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Note de limitare a responsabilității 

Acest studiu de referință a fost pregătit în cadrul Proiectului: „EU4Youth - Valorificarea potențialului 

tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” realizat cu asistența financiară a Programului 

EU4Youth al Uniunii Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a 

companiei AXA Management Consulting și nu poate fi considerat în niciun caz că reflectă poziția 
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INTRODUCERE 

 

Proiectul „EU4Youth - Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și 

Ucraina” ajută la stimularea potențialului de antreprenoriat social al tinerilor din Moldova și Ucraina 

prin stabilirea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și 

sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali să-și dezvolte soluțiile inovatoare pentru promovarea 

incluziunii sociale și a sustenabilității mediului în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea 

Europeană prin intermediul programului său EU4Youth. Proiectul va fi implementat de un consorțiu 

care include următoarele organizații: Gustav-Stresemann-Institut (GSI), Germania – lider de proiect, 

Pro NGO! (Germania), AXA Management Consulting (Moldova), Asociația ECO-RAZENI 

(Moldova), CONTACT (Moldova) și Egalite International (Ucraina). 

Prezentul raport a fost elaborat de agenția de consultanță BDC Creative (Moldova) pentru 

beneficiarul AXA Management Consulting (Moldova). Scopul raportului de referință este de a 

efectua un studiu în localitățile vizate din Moldova pentru a stabili valorile de referință pentru toți 

indicatorii din cadrul proiectului. Studiul va constitui baza pentru măsurarea performanței proiectului 

în Moldova. Chiar dacă studiul de referință este destinat în primul rând facilitării proceselor de 

monitorizare și evaluare ale proiectului, de asemenea, acesta va fi utilizat ca instrument de lobby și 

advocacy bazat pe dovezi. În plus, raportul de referință ar trebui să analizeze dacă sfera demografică 

identificată de studiu este suficientă pentru a crea indicatori suplimentari pentru învățare și pentru 

dezvoltarea proiectului. Prin urmare, acest studiu ar trebui să acționeze ca un ghid pentru localizarea 

ulterioară a proiectului și să răspundă la întrebări despre cine și ce localități ar trebui incluse în proiect 

și cine și ce localități nu. Obiectivul strategic este îmbunătățirea capacităților întreprinderilor sociale 

deținute de tineri de combatere a șomajului, de reducere a migrației și de contribuire la incluziunea 

socială și coeziune în regiunile Parteneriatului Estic. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

• îmbunătățirea cadrului legal pentru antreprenoriatul social în Moldova și adoptarea acestei 

legislații în Ucraina pe baza celor mai bune practici ale Moldovei;  

• îmbunătățirea capacității tinerilor antreprenori sociali în administrarea afacerilor, strângerea 

de fonduri și activități de advocacy pentru promovarea intereselor întreprinderilor sociale prin 

dezvoltarea unei rețele moldo-ucrainene de tineri antreprenori sociali;  

• motivarea mai multor tineri din Moldova și Ucraina de a fonda start-up-uri sociale și de a le 

recunoaște contribuția la incluziunea socială și la reducerea inegalităților; 

• consolidarea structurilor relevante de sprijinire a afacerilor pentru tinerii antreprenori din 

ambele țări, inclusiv pentru finanțarea de start. 

Studiul de referință a fost realizat de Business Development Capital (BDC) pentru efectuarea analizei 

ce corespunde cerințelelor și nevoilor proiectului și oferă informații relevante pentru deciziile 

viitoare. Raportul include o analiză complexă ce a fost realizată utilizând metodele și instrumentele 

descrise mai jos. 

Tabel 1. Metodologia de bază 
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Metodologia studiului a fost respectată în conformitate cu proiectarea inițială (prezentată în tabelul 

de mai sus). Unele modificări pot fi rezumate după cum urmează: 

• Sondajul online a fost realizat pentru un număr mai mare de reprezentanți ai grupului țintă 

(108 respondenți); 

• Interviurile aprofundate au depășit timpul programat din cauza profilului respondentului 

– antreprenorii mai experimentați și-au împărtășit experiența mai amănunțit și au avut 

informații suplimentare de furnizat pe această temă. 

