la nivel local, regional, național și la nivelul UE, creând sinergii între diferitele 
tipuri de întreprinderi; invită statele membre și Comisia să recunoască faptul că finanțarea necesară 
trebuie pusă la dispoziție; consideră, prin urmare, că este necesar să se îmbunătățească accesul la 
finanțare al întreprinderilor din economia socială și solidară prin diferite mijloace, cum ar fi fondurile 
europene, fondurile de capital de risc, microcreditele, precum și finanțarea participativă 
(crowdfunding); 

32.  invită statele membre să consolideze serviciile publice (de exemplu sănătatea și educația) prin 
intermediul autorităților locale, utilizându-le ca forță motrice pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, în 
scopul de a oferi oportunități de angajare și de a ridica nivelul serviciilor prestate cu obiectivul de a 
reduce sărăcia și excluziunea socială; 

33.  subliniază faptul că normele privind ajutoarele de stat nu ar trebui să constituie un obstacol 
pentru finanțarea publică acordată întreprinderilor din sectorul economiei sociale și solidare și al 
serviciilor sociale; în acest sens, invită Comisia să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește 
aplicarea normelor privind ajutoarele de stat pentru întreprinderile din economia socială și serviciile 
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sociale, și să ajute autoritățile locale și regionale să înțeleagă și să aplice corect ajutoarele de stat 
destinate acestor întreprinderi; 

34.  regretă faptul că regulamentul de instituire a Fondului european pentru investiții strategice se 
referă la economia socială numai în considerente; solicită Comisiei să continue politica de investiții 
sociale din cadrul pachetului privind investițiile sociale și să se ia în considerare proiectele legate de 
economia socială și solidară atunci când se evaluează proiectele Fondului european pentru investiții 
strategice; 

35.  regretă faptul că întreprinderile de inserție profesională, create pe baza unor parteneriate între 
întreprinderile din sectorul economiei sociale și solidare, sunt, în general, împiedicate să acceseze 
fondurile destinate IMM-urilor; invită Comisia să propună o nouă excepție de la definiția juridică a 
„IMM-urilor”, similară celor care se aplică deja societăților publice de investiții, societăților cu capital 
de risc și universităților și centrelor de cercetare fără scop lucrativ, astfel încât o întreprindere de 
inserție profesională să poată fi clasificată ca o întreprindere autonomă, chiar dacă o altă 
întreprindere deține, singură sau împreună cu alte întreprinderi, peste 25 % din capitalul său sau din 
drepturile de vot în consiliul de administrație al acesteia.” 

3.2. FORMAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIU 

Fiind un sector relativ nou, dezvoltarea acestuia este condiționată în mod direct de formarea de 
personal în domeniu. În prezent, în România doar câteva universități au dezvoltat un program de 
master în economia socială, în special prin finanțarea fondurilor structurale, sustenabilitatea acestora 
fiind incertă la acest moment. O altă sursă de formare, sunt cursurile de perfecționare în domeniul 
”Antreprenor în Economie Socială” și ”Manager întreprindere socială”, cursuri pentru care au fost 
dezvoltate și standarde ocupaționale. Această formare este realizată de către furnizorii publici și 
privați autorizați de către Autoritatea Națională de Certificare, fiind doar un început timid în 
dezvoltarea resurselor umane în domeniu. Având în vedere că în implementarea Legii Economiei 
Sociale vor fi implicate ministere, agenții naționale și locale cum ar fi ANOFM / AJOFM, este extrem 
de important pregătirea cât mai rapidă a funcționarilor publici în domeniul economiei sociale pentru o 
implementare cât mai bună și unitară a legislației.  

Pe lângă aspectele deja menționate, considerăm, că în acest domeniu ar trebui ca în următoarea 
perioadă să se facă investiții în următoarele arii: 

 Includerea în programele de învățământ a materiei ”antreprenoriat social / economie socială și 
solidară”; 

 Crearea în cadrul universităților a unor incubatoare pentru întreprinderile sociale; 

 Asigurarea de programe de practică și internship în domeniul economiei sociale; 

 Dezvoltarea de programe de formare orientate și adaptate în mod special pentru antreprenorii 
din sectorul social, în special pentru grupurile cu rate de ocupare mai scăzute, pecum femeile, 
tinerii și lucrătorii defavorizați, cu scopul de a dezvolta competențele și cunoștințele de bază în 
materie de management al întreprinderilor; 

 Promovarea învățării continuă și orientarea profesională în rândul lucrătorilor în vârstă, al 
șomerilor de lungă durată și al persoanelor cu dizabilități prin intermediul întreprinderilor din 
sectorul economiei sociale pentru a-i ajuta în acest fel să se integreze pe piața forței de 
muncă. Utilizarea întreprinderilor sociale de inserție, ca locuri de muncă de tranziție spre piața 
liberă a muncii; 

 Încurajarea și dezvoltarea schimburilor de experiență în domeniu, chiar între întreprinderi 
sociale din diferite state membre și dezvoltarea de programe de transfer know-how și 
parteneriate sustenabile; 

 Dezvoltarea de clustere / incubatoare ale întreprinderilor sociale și conectarea acestora la 
mediul academic și sectorul IMM. 
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3.3. SPRIJINIREA ȘI PROMOVAREA SECTORULUI 

Pentru a înțelege dimensiunea unui domeniu și a recunoaște public aportul pe care îl are în 
comunitate, este important să avem date colectate periodic de la care să plecăm în orice tip de 
intervenție ulterioară. Legea economiei sociale, face un prim pas și în această direcție, prin înființarea 
unui registru al întreprinderilor sociale, și colectarea de date financiare și calitative anual prin 
obligarea întreprinderilor sociale de a depune astfel de situații la Agențiile de Ocupare a Forței de 
Muncă de pe raza județului în care activează. De asemenea, înființarea Comisiei Naționale pentru 
Economie Socială, va avea un rol important de coordonare și monitorizare a domeniului, dar și de 
comunicare publică cu privire la sector.  

Un alt aspect important, reglementat în Legea Economiei Sociale, este faptul, că luna mai, a fost 
declarată oficial luna economiei sociale, acest lucru, fiind un factor important în conștientizarea 
comunității cu privire la importanța achiziționării de produse și servicii realizate de întreprinderile 
sociale. Corelat cu promovarea mărcii sociale care va fi acordată întreprinderilor sociale de inserție, 
ar trebui să creeze diferența în piața, ajutând cumpărătorul să facă achiziții inteligente.  

