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1. CONTEXT 

 

În cadrul proiectului „I.S.S. - Întreprinderi sociale de succes”, Cod SMIS 128110 este prevăzută o activitate 

ce presupune elaborarea unei analize a economiei sociale la nivel regional, precum și desfășurarea de 

activități care duc la sustenabilitatea proiectului, inclusiv la asigurarea sustenabilității financiare a 

întreprinderilor sociale create (A III.1). 

Regiunile de implementare ale proiectului ISS 128110: Nord-Est, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia. 

 

2. SCOPUL ACTIVITĂȚII 
 

Pornind de la rezultatele acestei analize, în cadrul proiectului se va urmări crearea unor parteneriate care 

să se focuseze pe două mari direcții:  

1. Parteneriate încheiate între mediul privat și cel public cu scopul promovării ideii de economie 

socială și pentru sprijinirea persoanelor care doresc să înființeze o entitate de economie socială. 

În acest scop se va urmări atragerea în cadrul acestor parteneriate a instituțiilor publice care pot 

avea un rol în promovarea și dezvoltarea conceptului de economie socială (AJOFM, AJPIS, CCI, 

etc). 

 

2. Parteneriate între întreprinderile de economie socială înființate în cadrul acestui proiect și alte 

întreprinderi de economie socială din regiunile respective (inclusiv înființate prin prezentul apel 

de proiecte) care să conducă la sprijinirea reciprocă pentru promovarea pe piața de servicii și 

produse, inclusiv prin desfășurarea de raporturi comerciale între acestea, având drept scop 

creșterea capacității financiare în scopul asigurării unei sustenabilități și din punct de vedere 

financiar.  

Rezultate previzionate 

• A III.1 - 1 analiză a economiei sociale la nivel regional elaborată;  

• A III.1 - minim 2 parteneriate încheiate în vederea promovării și sprijinirii conceptului de economie 

socială, inclusiv sprijinirea potențialilor antreprenori în economia socială;  

• A III.1 - minim 1 parteneriat încheiat între întreprinderile de economie socială înființate în cadrul 

acestui proiect și alte întreprinderi de economie socială existente (inclusiv înființate în cadrul 

acestui apel de proiecte) în scopul sprijinirii sustenabilității financiare a acestora. 
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3. METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚII 
 

Analiza economiei sociale la nivel regional va cuprinde: 

• o radiografie a stării economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni în care proiectul este implementat 

proiectul: Nord-Est, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia; 

• o prezentare a avantajelor și dezavantajelor oferite de întreprinderile sociale, atât la nivel 

individual, cât și la nivel social; 

• o corelare a rezultatelor proiectului cu situația economiei sociale la nivel regional; 

• o prezentare a pașilor care ar trebui urmați spre a avea o întreprindere socială de succes; 

• elemente concrete de inovare socială care pot fi folosite de către viitorii antreprenori sociali; 

• elemente de dezvoltare durabilă și de nediscriminare; 

• o prezentare a rezultatelor proiectului. 

În cadrul acesteia, pe lângă analiza propriu-zisă a datelor colectate, se va realiza un ghid al pașilor ce 

trebuie urmați pentru a deveni un antreprenor social de succes, inclusiv o prezentare a unor exemple de 

„best practice” (incluzând și exemple din întreprinderile sociale înființate și finanțate prin proiect).  

Pentru a răspunde acestor obiective vor fi parcurse mai multe etape. Fiecare etapă va fi descrisă în detaliu 

în cele ce urmează, vor fi punctate principalele aspecte cheie la nivelul fiecărei etape, precum și a 

rezultatelor anticipate. De asemenea va fi descris modul de lucru la nivelul fiecărei etape. 

Principalele etape ce vor fi parcurse în vederea realizării activității și atingerii rezultatelor propuse:  

 Înțelegerea contextului și a scopului activității   
 

Principalele aspecte la nivelul acestei etape:  

La nivelul acestei etape va fi analizat contextul realizării acestei activități. Vor fi analizate documente 

specifice proiectului POCU, precum și alte materiale relevante pentru înțelegerea scopului activității. 

Principalele documente ce vor fi consultate: 

• cererea de finanțare – proiect ISS 128110; 

• metodologia de implementare a activității, respectiv toate etapele realizării analizei regionale;  

• prevederile documentațiilor POCU aferente proiectuluiI: Orientări privind accesarea finanțărilor 

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.v/OS 4.16 Ghidul 

Solicitantului – Condiții Specifice Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale; 
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• lista răspunsurilor formulate de AM POCU la întrebările beneficiarilor; 

• legislația în domeniul economiei sociale, etc. 