 

Etapele cercetării Metode și instrumente 
Cercetare secundară 

1. Efectuarea cercetării documentare a Legii nr. 845/1992 cu privire 

la antreprenoriat și întreprinderi, completat cu Capitolul: 

Antreprenoriatul social și întreprinderea socială, date statistice 

(https://statbank.statistica.md/) și alte rapoarte oficiale publicate pe 

www.antreprenoriatsocial.md pentru a consolida cadrul legal existent, a 

descrie situația actuală și a identifica lacunele și oportunitățile; 

2. Analiza dinamică și comparativă a statisticilor, în special a 

indicatorilor economici din cadrul logic al proiectului, precum și a 

altora sugerate de echipa noastră de experți; 

Cercetare primară 
3. Sondaj online pentru 70 de reprezentanți ai grupului țintă (a se 

vedea chestionarele standardizate pentru sondajul online în anexe); 

4. Interviuri online aprofundate cu 15 antreprenori sociali (a se 

vedea liniile directoare în anexe); 

5. Focus grup online pentru un grup de 15 participanți, care include 

antreprenori sociali, reprezentanți ai autorităților publice din 

regiunile cheie identificate (a se vedea liniile directoare în anexe); 

6. Analiza datelor primare – analiza datelor respondenților și 

interpretarea acestora în corelație cu indicatorii economici din cadrul 

logic al proiectului, precum și alții sugerați de echipa noastră de 

experți; 

7. Baza de date de referință – o listă consolidată de persoane, grupuri 

de oameni și organizații va fi integrată în studiul de referință și va 

servi drept bază de date a părților interesate pentru activitățile 

ulterioare din cadrul proiectului; 

Recomandări 8. Lista bunelor practici –prin intermediul acestui studiu, echipa de 

experți va avansa o serie de recomandări pentru construirea unei 

rețele de succes care să dezvolte în continuare și să ofere sprijin 

semnificativ în sectorul antreprenoriatului social. Pe baza 

informațiilor colectate, prezentate și analizate în fiecare capitol, vom 

formula o serie de bune practici și vom propune instrumente utile 

pentru accelerarea creșterii sectorului antreprenoriatului social. 

https://statbank.statistica.md/
http://www.antreprenoriatsocial.md/
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1. ANALIZA MACROECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

Moldova are o economie mică cu venituri medii și mici. Deși este printre cele mai sărace țări din 

Europa, a făcut progrese semnificative în reducerea sărăciei și promovarea creșterii favorabile 

incluziunii de la începutul anilor 2000. Economia s-a extins cu o medie de 4,6% anual în ultimii 20 

de ani, determinată de consum și alimentată de remitențe. Acestea din urmă reprezintă 10% din PIB.1 

O integrare mai profundă cu Europa a determinat agendele succesive de reforme politice ale 

guvernelor, dar reformele bune pe hârtie se confruntă cu provocări de implementare. Un sistem 

politic vulnerabil, o societate polarizată, o productivitate scăzută, provocări demografice, competențe 

nepotrivite și o vulnerabilitate ridicată atât la șocurile climatice, cât și la șocurile externe sunt cele 

mai mari provocări economice ale Moldovei. 

Stabilizarea economică continuă, îmbunătățirea standardelor de viață și crearea unui mediu bazat pe 

legi pentru întreprinderi sunt obiectivele cheie ale țării. Migrarea la scară largă a Moldovei, 

combinată cu scăderea ratelor de fertilitate, a condus la o scădere alarmantă a numărului populației 

și a sporit ponderea persoanelor în vârstă. 

Acest lucru pune presiune pe sistemul de pensii, limitează forța de muncă disponibilă și 

competitivitatea pe termen lung a țării. 

Evoluția PIB-ului și a PIB-ului pe cap de locuitor în perioada 2009-2019 este apreciată pozitiv 

datorită tendinței sale în continuă creștere. 

Diagrama1. Evoluția PIB în perioada 2009-2019 

 

Sursa: https://statbank.statistica.md/ 

 

1https://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview 
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Scăderea continuă a ratei șomajului se datorează imigrației masive a populației. Un fapt important 

de menționat este rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, de 10,3% în 2019.  