Suplimentar față de cele menționate anterior, cred că este extrem de important să se realizeze 
următoarele demersuri: 

 Includerea economiei sociale pe agenda publică ca o prioritate în realizarea de investiții în 
sector pentru a putea astfel atinge obiectivele pe care și le-a stabilit România în ceea ce 
privește țintele Strategiei Europa 2020 în combaterea sărăciei și crearea de locuri de muncă 
pentru lucrătorii defavorizați; 

 Realizarea periodică de studii și cercetări în domeniu la nivel de țară, dar și de UE. De 
asemenea, realizarea unui studiu comparativ privind sistemele naționale de certificare și de 
etichetare ale economiei sociale în strânsă cooperare cu întreprinderile sociale; 

 Crearea unei platforme digitale multilingve pentru schimbul de informații destinate 
întreprinderilor sociale, incubatoarelor de afaceri, grupurilor de afaceri și investitorilor în 
întreprinderile sociale, precum și a facilitării schimbului de informații și a accesului la sprijinul 
oferit de programele Uniunii Europene; 

 Conectarea întreprinderilor sociale și a autorităților responsabile din România la platforma 
europeană „Social Innovation Europeˮ facilitând schimburi de informații între investitori și 

antreprenori în domeniu;  

 Promovarea modelelor de bună practică în domeniu și sprijinirea replicării, diseminării 
acestora în scopul dezvoltării sectorului; 

 Punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei Europene care invită statele membre să 
intensifice schimbul de cele mai bune practici privind posibilele modalități de a sprijini 
întreprinderile din economia socială și solidară și investițiilor sociale inclusiv, dacă este cazul, 
reduceri de impozite sau stimulente acordate întreprinderilor care lucrează cu grupuri 
vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități. De asemenea, statele, trebuie să se asigure 
că nici o măsură adoptată, nu reprezintă un obstacol în calea liberei circulații a lucrătorilor, 
astfel încât persoanele care au optat pentru antreprenoriatul social și solidar să își poată 
desfășura activitățile oriunde doresc pe teritoriul Uniunii Europene. Un alt aspect important, 
face referire la consolidarea dialogul social în cadrul economiei sociale pentru a facilita 
inovarea socială, îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru a recunoaște pe deplin 
potențialul de creare de locuri de muncă din acest sector; 

 Includerea în normele metodologice la Legea Economiei Sociale și în legislația secundară a 
propunerilor de facilități fiscale și non-fiscale menționate mai sus, care să contribuie în mod 
real la dezvoltarea sectorului. 
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Concluzii 

Pentru a-şi atinge potenţialul social şi economic, economiei sociale trebuie să i se creeze mediul 
favorabil, care să includă cel puţin următoarele arii prioritare și care trebuie să se regăsească în 
normele metodologice la Legea Economiei Sociale, în legislația secundară cum ar fi Codul Fiscal, 
Codul Muncii, Legea Asistenței Sociale, Legea șomajului și asigurărilor sociale, respectiv în strategiile 
naționale și locale: 

1. Asigurarea unui sistem eficient de măsuri fiscale și non-fiscale, în special pentru 
întreprinderile sociale de inserție care angajează lucrători defavorizați. Aceste măsuri, trebuie să fie 
echilibrate, să nu afecteze dezvoltarea pieții economice și să nu creeze situații de concurență neloială 
cu mediul de afaceri clasic. Aceste facilități trebuie să fie create în acord cu nevoile întreprinderilor 
sociale, raportat la gradul de dificultate de angajare, menținere și tranziție spre piața liberă a 
grupurilor vulnerabile. De exemplu, o întreprindere socială de inserție, care lucrează cu persoane cu 
dizabilități cu grad grav, va avea nevoie cu siguranță de facilități suplimentare, care să acopere 
costurile suplimentare generate de diferența de capacitate de muncă comparativ cu o persoană 
normală, asigurarea de personal suplimentar de suport, adaptarea spațiilor și a echipamentelor de 
muncă, asigurarea de facilități suplimentare cum ar fi transport accesibilizat la serviciu, şedințe de 
recuperare terapeutică, asistență psiho-socială și alte activități integrate în scop de incluziune socială 
și profesională.  

2. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu. Capitalul oricărei instituții, este reprezentat de 
resursa umană existentă și capacitățile, abilitățile pe care aceasta le deține. Învățarea continuă, 
schimbul de experiență, transferul know how, trebuie să fie elemente obligatorii implementate atât la 
nivel de autorități cu atribuții specifice în domeniu, cât și la nivel de întreprinderi sociale. Acestea 
trebuie să fie în conexiune directă cu instituțiile de învățământ, în așa fel încât formarea și dezvoltarea 
resurselor umane să fie în acord cu nevoile și să nu existe decalaje între cerere și ofertă. Eficiența 
proceselor sociale și economice interne, este în strânsă legătură cu nivelul de pregătire a resurselor 
umane și conectarea acestora la factorii interni și externi care afectează dezvoltarea strategică a unei 
întreprinderi.  

3. Sprijinirea și promovarea sectorului. Dezvoltarea sectorului economiei sociale, trebuie să fie un 
efort public, atât al autorităților implicate direct, întreprinderilor sociale, mass-media, dar și a mediului 
politic, care poate transforma inițiativele cetățenești în politici publice și acte normative. Este extrem 
de important, ca în tot acest demers de promovare, să nu se facă confuzie cu ceea ce înseamnă 
filantropia, responsabilitatea socială corporatistă, activitatea non-profit sau și mai mult, activitatea 
orientată spre maximalizarea profitului a IMM-urilor. Economia socială, este un sector separat, cu o 
dinamică proprie, iar comunicarea trebuie să aibă elemente distincte care să ducă la o conștientizare 
cât mai corectă a aportului pe care îl au în comunitate întreprinderile sociale și valoarea adăugată a 
produselor și serviciilor comercializate.  

În concluzie, la acest moment, existența Legii Economiei Sociale, este doar un prim pas în 
recunoașterea sectorului. După elaborarea și aprobarea normelor metodologice, am putea spune, că 
într-adevăr s-a creat un cadru favorabil pentru dezvoltarea proceselor economice și sociale într-o 
întreprindere socială. Este esențial, ca aceste norme să apară cât mai curând posibil, iar fondurile 
europene disponibile până în 2020 să fie utilizate inteligent și sustenabil în dezvoltarea sectorului.  
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Prejudecăți și mituri despre antreprenoriatul social 
 
Roxana Teodorcic 
Directoare adjunctă de program, FHI360/MPSCS 
rteodorcic@fhi360.org 
 

În anul 2012, Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni" din comuna Răzeni, raionul Ialoveni, a decis să 
practice antreprenoriatul social. Au studiat practica altor țări, au întrebat colegii, apelat la ajutorul 
partenerilor locali și internaționali. În rezultat, organizația a deschis întreprinderea social-economică 
„Floare de cireş" care prestează servicii de alimentaţie publică şi cultivarea legumelor în seră. Pe 
parcursul ultimilor 2 ani, membrii întreprinderii au combătut stereotipurile celor din jur precum că: 

 Organizațiile nu sunt capabile să creeze produse și servicii calitative. Din septembrie 2013, 
până în prezent, întreprinderea a prestat servicii de catering pentru 331 de evenimente și a 
deservit în jur de 14,500 de persoane.  

 Organizațiile care practică antreprenoriatul social urmăresc obținerea scutirilor fiscale pentru a 
spori evaziunea fiscală. Deoarece „Floare de cireş" are statut de SRL, întreprinderea prezintă 
rapoarte financiare și dări de seamă la autoritățile de resort, iar veniturile sunt investite în 
dezvoltarea activităților, promovare și achitarea salariilor angajaților.   