Principalul rezultate al acestei etape:  

→ Lista documentelor consultate 

 Identificarea actorilor relevanți   
 

Principalele aspecte la nivelul acestei etape:  

În vederea realizării acestei analize se vor consulta diverși actori relevanți, cu rol în dezvoltarea și 

susținerea economiei sociale.  

Exemple în acest sens:  

• autorități și instituții publice la nivel central: ex.: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, 

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, etc. 

• autorități și instituții publice la nivel regional: ex.: Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, Direcția Județeană pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Direcția Județeană pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie, Agenția Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Casa 

Județeană de Pensii Publice, Unități administrativ teritoriale pentru promovarea unor activități de 

incluziune socială a persoanelor din grupurile vulnerabile si îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii 

a acestora, Camere de Comerț, etc. 

• autorități și instituții publice la nivel local: ex.: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

primării, etc. 

• organizații, fundații, asociații, case de ajutor reciproc, etc: Se vor identifica atât la nivel național 

cât la nivel regional și local organizații, fundații, asociații, case de ajutor reciproc, etc care 

activează în sectorul economiei sociale care pot constitui vectori de promovare și dezvoltare a 

conceptului de economie socială în vederea sprijinirii încheierii de parteneriate cu scopul 

promovării ideii de economie socială și pentru sprijinirea persoanelor care doresc să înființeze o 

entitate de economie socială în viitor, etc. 
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• întreprinderi sociale: Se vor identifica întreprinderile sociale existente la nivel național, precum și 

cele existente la nivelul regiunilor de implementare a proiectului: Nord-Est, Centru, Sud-Est, Sud 

Muntenia. Se va consulta Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale publicat de Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1).  

Principalul rezultate al acestei etape:  

→ Lista părților interesate identificate 

Cercetare documentară   

 

Principalele aspecte la nivelul acestei etape:  

În cadrul acestei etape va realizată o amplă cercetare documentară cu privire la economia socială la nivel 

European, național, regional, local. Vor fi identificate și consultate documente de referință cu privire la 

economia socială, practici la nivelul altor state, exemple de bună practică, analize realizate în cadrul altor 

proiecte, cercetări în domeniu, rețele și parteneriate, etc. 

Literatura de specialitate indică rolul important al parteneriatelor în ceea ce privește dezvoltarea 

economiei sociale, precum și faptul că acestea pot influența politicile publice în domeniile antreprenoriat, 

economie socială, ocupare din diverse țări (ex. European Network of Social Integration Enterprises - ENSIE 

- http://www.ensie.org/, European Network of Social Integration și Cooperatives Europe - ENSICE - 

https://coopseurope.coop/). La nivel european există rețele extrem de active și de influente în elaborarea 

politicilor publice, a cadrului legislativ care vizează existența și funcționarea întreprinderilor de economie 

socială. 

Vor fi analizate datele publice disponibile cu privire la întreprinderile sociale din România. Analiza va 

cuprinde aspecte legate de numărul de întreprinderi sociale, repartizarea regională a acestora, numărul 

angajați, tipul de organizare – SRL, ONG, etc, tipuri de activități economice, tipuri de activități sociale, etc). 

Ca urmare a acestei ample cercetări documentare se vor extrage date și informații relevante pentru 

prezenta analiză.  

Principalul rezultate al acestei etape:  

→ Lista documentelor consultate 

→ Baze de date analizate 
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 Elaborarea instrumentelor de cercetare   

 

Principalele aspecte la nivelul acestei etape:  

În cadrul acestei etape vor fi elaborate instrumentele de cercetare în vederea colectării datelor și 

informațiilor relevante pentru a răspunde scopului analizei: 

• Ghid de discuții: Va fi realizat un ghid de discuții cu actori relevanți (la nivel central, regional, local). 

Acest ghid de discuții va conține câteva întrebări relevante pentru scopul prezentei analize și va fi 

particularizat în funcție de instituția/organizația vizată, de ceea ce se urmărește. Vor fi organizate 

sesiuni de discuții, întâlniri cu antreprenori de economie social sau alți actori relevanți din fiecare 

regiune de implementare a proiectului (Nord-Est, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia). Acestea vor 

fi desfășurate on-line, telefonic, pe e-mail.  