Diagrama 2. Evoluția ratei șomajului în perioada 2009-2019 

 

Sursa: https://statbank.statistica.md/ 

Numărul populației din Republica Moldova are o tendință negativă și scade ușor în perioada 

menționată de la 3.564 de mii persoane la 3547 de mii persoane. Indicatorul populației active crește 

de la 1.184 mii persoane în 2009 la 1.266 mii persoane în 2015 datorită ocupării în câmpul muncii a 

populației. Chiar dacă salariul mediu lunar și venitul personal disponibil sunt în continuă creștere în 

perioada analizată, din 2015 până în 2019, numărul populației active a scăzut, din cauza ratei ridicate 

a imigrației.  

Diagrama 3. Evoluția principalilor indicatori macroeconomici ai forței de muncă în perioada 

2009-2019 

 

Sursa: https://statbank.statistica.md/ 
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Analizând indicatorii balanței comerciale, importul total (5.169.718 mii EUR) este de două ori mai 

mare decât exportul total (2.459.465 mii EUR) în 2019. Principalele mărfuri exportate au fost: 26% 

produse vegetale, 22% utilaje și aparate mecanice, 14% produse alimentare și băuturi preparate, 12% 

textile. 

Diagrama 4. Structura mărfurilor de export, 2019 

 

Sursa: https://statbank.statistica.md/ 

Principalele mărfuri importate au fost: 18% mașini și aparate mecanice, 16% produse minerale, 12% 

produse alimentare și băuturi preparate, 12% produse din industrii chimice sau conexe.   

Diagrama5. Structura mărfurilor de import, 2019 

Sursa: https://statbank.statistica.md/ 
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2. ACCESUL LA CAPITAL AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE ÎN 

MOLDOVA 

 

Având o imagine de ansamblu asupra pieței financiare a Moldovei în scopul identificării surselor 

potențiale de finanțare pentru sectorul antreprenoriatului social, instrumentele financiare specifice 

nu sunt recunoscute. 

Sectorul bancar funcționează pe piața Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Basel III, prin 

urmare, întreprinderile sociale nu se califică pentru a fi finanțate de către bănci. 

 

Instituțiile financiare nebancare ar putea fi disponibile pentru acordarea fondurilor rambursabile. 

Structura pieței financiare nebancare (IFN) este dispersată. În conformitate cu profilul instituțional, 

maturitatea, strategia și condițiile de afaceri ale fiecărui IFN, trei niveluri de bază ale instituțiilor 

financiare nebancare ar putea fi accesate de IMM-uri și, în consecință, de întreprinderi sociale care 

fac parte din IMM-uri. Această clasificare este definită în continuare în ceea ce privește acoperirea 

serviciilor, nivelul de preț, competență și expertiză. 

 

Categoria I: IFN-urile în etapele emergente, reprezintă majoritatea companiilor de leasing, 

instituții de microfinanțare (IMF), asociații de credit și economii, intermediari din sectorul informal 

(în special cei care lucrează în zonele rurale) și chiar persoane fizice care furnizează servicii 

financiare. Aceste IFN-uri operează spontan pentru a umple nișe de piață și percep rate ale dobânzilor 

la împrumuturi foarte mari pentru a satisface cererea celor mai săraci oameni care lucrează și fac 

afaceri în sectorul informal. 

Categoria II: IFN-urile care sunt instituții ce se află într-o fază activă de creștere și extindere, 

devenind autosuficiente din punct de vedere financiar și sporind accesul la un număr mare de clienți 

care anterior nu aveau acces la servicii financiare. Instituții precum Credit Rapid, Express Leasing, 

Microinvest și Easy Credit pot fi luate în considerare în această categorie. Cea mai mare prioritate 

strategică a companiilor menționate este obținerea unei marje de profit considerabile într-o perioadă 

foarte scurtă de timp. Produsele furnizate de aceste companii sunt orientate către întreprinderile mici 

și foarte mici și clienții care acordă credite consumatorilor și percep rate ridicate ale dobânzii, 

comision de plată ridicat și comision lunar de întreținere iar, în unele cazuri, comision pentru analiza 

cererii clientului. De obicei, proiectele sunt finanțate în 70% din cazuri pentru scadența de un an, iar 

rata nominală a dobânzii este calculată în funcție de capitalul inițial plătit. 