 Antreprenoriatul social este destinat exclusiv persoanelor cu dizabilități. Și acest stereotip a 
fost combătut. Întreprinderea a reușit să creeze o echipă mixtă. 7 din 15 angajați sunt 
persoane cu nevoi speciale.  

Astăzi, întreprinderea social-economică „Floare de cireş" poate fi considerată un succes de către 
comunitate. A creat locuri de muncă pentru 15 persoane și a lansat serviciul catering, deservind în 
comunitatea Răzeni, dar și în orașul Chişinău.  

Un alt caz este cel al asociației „Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina”. Echipa asociației 
luptă și astăzi pentru a distruge unele mituri create de comunitatea în care activează. Organizația a 
inițiat mai multe activități generatoare de venituri: producerea obiectelor din lemn, creșterea iepurilor, 
producerea articolelor textile și de papetărie. Sunt mândri că încetul cu încetul le reușește să distrugă 
miturile auzite: 

 Nu vor face față concurenței de pe piață. Beneficiarii centrului au produs șervețele decorative, 
invitații, felicitări, iar majoritatea au fost vândute. Organizația a primit mai multe comenzi 
pentru cumetrii, nunți și zile de naștere. Cu banii acumulați din vânzări au acoperit o parte din 
cheltuielile instituției.  

 Organizatorii vor trebui să muncească în locul persoanelor cu dizabilități. În cadrul asociației 
există o persoană care ajută beneficiarii să confecționeze articole textile și de papetărie, însă 
organizația implică persoane care au fost instruite.  

 Cei care practică antreprenoriatul social, nu trebuie să facă fundraising. Chiar dacă activitățile 

de antreprenoriat social ale unei organizații pot deveni profitabile, nu există siguranța că 

veniturile vor acoperi toate costurile. Din acest motiv, colectarea de fonduri trebuie să fie 

inclusă în strategia organizației. Acest lucru este confirmat și de către asociația „Sprijin a 

Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina”. O parte din costurile de producere sunt acoperite 

din activitățile de fundraising. 

Judecând după comenzile pe care le primește organizația, putem spune că societatea începe să aibă 
mai multă încredere în produsele pe care le comercializează. Mai mult decât atât, clienții transmit tot 
mai des mesaje de mulțumire și încurajare echipei și tot ei sunt cei care recomanda serviciile 
prietenilor și cunoscuților.  

O altă organizație, alte prejudecăți necesare de distrus. „Keystone Moldova” a decis să își diversifice 
activitățile și să stimuleze implicarea persoanelor cu dizabilități dezvoltând activități generatoare de 
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venituri. Au acceptat provocările și și-au testat potențialul. În ultimii trei ani, organizația a reușit să 
spulbere următoarele prejudecăţi: 

 Antreprenoriatul social este un domeniu complicat și vor fi nevoiți să renunțe odată cu  primul 
insucces. „Keystone Moldova” a început prin a crește legume în sol protejat. Cu doi ani în 
urmă, aveau create doar 2 sere, iar astăzi au 5. Serele sunt amplasate în diferite localități ale 
țării: satul Mitoc, raionul Orhei; satul Sculeni, raionul Ungheni; orașul Fălești; satul Oxentea, 
raionul Dubăsari și orașul Hâncești. În jur de 20 de persoane, inclusiv cu nevoi speciale, 
cultivă zarzavaturi, castraveți, tomate, vânătă, ardei. Produsele sunt vândute la piețele din 
localitate și din vecinătate.  

 Persoanele cu nevoi speciale nu pot dezvolta afaceri. La 40 km de Chișinău, 4 persoane cu 
dizabilități, ajutate de o persoană de suport, cresc și îngrijesc iepuri la o mini fermă. În cei 
peste doi ani de activitate, au crescut și vândut în jur de 500 de iepuri.   

Activitățile organizate de către „Keystone Moldova” nu doar încurajează incluziunea în societate a 
persoanelor cu dizabilități, dar și dezvoltă resurse alternative pentru susținerea acestora.  

La Bălți, întâlnim un alt exemplu de antreprenoriat social - prestarea serviciilor de masaj. La începutul 
anului 2015, „Asociația Femeilor de Afaceri din Bălți” a deschis „Centrul de Terapie Manuală San 
Tao”, în cadrul căruia activează 6 persoane cu dizabilități de vedere în calitate de masori. Centrul 
prestează servicii de masaj terapeutic, masaj tailandez, masaj în patru mâni, masaj anticelulitic, 
masaj cervical la birou şi masaj la domiciliu. Angajații spun că miturile despre activitatea pe care o 
desfășoară pornesc de la percepțiile greșite față de persoanele cu dizabilități. 

 Comunitatea este reticentă în a apela la serviciile prestate de persoanele cu dizabilități 
deoarece consideră că aceștia nu au aptitudini necesare în domeniu. Primii clienți care au 
venit la Centru au fost fie beneficiarii acestuia, fie persoanele care au venit la recomandarea 
celor care au beneficiat sau testat serviciul. Pe parcursul a 6 luni, centrul a deservit 183 de 
persoane, veniturile totale fiind de 75,095 lei.  

 Inițierea unei activități de antreprenoriat social necesită investiții minime. O activitate socială 
presupune costuri mai mari decât credem noi. „Asociația Femeilor de Afaceri din Bălți” a 
analizat modele de antreprenoriat social, a făcut planificări și planuri de business care au 
necesitat resurse financiare. Adițional instruirii viitorilor masori, 20 de persoane cu dizabilități 
de vedere și dotarea centrului cu echipament necesar, au mai fost cumpărate 7 mese de 
masaj portabile pentru prestarea serviciilor la domiciliu. 

Prin intermediul acestui model de antreprenoriat social, „Asociația Femeilor de Afaceri din Bălți” a 
reușit să valorifice potențialul persoanelor cu nevoi speciale, dar și să transforme problema angajării 
într-o oportunitate pentru aceștia.   

Sunt demne de admirație organizațiile care dezvoltă antreprenoriat social în Republica Moldova, care 
nu renunță la idee, indiferent de obstacole, provocări și eșecuri. Chiar dacă activează într-o societate 
încă reticentă la idei inovatoare și puțin pregătită pentru acest tip de activitate, organizațiile reușesc 
să creeze exemple pozitive, să dezvolte afaceri cu impact social și cel mai important, să implice un 
grup social vulnerabil care poate contribui la dezvoltarea societății. 
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Antreprenoriatul social în Republica Moldova: Realităţi şi perspective 
(extras din studiul elaborat de Axa Management Consulting la solicitarea Fundaţiei Est-Europene, 
2013) 
 
Adaptat de Sergiu Gurău 
Preşedinte, Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” 
sergiu.gurau@gmail.com  

 

În  ultimii  ani  economia  socială  a  devenit  unul  dintre  cel  mai  frecvent  abordate  subiecte  atât  
la nivel  naţional  cât  şi  internaţional.  Întreprinderile sociale  s-au  dezvoltat  vertiginos  în  
majoritatea ţărilor  membre  ale  Uniunii  Europene.  Conform  datelor  din  2010,  în  ţările  din  
Uniunea  Europeană, economia sociala angaja 14 milioane de persoane, sau 6,5% din populaţia 
ocupată a UE. 