• Chestionar: Va fi elaborat un chestionar semistructurat cu câteva întrebări relevante pentru 

scopul prezentei analize. Acesta va fi aplicat on-line și va fi dedicat atât antreprenorilor sociali, cât 

și potențialilor antreprenori sociali.  

 Consultarea părților interesate / aplicarea instrumentelor de cercetare 
 

Principalele aspecte la nivelul acestei etape:  

În cadrul acestei etape vor fi aplicate instrumentele de cercetare în vederea colectarea datelor și 

informațiilor necesare analizei.  

• Cercetare documentară: Din documentele consultate vor fi extrase date și informații relevante 

pentru prezenta analiză.  

• Date din surse publice: Din bazele de date publice vor fi extrase date și informații relevante pentru 

prezenta analiză. 

• Sesiuni de discuții, întâlniri: Vor fi organizate sesiuni de discuții, întâlniri cu antreprenori de 

economie socială sau alți actori relevanți din fiecare regiune de implementare a proiectului (Nord-

Est, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia). Acestea vor fi desfășurate on-line, telefonic, pe e-mail.  

• Alte surse: Vor fi analizate date și din alte surse pentru a fundamenta analiza.   
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Toate datele și informațiile colectate vor fi centralizate și organizate astfel încât să poată fi ușor procesate, 

analizate și interpretate. 

Principalul rezultate al acestei etape:  

→ Date și informații colectate  

 Analiza și interpretarea datelor colectate   

 

Principalele aspecte la nivelul acestei etape:  

În cadrul acestei etape vor fi procesate și analizate toate datele și informațiile colectate atât prin 

intermediul cercetării documentare, cât și prin intermediul instrumentelor de cercetare. Vor fi utilizate 

metode specifice de analiză și interpretare a acestora în vederea redactării raportului de analiză. Vor fi 

realizate reprezentări grafice (tabele, chart-uri, hărți) pentru a evidenția rezultatele analizei.  

Principalul rezultate al acestei etape:  

→ Date și informații analizate 

→ Reprezentări grafice (tabele, chart-uri, hărți) realizate 

 Elaborarea raportului de analiză   

 

Principalele aspecte la nivelul acestei etape:  

Pe baza analizelor realizate va fi redactat raportul de analiză. Așa cum a fost menționat în cererea de 

finanțare raportul va conține următoarele: 

• radiografia stării economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni în care proiectul este implementat 

proiectul, respectiv Nord-Est, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia; 

• prezentarea avantajelor și dezavantajelor oferite de întreprinderile sociale, atât la nivel individual, 

cât și la nivel social; 

• corelarea rezultatelor proiectului cu situația economiei sociale la nivel regional; 

• prezentarea pasilor care ar trebui urmați spre a avea o întreprindere socială de succes (ghid);  

• prezentarea unor exemple de „best practice” (incluzând și exemple din întreprinderile sociale 

înființate și finanțate prin proiect).  
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• prezentarea unor elemente concrete de inovare socială care pot fi folosite de către viitorii 

antreprenori sociali; 

• prezentarea unor elemente de dezvoltare durabilă și de nediscriminare; 

• prezentarea rezultatelor proiectului; 

Principalul rezultate al acestei etape:  

→ A III.1 - 1 analiză a economiei sociale la nivel regional elaborate 

 Diseminarea rezultatelor analizei   
 

Principalele aspecte la nivelul acestei etape:  

Această analiză va fi publicată pe pagina de proiecte de pe site-ul Solicitantului și pe pagina de Facebook 

a proiectului și va putea fi folosită atât de membrii grupului țintă, cât și de alte persoane care sunt 

interesate în fundamentarea unei eventuale cereri de finanțare pentru pornirea/dezvoltarea unei 

întreprinderi sociale, asigurând astfel transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/alt 

sector de activitate.  

Principalul rezultate al acestei etape:  

→ Analiza regională diseminată. 

 

4. CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚII 
 

Conform graficul de implementare a activităților această activitate de analiză se va derula în perioada 

septembrie 2022-februarie 2023 (nu mai târziu de 10 februarie 2023).  

 

5. RESURSE IMPLICATE ÎN REALIZAREA ACTIVITĂȚII 
 

Principalele resurse implicate în realizarea acestei activități: 

• Subcontrator 

• Beneficiar (Manager de proiect, Expert facilitator) 

• Partener (Coordonator activități) 
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