Categoria III: IFN-urile care sunt instituții financiare pe deplin mature și integrate în 

sectorul financiar nebancar formal, fie în calitate de companii de leasing, fie ca IMF-uri. Aceste 

instituții au statutul bine definit pe piață, au o strategie și o recunoaștere pe piață a propriului brand. 

Acestea sunt înregistrate ca IMF, având ca țintă în principal IMM-urile sau operând în principal în 

domenii specializate, cum ar fi creditele ipotecare, iar apoi se extind în alte domenii, cum ar fi 

finanțarea agroindustrială. Astfel de tipuri de instituții concurează direct cu compania noastră. Printre 

caracteristicile principale ale acestei categorii se numără: (a) aspirația pentru a adera la disciplina 

sectorului financiar; (b) o evoluție care permite respectarea principiilor și standardelor celor mai bune 

practici, precum și funcționarea la nicelul instituțiilor financiare profesionale, orientate spre afaceri; 

(c) acces la capitalul inițial, cum ar fi granturile care susțin operațiunile de pornire și extindere a 

afacerilor; și (d) furnizarea de servicii financiare de calitate, care sunt solicitate în rândul IMM-urilor. 

În această categorie pot fi considerate următoarele companii: Prime Capital (o companie ipotecară 
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cu 100% capital american, care începe acum să-și diversifice activitățile prin finanțarea 

agroindustriilor, are o bază bună de clienți, o rețea regională, foarte vizibilă pe piață, are acces la 

resursele internaționale pe termen lung), Corporația de Finanțare Rurală (companie cu capital mixt 

care a diversificat finanțarea din partea instituțiilor financiare internaționale fiind orientată spre 

finanțarea, în principal, a IMM-urilor, are o bună reputație pe piață, o experiență îndelungată în 

relațiile cu IMM-urile, are acces la diferite fonduri guvernamentale mai ieftine destinate sectorului 

agricol și o rețea regională dezvoltată), BT Leasing și Total Leasing |& Finance (ambele investiții 

străine 100%, se ocupă în principal de operațiuni de leasing, orientate către finanțarea sectorului 

IMM-urilor, au o politică de prețuri foarte agresivă)  și MAIB Leasing (cel mai mare operator de 

leasing, o parte a grupului, compania-mamă fiind cea mai mare bancă de pe piață, datorită acestui 

fapt are acces la tranzacții strategice economice, cum ar fi infrastructura, proiecte mari în sectorul de 

producție împreună cu banca). 

Deoarece IMM-urile au acces la surse de finanțare considerabil mai mici în toate economiile în 

comparație cu întreprinderile mari, pentru țările în curs de dezvoltare, cum ar fi Republica Moldova, 

această problemă este și mai actuală. Principalele motive pentru posibilitățile mai mici de finanțare 

pentru IMM-uri sunt: 

• Lipsa / insuficiența informațiilor referitoare la anumite IMM-uri pentru potențialii investitori;  

• Costuri administrative și de tranzacționare mai mari; 

• Lipsa / insuficiența gajului; 

• Conservatorismul sectorului bancar și rate ale dobânzii ridicate; 

• Extinderea accesului la servicii financiare la cele mai îndepărtate zone rurale într-un mod 

rentabil; 

• Impresia omniprezentă că microfinanțarea este mai degrabă un sistem social de transfer de 

resurse către „beneficiari” la rate de dobândă subvenționate, decât o parte a sectorului financiar 

(această impresie explică, în mare măsură, de ce mediile naționale încă restricționează IMF-

uriile să mobilizeze economii și le împiedică să ajungă la autosuficiența financiară prin 

plafonarea ratei dobânzii); 

• Pentru microfinanțare este nevoie de infrastructura instituțională, inclusiv furnizori de servicii 

precum instruire, contabilitate, birouri de credit și tehnologii informaționale; 