În Republica Moldova dezvoltarea întreprinderilor sociale a devenit o prioritate naţională odată cu 
adoptarea  de  către  Parlamentul  Republicii  Moldova  a  Strategiei  pentru  Dezvoltarea  Societăţii 
Civile  pentru  anii  2012-2015  şi  a  Planului  de  Acţiuni. Deşi este pe larg răspîndit şi valorificat în 
ţările Europei  Occidentale,  antreprenoriatul  social  mai  rămîne  în  Republica  Moldova  a  fi  o  idee  
relativ nouă.  Legislaţia  în  vigoare  nu  creează  condiţii  diferite pentru lansarea şi dezvoltarea 
întreprinderilor sociale.  Cu toate acestea, în Republica Moldova au fost  iniţiate  şi,  în  unele  cazuri,  
cu  succes  dezvoltare  cîteva  iniţiative  orientate  spre  dezvoltarea antreprenoriatului  social. 

Deşi  există  câteva  experienţe  de  succes,  acestea  au  fost  în  mare  parte  iniţiate  şi  dezvoltate 
exclusiv prin contribuţia donatorilor externi. În majoritatea cazurilor societăţile comerciale vizate au 
fost create de asociaţii obşteşti. În Republica Moldova aceste entităţi sunt supuse impozitării conform 
regulilor generale, indiferent de scopul pe care îl urmăresc. Prin  urmare,  o  dificultate majoră  o  
formează  condiţiile  de  ordin  legal şi  regulator.  Legislaţia din Republica Moldova nu prevede 
expres o asemenea noţiune, fapt care implică ne-diferenţierea în tratarea  întreprinderilor  sociale  de  
către  alţi  agenţi  economici,  organele  de  control,  autorităţile publice. Acest fapt creează condiţii 
insuficient de avantajoase pentru dezvoltarea, la o scală mai extinsă, a antreprenoriatului social. 

Un  alt  obstacol  rezidă  în  nivelul  modest  de  înţelegere  a  conceptului  de  antreprenoriat  social, 
manifestat  de  reprezentanţi  ai  administraţiilor  publice  centrale  şi  locale,  reprezentanţi  ai 
categoriilor vulnerabile, precum şi de către reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale. De  
asemenea,  printre  barierele  ce  împiedică  dezvoltarea,  într-un  mod  mai  accentuat,  a 
întreprinderilor  sociale  au  fost  identificate:  accesul  limitat  la  finanţare,  nivelul  de  competenţe  
deţinute de către reprezentanţii ONG, relaţiile cu autorităţile publice locale, relaţiile cu organele de 
control şi, nu în ultimul rând, motivaţiile variate ale părţilor implicate. 

Analiza  a  demonstrat  că  în  condiţiile  cadrului  legislativ  actual  se  recomandă  iniţierea 
întreprinderilor  sociale  de  către  organizaţiile  neguvernamentale,  deoarece  legislaţia  permite 
scutirea  acestor  entităţi  de  impozitul  pe  venit  în  cazul  desfăşurării  activităţilor  economice  în 
scopuri statutare. Prin urmare, în cazul ONG care doresc să iniţieze o întreprindere socială trebuie să 
se asigure că activităţile respective sunt indicate în statutul acestora.  

Pentru dezvoltarea antreprenoritatului social sunt necesare activităţi de instruire şi de dezvoltare a 
competenţelor de lansare şi gestiune a întreprinderii sociale.  Instruirea reprezentanţilor ONG să 
contribuie nu doar la dezvoltarea competenţelor necesare, specifice gestionării afacerii (business 
planning,  contabilitate  şi  management  financiar,  marketing  şi  promovare,  relaţiile  cu  mediul 
extern, etc.), dar  şi la cultivarea culturii antreprenoriale, orientate spre eficienţă şi performanţă. 
Instruirea  în  domeniul  legislaţiei  fiscale  constituie  un  element  important  care,  în  lipsa  unor 
facilităţi  fiscale  şi  a  unui  tratament  egal  cu  cel  la  care  sunt  supuse  întreprinderile  clasice,   ar 
permite  nu  doar  dezvoltarea  competenţelor  profesionale  ale  reprezentanţilor  ONG,  dar  şi  ar 
proteja întreprinderile respective de expunerea la erori în onorarea obligaţiilor fiscale. 

Nu  în  ultimul  rând,  este  imperativă  susţinerea  iniţierii  întreprinderilor  sociale  prin  activităţi 
comprehensive  de  ghidare  şi  consolidare  a  capacităţilor.  Se  recomandă  oferirea  serviciilor  de 
consultanţă pentru afacerile lansate. O asemenea susţinere va ţine cont şi de nevoia de a asista 
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întreprinderile  în crearea şi menţinerea relaţiilor durabile cu variaţi actori la nivel local (parteneri, 
autorităţi locale, ONG-uri, etc), dar şi cu reprezentanţi ai organelor de control. 

Pe parcursul ultimilor ani, cu suportul donatorilor externi, au fost iniţiate şi implementate un şir de 
proiecte orientate, printre altele  şi spre dezvoltarea antreprenoriatului social. Deşi, precum vom 
vedea  din  prezentările  de  mai  jos,  respectivele  iniţiative  urmăreau  alte  obiective,  mai  globale, 
activităţile  implementate  au  dus  la  apariţia  primelor  experienţe  de  creare  şi  gestiune  a 
întreprinderilor  sociale  şi  la  lansarea  primelor  elemente  ale  culturii  antreprenoriatului  social  în 
Republica Moldova. 

În continuare sunt prezentate câteva din cele mai importante exemple de asemenea proiecte de o 
relevanţă sporită pentru obiectivele prezentului studiu. 

Proiectului „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, PNUD Moldova, 2004-2011 

Una  din  puţinele  experienţe  de  succes  în  acest  sens  a  fost  creată  prin  intermediul  activităţilor  

Astfel,  începând  cu anul 2007  şi  până  la  finalizarea  proiectului,  au  fost  create  9  întreprinderi  
sociale fondate  de  ONG-uri partenere,  prin  intermediul  cărora  au  fost  finanţate  18  planuri  de  
afaceri.  Graţie  activităţilor  de antreprenoriat lansate s-a reuşit crearea a circa 80 noi locuri de 
muncă, în valoare totală de 172 mii dolari  SUA.  Domeniul de  activitate  a  întreprinderilor  sociale  
este  foarte  variat,  incluzînd diverse servicii, activităţi agricole, producerea materialelor de 
construcţie etc. 

Chiar  dacă  la  etapa  lansării  primelor  activităţi  de  antreprenoriat  social,  finele  anului  2007, 
rezultatele  financiare  se  arătau  destul  de  modeste,  nedepăşind  ponderea  de  1%  din  totalul 
resurselor  acumulate  de  asociaţiile  partenere,  ulterior  ponderea  venitului  a  crescut  constituind 
circa  15%  din  totalul  resurselor  financiare  acumulate.  În  cifre  absolute  profitul  din  activităţile  
de antreprenoriat social a constituit circa  27  mii dolari SUA, din care în anul 2009 peste 15  mii dolari 
SUA.  Cifra  de  afaceri  totală  a  întreprinderilor  sociale  în  această  perioadă  fiind  de  peste  80  
mii dolari SUA, din care în 2009 – 52 mii dolari SUA. 

Întreprinderile  sociale  lansate  prin intermediul proiectului  „Oportunităţi mai bune  pentru tineri  şi 
femei”  activează  într-un domeniu  destul de  variat.  Spre exemplu,  La Soroca,  a fost  construit un 
atelier de confecţionare a produselor din lemn şi metal, care a oferit 14 locuri noi de muncă pentru 
beneficiarii din  Centrul de  Reintegrare  Socială  "Dacia".  Conform  estimărilor  preliminare,  profitul 
generat de această întreprindere va ajunge la un total anual de lei, 120000 şi, astfel, va fi capabil să 
acopere  aproape 40% din costurile  de întreţinere  centrului.  În plus,  în  incinta Centrului  "Dacia"  
cu ajutorul proiectului a fost lansat un serviciu de  foto-copiere. 

La  Călăraşi,  activităţile  de  antreprenoriat  social  iniţiate  prin  intermediul  proiectului  au  fost  mai 
variate.  Cu  susţinerea  proiectului,  au  fost  lansate  o  fermă  de  iepuri,  o  seră  şi  două  centre  
de oferire  a  serviciilor  de  foto-copiere.  Un  număr    de  10  de  beneficiari  au  fost  angajaţi  în  
aceste activităţi şi profitul anual cumulat a ajuns la aproximativ 88000  de lei  în primii ani de 
funcţionare a întreprinderii. 

De asemenea, Proiectul a acordat asistenţă pentru înfiinţarea la Drochia a unui laborator ce oferea 
servicii de  testare ultrasonoră.  Beneficiile  sociale  generate  se referă la  cele trei locuri  de muncă  
şi profitul anual este estimat a fi de 180.000 de lei.  

Această  experienţă  a  permis  identificarea  următoarelor  constatări  ce  urmează  a  fi  luate  în 
considerare în viitoarele iniţiative orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica 
Moldova. Astfel, experienţele realizate prin intermediul proiectului  „Oportunităţi mai bune pentru tineri  
şi femei”  au  demonstrat  că  antreprenoriatul  social  deţine  atît  avantaje,  cît  şi  anumite  limite.  La 
capitolul  avantaje  am  putea  menţiona  ponderea  misiunii  sociale  care  stă  la  baza  activităţii 
economice  desfăşurate.  Aceasta  presupune  disponibilitatea  întreprinderii  de  a  realiza  activităţi 
economice  cu  o  marjă  minimală  de  profit  sau  chiar  în  absenţa  profitului.  Acest  fapt  permite 
întreprinderilor sociale să-şi găsească nişa pe piaţă, în domenii care, din lipsa de profitabilitate, nu 
sunt atractive pentru restul actorilor privaţi  şi în aşa fel asigurîndu-şi competitivitatea. Anume din 
acest considerent întreprinderile sociale sunt deseori generatoare nu doar de noi locuri de muncă, dar 
şi de servicii necesare comunităţii. 
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În  acelaşi  timp,  experienţa  proiectului  a  determinat  formularea  constatării  conform  căreia 
întreprinderile sociale deţin şi anumite limite. Faptul că acestea sunt derulate de actori non profit, cu 
experienţă  şi abordare economică foarte modestă,  şi chiar în lipsa acesteia, face procesul de 
lansare  şi  consolidare  a  întreprinderilor  sociale  dificil  şi  foarte  îndelungat.  Anume  lipsa  de 
experienţă  şi  modul  de  abordare  non  profit  determină  şi  caracterul  limitat  ca  amploare  a 
afacerilor lansate. Din aceste considerente, nu toate afacerile sociale sunt încununate de succes. Din 
totalul de 18 planuri de afaceri finanţate de proiectul  "Oportunităţi mai bune pentru  tineri  şi femei", 3 
afaceri au fost stopate. 

În  perioada realizării studiului, majoritatea întreprinderilor continuau să funcţioneze, beneficiind 
periodic de consultaţii neplanificate din  partea experţilor ce activau în  calitate de consultanţi  în 
cadrul Proiectului. 

Diversificarea surselor de finanţare, alături de consolidarea continuă a capacităţilor instituţionale, 
reprezintă  cheia  succesului  în  atingerea  durabilităţii  serviciilor  create  cu  suportul  proiectului 
"Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei". 

Proiectul „Dezvoltare Economică Locală” (DEL), Centrul CONTACT, 2009-2011 

Scopul Proiectului DEL a fost dezvoltarea potenţialului economic local prin asigurarea accesului la 
servicii  profesionale  de  consultanţă  în  afaceri  şi  susţinerea  afacerilor  cu  impact  social  în 
comunităţile din Republica Moldova. 

Proiectul DEL a urmărit trei obiective generale: 

1.  Dezvoltarea şi sporirea competitivităţii a cel puţin 5 întreprinderi private mici / mijlocii din localităţile 
beneficiare ale proiectului DEL prin asigurarea accesului la servicii profesioniste de consultanţă în 
afaceri. 

2.  Îmbunătăţirea mediului antreprenorial prin susţinerea afacerilor în domeniul social. 

3.  Diversificarea  surselor  de  venituri  pentru  categoriile  defavorizate  prin  susţinerea iniţiativelor 
economice ale acestora. 

Pentru realizarea obiectivelor menţionate, proiectul a fost divizat în următoarele componente: 

  „Programul de Consultanţă” ,  

  „Concursul Planurilor de Afaceri”  

  „Instruire şi Consultanţă”. 

Rezultatele generale ale proiectului: 

 au  fost  actualizate  strategiile  de  dezvoltare  economică  a  localităţilor  beneficiare 
proiectului DEL; 

 13 Întreprinderi/Asociaţii Obşteşti, în cadrul Concursului Planurilor de Afaceri, au beneficiat de  
granturi  pentru  iniţierea  sau  dezvoltarea  afacerilor  cu  impact  social  şi  domeniul  de 
prestări servicii; 

 în cadrul Programului de Consultanţă în colaborarea cu Centrul de Consultanţă în Afaceri (în  
continuare  CCA),  au  fost  elaborate  strategiile  de  dezvoltare  a  afacerilor  şi  a 
recomandărilor detaliate pentru cele 7 întreprinderi selectate în cadrul proiectului DEL (3 
întreprinderi – 2010 şi 4 întreprinderi în anul 2011); 

 au fost oferite 18 granturi mici cu scopul social în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai a 
categoriilor defavorizate. 