• Capacitatea de a deservi „mijlocul lipsă”, adică întreprinderile mici și mijlocii care cresc 

dincolo de capacitatea unui IMF, dar care încă nu pot accesa serviciile financiare de la 

instituțiile financiare; 

• Costul împrumuturilor în zonele rurale este relativ ridicat, din cauza densității scăzute a 

populației combinate cu un volum redus de împrumuturi, facilități de transport și comunicare 

slabe, ceea ce ridică considerabil costurile de livrare unitare pentru tranzacțiile financiare mici 

și pentru multe instituții mai mari, care operează preponderent în zonele urbane, iar investiția 

substanțială necesară pentru mutarea în zonele rurale nu este rentabilă;  

• Modele de succes ale asociațiilor de economii și credite precum și ale băncilor din mediul rural 

nu au fost încă dezvoltate. 
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Astfel, dezvoltarea piețelor rurale din Moldova este împiedicată de mai mulți factori naturali, inclusiv 

riscul ridicat asociat cu activitatea economică principală - agricultura alimentată cu ploaie - și 

dificultățile de diversificare a acestui risc din cauza piețelor segmentate generate de dificultățile 

prezentate mai sus; și absența garanțiilor fizice tradiționale cerute în mod normal de sistemul bancar. 

Astfel, costul și riscurile asociate cu furnizarea de servicii de creditare în zonele rurale este probabil 

să fie ridicat, având consecințe negative pentru extinderea și calitatea portofoliului. Aceste probleme 

se suprapun cu cele ale finanțării micro-întreprinderilor, dar factorii de mai sus sunt probleme 

specifice furnizării de servicii financiare durabile în zonele rurale. 

În prezent, în Moldova sunt disponibile numeroase programe care oferă sprijin financiar 

nerambursabil pentru dezvoltarea generală a sectorului de afaceri și, de asemenea, pentru 

întreprinderile sociale (a se vedea tabelul de mai jos și anexa 3 pentru informații detaliate). Aceste 

programe financiare pot servi drept sprijin financiar pentru dezvoltarea antreprenoriatului social, 

deoarece sunt destinate afacerilor care au obiective sociale, dar sunt disponibile și pentru dezvoltarea 

afacerilor clasice.   

Tabel1. Programe care oferă sprijin financiar pentru sectorul de afaceri 

Pâna la 

50.000 MDL 
Pâna la 250.000 MDL 

Pâna la 500.000 

MDL 

Pâna la 

1.000.000 

MDL 

Mai mult de 

1.000.000 MDL 

START pentru 

TINERI - 

Business 

Voucher 

START pentru 

TINERI - Concurs de 

proiecte de investiții 

Proiect de Creștere a 

Competitivității 

Proiecte de 

inovare și 

transfer de 

tehnologie 

Femei în Afaceri – 

Componenta III 

Subvenție 

pentru 

expoziție 

Femei în Afaceri – 

Componenta II 

Subvenții post-

investiții 

Granturi în 

avans pentru 

proiecte de 

start-up 

Acceleratorul pilot EIC 

| Horizon 2020 - 

Comisia Europeană 

Digitalizare 

IMM - 

Voucher 

PARE 1+1 Granturi în avans 

pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață și 

muncă în zonele 

rurale 

EU4Moldova: 

regiunile cheie 

IFAD VII - Finanțarea 

proiectelor de 

infrastructură 

Diaspora 

Engagement 

Hub - Proiecte 

inovatoare ale 

diasporei 

Digitalizarea IMM-

urilor 

Promovarea 

măsurilor de 

reducere a riscurilor 

climatice și de 

dezastre în 

sectoarele apei și 

protecției civile 

pentru a spori 

Inițiative pilot 

LEADER – 

UE 2020 

Dezvoltarea 

întreprinderilor 

inovatoare (DIV) 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot
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rezistența zonelor 

rurale 

Diaspora 

Engagement 

Hub – 

Revenirea 

profesională a 

diasporei 

IFAD VII - Subvenții 

pentru finanțarea 

măsurilor de adaptare 

a sistemelor de 

producție agricolă la 

schimbările climatice 

   

 IFAD VII - Granturi 

pentru femei pentru 

dezvoltarea și 

diversificarea 

afacerilor 

   