 În cadrul acestui proiect, ideile de afacere finanţate au fost variate, în dependenţă de 
necesităţile existente la nivel local.  În majoritatea cazurilor, ideile de afacere au fost lansate 
de reprezentanţi ai ONG-urilor  şi au fost implementate de către aceste ONG-uri. 
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 În baza experienţei acestui proiect putem constata, la etapa finală a Proiectului, o diversificare 
a tipurilor de beneficiari: întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti, precum  şi reprezentanţi 
ai APL.  

 Proiectul DEL a urmărind impulsionarea activităţii antreprenoriale în regiunile rurale din 
Republica Moldova.  Chiar  dacă  Proiectul  nu  a  fost  orientat  nemijlocit  spre  dezvoltarea  
antreprenoriatului social, cîteva dintre concluziile formulate în urma implementării Proiectului 
sunt relevante pentru studiul dat. Astfel, printre lecţiile învăţate din implementarea Proiectului 
se atestă constatarea precum că  Procesul  de  iniţiere  şi  dezvoltare  a  afacerilor  în  
localităţile rurale continuă să  rămînă afectat de unele probleme, cum ar fi: 

 Antreprenorii,  persoanele  care  doresc  să  iniţieze  o  afacere,  nu  dispun  de  cunoştinţe 
suficiente  şi  experienţă  relevantă  în  dezvoltarea  afacerilor;  nu  dispun  de  condiţii  mai 
avantajoase de creditare ce ar favoriza iniţierea afacerilor noi (dobînda mare, condiţii dure în 
asigurarea creditului); 

 Sumele oferite în cadrul proiectului sunt mici pentru a putea iniţia  şi dezvolta  afaceri mai mari 
în comunităţile rurale, care ar crea şi mai multe locuri de muncă; 

 Comunităţile rurale se caracterizează printr-o deficienţă a resurselor umane  profesioniste, 
fiind necesară efectuarea unor programe de instruire atît la nivel  naţional, cît  şi nemijlocit în 
localităţi pentru persoanele antrenate în proiect; 

 Antreprenorii locali nu deţin destule abilităţi pentru a identifica corect problemele  cu care se  
confruntă  afacerea  şi  nu  au  în  vizor  necesităţile  de  dezvoltare  a  afacerii,  astfel  nu 
conştientizează pe deplin importanţa serviciilor de  consultanţă în afaceri. Din acest motiv am 
avut un număr mic de solicitări în cadrul Programului de Consultanţă. 

Proiectul  „Dezvoltarea  durabilităţii  financiare  a  organizaţiilor  societăţii  civile”,  PNUD  Moldova, 
2006-2008 

Proiectul  acorda asistenţă Guvernului Republicii Moldova, Organizaţiilor Societăţii Civile (OSC) şi 
sectorului privat în scopul  creării  unui  mediu  favorabil  şi  sporirii  durabilităţii  OSC  prin  
promovarea  contribuţiilor individuale şi contribuţiilor corporative, cit şi a antreprenoriatului social şi 
serviciilor de calitate. Prin acordarea asistenţei Ministerului Justiţiei, Ministerului  Finanţelor, 
Inspectoratului Fiscal,  OSC şi sectorului privat, proiectul şi-a propus să contribuie la dezvoltarea 
capacităţilor instituţionale ale OSC, asigurarea transparenţei şi eficienţei in procesul mobilizării 
resurselor pentru cei săraci. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Crearea unui cadru juridic favorabil  şi a mecanismelor pentru dezvoltarea societăţii civile. 
Acest  obiectiv  este  realizat  prin  efectuarea  unei  analize  complexe  a  legislaţiei  curente, 
elaborarea  proiectelor  de  lege  în  acest  domeniu,  dezvoltarea  ONG-urilor,  modelarea 
opiniei publice. 

 Îmbunătăţirea  capacităţilor  OSC  de  a  mobiliza  resurse  din  contribuţiile  individuale, 
dezvoltarea  activităţilor  economice,  a  antreprenoriatului  social  şi  prestarea  serviciilor. 
Acest  obiectiv  este  realizat  prin  implementarea  unui  program  amplu  de  formare  şi 
instruire. 

 Dezvoltarea  Fundaţiilor  Comunitare  –  organizaţii  filantropice  independente  –  care 
colectează, administrează şi redistribuie donaţiile primite de la un cerc larg de donatori, în 
special donatori locali, pentru a satisface necesităţile comunităţilor. 

 Elaborarea  şi  implementarea  programului  de  contribuţii  corporative  (în  colaborare  cu 
Pactul  Global),  care  ajută  antreprenoriatul  în  luarea  unor  decizii  referitor  la  programele 
comunitare  ce  urmează  să  fie  susţinute,  sporirea  sentimentului  de  satisfacţie  a  fiecărei 
persoane din companie de la participarea la contribuţia corporativă, consolidarea relaţiilor cu 
clienţii şi comunitatea. 
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În perioada aprilie – iulie 2013, grație suportului FHI 360, Asociaţia MOTIVAȚIE din Moldova a 
organizat cîteva ședințe de consultare cu reprezentanții Ministerelor și Departamentelor subordonate, 
reprezentanții ONG-urilor și Autorităților Publice Locale, la care s-a discutat aspectele ce țin de 
necesitatea dezvoltării Antreprenoriatului Social și Legislația ce ar coordona acest domeniu. Tot în 
această perioadă, a fost angajat un expert care în baza recomandărilor a elaborat un Proiect de lege. 

În luna iunie 2013, Asociaţia MOTIVAȚIE din Moldova a solicitat Guvernului organizarea unui grup de 
lucru pentru a discuta proiectul dat, astfel Ministerul Economiei a fost desemnat ca responsabil de 
organizarea grupului și elaborarea finală a Proiectului de lege. Ministerul Economiei a organizat  4 
sedințe a grupului de lucru, perioadă în care proiectul de lege respectiv a primit avize negative de la 
mai multe instituţii guvernamentale. În urma analizei acestor recomandări se poate constata că 
proiectul de lege înaintat cuprinde un şir de reglementări care deja sunt prevăzute în alte acte 
normative în vigoare, totodată se consideră oportun includerea în actele normative existente ale 
noţiunilor definitorii pentru antreprenoriatul social şi a prevederilor ce ar reglementa acest tip de 
antreprenoriat. 

Începând cu anul 2013, Fundația Est-Europeană implementează un amplu program de susținere a 
antreprenoriatului social în Moldova. La moment, prin intermediul acestui program sunt susținute 11 
întreprinderi sociale funcționale sau pe cale de a se lansa oficial și care la moment creează 
aproximativ 40 de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile. 

În urma unui studiu rapid asupra activităţii întreprinderilor sociale din Republica Moldova, am 
constatat că circa 16 dintre acestea activează la moment. Vă prezentăm mai jos lista acestora (nu 
pretindem că aceasta este una exhaustivă): 

LISTA 
întreprinderilor sociale care activează în Republica Moldova 
 

Denumirea Adresa Domeniul de activitate 

ABURAȘ SRL s. Oxentea, r. Dubăsari Alimentație publică 

 ARTDEDAL SRL or. Soroca 
Prelucrarea manuală a elementelor de 

fier forjat; Confecţionarea obiectelor 
din termopan şi aluminiu 

Academia Nicolae Dumitrescu 
SRL 

or. Chișinău Servicii de instruire 

ADR Habitat AO or. Rezina Servicii de spălătorie şi curăţătorie 

ASCHF Peresecina AO s. Peresecina, r. Orhei, 
Producerea obiectelor din lemn, 

producerea articolelor textile şi de 
papetărie, creșterea iepurilor 

Asociaţia de sprijin a Copiilor și 
Tinerilor cu Dizabilități și a 
Familiilor lor „Dorința” 

or. Călărași Sală de festivităţi, Centru de fitness 

Centrul de Terapie Manuală 
San Tao, Asociaţia Femeilor de 
Afaceri din municipiul Bălţi 

or. Bălți Servicii de masaj 

Dulce Plai SRL s. Todirești, r. Ungheni Apicultura 

EduJoc SRL or. Chișinău Educaţia prin joacă, Jucării 
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EtnoGastronomica SRL or. Chişinău Nutriția sănătoasă 

Floare de Cireș SRL com. Răzeni, r. Ialoveni 
Servicii catering, creșterea legumelor 

în seră 

Fundaţia „Ecoul Cernobîlului” or. Chișinău Atelier de legătorie manuală 

Iarba Urbană or. Chișinău Înverzirea spațiilor publice 

Keystone Human Services 
International Moldova AO 

 or. Chișinău 

Creșterea iepurilor şi prepelițelor, 
creșterea căpșunilor şi tomatelor, 

servicii reparație auto, produse Eco 
Hand-Made 

MARA Woman AO s. Scoreni, r. Străşeni Tricotaj 

Nou din nou SRL or. Chișinău 
Comercializarea produselor de uz 

casnic „second hand" 
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Lista participanţilor la conferinţă 
 

Nr. Nume, prenume Organizaţia E-mail 

1 
Ala Fodor AO Cultum cultum@mail.md 

2 
Ala Ianenco 

AO „Femeia şi Copilul – 
Protecţie şi Sprijin” 

alaianenco@fcps.md 

3 
Alexandr Işcenco 

Academia de Guvernare a 
Mediului 

alexander@megageneration.com 

4 
Alexandr Parea AO CASMED casmed.md@gmail.com 

5 
Alexandru Coica Fundaţia Est-Europeană alexandru.coica@eef.md 

6 
Alina Găină 

AO Centrul Media pentru 
Tineri 

alinagaina77@yahoo.com 

7 
Alisa Costin 

Asociaţia Obştească 
„Verbina” 

alisa.costin.verbina@gmail.com 

8 
Alla Poltareţcaia 

Centrul de Inovaţii şi 
Dezvoltare Socială 

info@innovation.md 

9 
Ana Castraşan DVV International Moldova castrasan@dvv-international.md 

10 
Ana Ciurac 

Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie 

aciurac@iom.int 

11 
Ana Ghilaş Grădiniţa Părinţilor aghilas@gmail.com 

12 
Ana Levinte A.O. „Verbina” analevinte@yahoo.com 

13 
Ana Zincov ASCHF din Peresecina causaa2007@yahoo.com 

14 
Anatol Beleac FHI360/MPSCS abeleac@fhi360.org 

15 
Anatolie Dimitriu Consiliul raional Ialoveni andimitriu@yahoo.com 

16 
Ancuţa Vameşu 

Institutul de Economie 
Socială, România 

ancuta.vamesu@fdsc.ro 

17 
Andrei Guţu 

Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA 

gutusr@gmail.com 

18 
Andrei Spînu 

Ministerul Tineretului şi 
Sportului al Republicii 

Moldova 
info@mts.gov.md 

19 
Angela Achiţei 

Fundaţia Alături de Voi, 
România 

angela.achitei@alaturidevoi.ro 

20 
Annaslav Yackovenko 

Asociaţia Antreprenorilor cu 
Dizabilităţi din Moldova 

secretary@aaefl.org 

21 
Aurelia Braguţa 

Asociaţia Naţională a 
Tinerilor Manageri 

aureliabraguta@gmail.com 

mailto:alisa.costin.verbina@gmail.com
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22 
Cristina Dogot 

A.O. „Concordia. Proiecte 
Sociale” 

moldova@concordia.or.at 

23 
Cristina Mogîldea 

AO Asociaţia de Sprijin a 
copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi „Dorinţa” 

c.salinschi@gmail.com 

24 
Dan Corcodel Keystone Moldova dcorcodel@keystonehumanservices.org 

25 
Dana Ţigulea NEXUS Ungheni dana.tigulea@iasci.info 

26 
Diana Golban EcoVisio golban.diana@gmail.com 

27 
Diana Russu Ministerul Economiei   

28 
Dorina Gurău AO Eco-Răzeni guraudorina@gmail.com 

29 
Dumitru Stratan 

Institutul Naţional de 
Cercetări Economice 

dumitru.stratan@gmail.com 

30 
Ecaterina Bulicanu AO Neoumanist bulicanuecaterina@gmail.com 

31 
Elena Ghidu CRAION Contact Cahul contact_cahul@yahoo.com 

32 
Elena Leşan Fundaţia Soros Moldova elesan@soros.md 

33 
Elena Mina Centrul „Pro-Europa” Comrat mina19elena@gmail.com 

34 
Elena Scutaru AO DESCIF „Mara” knits@marawoman.org 

35 
Elena Şubă AO DESCIF Mara knits@marawonan.org 

36 
Eszter Hartay ECNL, Ungaria eszter@ecnl.org.hu 

37 
Eugen Munteanov 

Asociaţia Surzilor din 
Republica Moldova 

Munteanov88@gmail.com 

38 
Francisca de Zwager NEXUS Moldova francisca.dezwager@iasci.info 

39 
Gabriela Isac Asociaţia EcoVisio gabriela@ecovisio.org 

40 
Galina Climov 

Alianţa Organizaţiilor pentru 
Persoane cu Dizabilităţi din 

RM 
aopdmoldova@gmail.com 

41 
Galina Spinenco AO Eco-Răzeni spinencog@mail.ru 

42 
Georgeta Scopenco AO Prima scopencojt@mail.ru 

43 
Gero Stuller 

Ambasada Austriei la 
Chişinău 

Gero.Stuller@sozialministerium.at 

44 
Gheorghe Brega Guvernul Republicii Moldova   

mailto:c.salinschi@gmail.com
mailto:knits@marawonan.org
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45 
Igor Meriacre 

Asociaţia Motivaţie din 
Moldova 

office@motivation-md.org 

46 
Igor Schin 

Centrul Regional de 
Dezvoltare Socio-Economică 

schinigorlawer@gmail.com 

47 
Ina Pislaru USAID Ipislaru@usaid.gov 

48 
Ion Bulicanu 

Centrul de Asistenţă Juridică 
pentru Persoane cu 

Dizabilităţi 
ion.bulicanu@advocacy.md 

49 
Irina Revin 

Asociaţia Antreprenorilor cu 
Dizabilităţi din Moldova 

president@aaefl.org 

50 
Larisa Coroban Ambasada Germaniei larisa.coroban@diplo.de 

51 
Liubovi Denusenco Bunătate SRL bunatate@mtc.md 

52 
Liudmila Borodina AO OSORC osorc@yandex.ru 

53 
Liudmila Mitioglo Centrul „Pro-Europa” Comrat proeuropamd@gmail.com 

54 
Liza Mamaliga Dulce Plai SRL dulceplai@gmail.com 

55 
Ludmila Andreiciuc AO Speranţă şi Sănătate office@hopeandhealth.md 

56 
Ludmila Sochirca 

Consiliul Naţional pentru 
Determinarea Dizabilităţii şi 

Capacităţii de Muncă 
ludmila.popescu@gmail.com 

57 
Ludmila Vasilov DVV International Moldova vasilov@dvv-international.md 

58 
Margareta Grubleac Fundaţía AGAPEDIA Moldova mgrubleac@yahoo.org 

59 
Maria Conişescu NEXUS Moldova maria.conisescu@iasci.info 

60 
Maria Tîrgoală 

Direcţia Asistenţă Socială 
Ialoveni 

maria.tirgoala@gmail.com 

61 
Mariana Balan Fundaţía AGAPEDIA Moldova   

62 
Mihaela Munteanu 

Fundaţia Alături de Voi, 
România 

  

63 
Mihaela Olteanu 

Fundaţia Alături de Voi, 
România 

  

64 
Mircea Bustiuc 

A.O. Societatea Invalizilor din 
Moldova 

sirmoldova@mail.ru 

65 
Nadejda Suhan AO Eco-Răzeni nadejda.danlina@gmail.com 

66 
Natalia Batîr No Limit natasabatir@gmail.com 

67 
Natalia Camburian Fundaţia Soros Moldova ncamburian@soros.md 

mailto:schinigorlawer@gmail.com
mailto:larisa.coroban@diplo.de
mailto:proeuropamd@gmail.com
mailto:natasabatir@gmail.com
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68 
Natalia Filarovschi A.O. Dezdna dezdna@yandex.ru 

69 
Natalia Hasan 

Fundaţia „Ecoul 
Cernobîlului” 

nataliahasan@gmail.com 

70 
Natalia Mihailov 

Hilfswerk Austria în 
Republica Moldova 

natalia.mihailov@hwa.md 

71 
Natalia Postolachi AO „CASMED” ngo_casmed@yahoo.com 

72 
Nicolae Beschieru AO ,,SocioAcces” socioacces@gmail.com 

73 
Olga Şuleanschi 

AO Centrul pentru Educaţie 
Antreprenorială şi Asistenţă 

în Afaceri 
opilipciuc@ceda.md 

74 
Oxana Gnatiuc Ministerul Economiei oxana.gnatiuc@mec.gov.md 

75 
Parascovia Munteanu Keystone Moldova pmunteanu@keystonehumanservices.org 

76 
Pius Frick 

Liechtenstein Development 
Service (LED) Moldova 

pius.frick@led.md 

77 
Radu Danii 

Biroul de Cooperare al 
Elveţiei în Moldova 

radu.danii@eda.admin.ch 

78 
Raisa Dogaru 

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

raisa.dogaru@anofm.md 

79 
Rodica Bivol 

Camera de Comerţ şi 
Industrie a RM 

rodica.bivol@chamber.md 

80 
Rodica Buzila 

AO Clubul Femeilor 
„Inspiraţie" 

rodicacons@gmail.com 

81 
Rodica Stratan 

AO Asociaţia de Sprijin a 
copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi „Dorinţa” 

centrul-dorinta@mail.ru 

82 
Roxana Teodorcic FHI360/MPSCS rteodorcic@fhi360.org 

83 
Serghei Busuioc FHI360/MPSCS sbusuioc@fhi360.org 

84 
Serghei Neicovcen Centrul NAION Contact sneicov@contact.md 

85 
Sergiu Gurău AO Eco-Răzeni Sergiu.gurau@gmail.com 

86 
Sergiu Platon AO AFI splaton@afi.md 

87 
Signe Burgstaller 

Ambasada Suediei la 
Chişinău 

  

88 
Silvia Apostol SOIR Moldova silvia.apostol@manniskohjalp.se 

89 
Sorin Mereacre Fundaţia Est-Europeană Sorin.Mereacre@eef.md 

90 
Svetlana Panaitova AO „Inspiraţie” women_g@mail.ru 

mailto:ngo_casmed@yahoo.com
mailto:socioacces@gmail.com
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91 
Svetlana Rusu AO ADR „Habitat” luminita.ru@gmail.com 

92 
Tatiana Puga Asociaţia Femeilor de Afaceri pugat@mail.ru 

93 
Tatiana Seredenco Asociaţia Obştească "Azi" ao.azi_cahul@yahoo.com 

94 
Ulrike Brüderle NEXUS Moldova Ulrike.bruederle@iasci.info 

95 
Valentina Lungu 

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

valentina.lungu@anofm.md 

96 
Vasile Cuşca 

Ministerul Muncii, protecţiei 
Sociale şi Familiei 

vasile.cusca@mmpsf.gov.md 

97 
Veaceslav Luca SOIR Moldova veaceslav.luca@manniskohjalp.se 

98 
Veronica Boboc 

AO Centrul Media pentru 
Tineri 

Youth.media.moldova@gmail.com 

99 
Veronica Cazacov EcoVisio veronica@ecovisio.org 

100 
Veronica Căpătici 

AO Asociaţia Copiilor Surzi 
din Moldova 

acsm.moldova@gmail.com 

101 
Veronica Sandulachi 

Academia de Studii 
Economice din Moldova 

v.sandulachi@yahoo.com 

102 
Victor Pletosu Consiliul Raional Ialoveni victor.pletosu@gmail.com 

103 
Victoria Novac EduJoc SRL novacvictoria@gmail.com 

104 
Victoria Secu 

AO „Femeia şi Copilul – 
Protecţie şi Sprijin” 

victoriasecu@fcps.md 

105 
Violeta Bordeniuc IASCI-NEXUS Moldova Violeta.bordeniuc@iasci.info 

106 
Violeta Frimu-Patel Corpul Păcii SUA în Moldova vfrimupatel@md.peacecorps.gov 

107 
Vitalie Danileico Corpul Păcii SUA în Moldova vdanileico@md.peacecorps.gov 

108 
Vitalie Meşter 

Centrul de Asistenţă Juridică 
pentru Persoane cu 

Dizabilităţi 
vitalie.mester@gmail.com 

109 
Vladimir Godovaniuc IS „Relaxare-SM” SRL vlad123@inbox.ru 

110 
Xenia Siminciuc 

Centrul de Susţinere în 
Business pentru Nevăzători 

xsiminciuc@gmail.com 

mailto:ao.azi_cahul@yahoo.com
mailto:acsm.moldova@gmail.com
mailto:xsiminciuc@gmail.com
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