 Moldova BAS Echipa 

de asistență pentru 

întreprinderile mici  

   

 Program de 

cofinanțare a 

proiectelor de 

eficiență energetică 

   

 Comunități durabile și 

rezistente la 

schimbările climatice 

prin abilitarea 

femeilor 

   

3. PEISAJUL ACTUAL AL ANTREPRENORIULUI SOCIAL ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

3.1. Cadrul legal privind antreprenoriatul social în Moldova 

În concepția europeană largă, agenții economiei sociale / antreprenoriatului social pot fi:  

• Forme tradiționale non-profit: organizații neguvernamentale (ONG-uri) - fundații - asociații 

- parohii (forme de organizare a cultelor religioase cu personalitate juridică în unele state) 

• Forme economice asociative tradiționale: cooperative - societăți mutuale 

• Forme economice clasice: societăți cu răspundere limitată - societăți pe acțiuni - parteneriate 

public-privat. 

 

În toate țările UE, toate aceste forme sunt prezente, ponderea și locul lor în fenomenul economiei 

sociale depinzând atât de istoria și cultura țării respective, cât și de facilitățile acordate structurilor 

asimilate economiei sociale. Cu toate acestea, apar anumite tendințe regionale. Astfel, formele 
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economice clasice sunt mai frecvente în țările nordice, Marea Britanie și Irlanda, formele de 

cooperare în Franța, Spania, Portugalia și Italia, iar formele non-profit în special în fostele țări 

comuniste din Europa Centrală și de Est. În Republica Moldova predomină formele non-profit 

(asociații publice, fundații), dar și unele dintre formele clasice (SRL, Gospodării).  

Legea de bază care reglementează activitatea antreprenorială, inclusiv cea a antreprenoriatul social, 

este Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Cadrul legal este 

completat de următoarele legi și ordine: 

• Legea cu privire la asociațiile obștești, Nr. 837 din 17.05.1996, art.261. 

• Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, nr. 845-XII din 3.01.1992, Capitolul VI 

• Legea cu privire la fundații, nr. 581-XIV din 30.07.1999, art.23 

• Legea cu privire la serviciile sociale, nr. 123 din 18.06.2010, art. 11(2) 

• Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 30.03.2012, art. 32,36 

• Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă, nr. 102-XV din 13.03.2003 

• Legea Nr. 223 din 02.11.2017 privind modificarea şi completarea unor acte legislative 

• HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 1165 din 28.11.2018 сu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat 

Social și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social 

• Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 130 din 23 mai, 2019 cu privire la crearea 

Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social. 

 

Conform Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, art.1: "Antreprenoriat este 

activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de 

cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul 

propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri."2 

Conform legislației, activitatea antreprenorială poate fi desfășurată ca persoană fizică, antreprenor 

individual sau ca persoană juridică. Cele mai frecvente forme organizaționale-juridice sunt: societate 

cu răspundere limitată; întreprindere individuală; societate pe acțiuni; cooperativă de producție; 

cooperativă antreprenorială; parteneriat general; societate în comandită limitată. 

În ceea ce privește antreprenoriatul social, în Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, în 

noiembrie 2017, a fost introdus un capitol separat privind antreprenoriatul social și întreprinderea 

socială, care a intrat în vigoare pe 24 iunie 2018. 

Astfel, antreprenoriatul social este o activitate antreprenorială a cărei scop principal este rezolvarea 

problemelor sociale în interesul comunității. Lista tipurilor de activitate de antreprenoriat social este 

stabilită de Guvern, o întreprindere socială fiind considerată întreprinderea care se concentrează pe 

cel puțin unul dintre domeniile descrise în diagrama prezentată mai jos.                                                        . 

 

2 Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, nr. 845 din 03.01.1992, art. 1 
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Schema 1. Tipurile de activități ale antreprenoriatului social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, nr. 845/1992, completată cuCapitolul privind antreprenoriatul social și întreprinderea socială

SOCIAL 

1) Crearea de locuri de muncă și angajare, cu prioritate, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației; 

2) Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale familiilor acestora pentru incluziunea lor 

socială; 

3) Promovarea posibilităților de angajare a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin furnizarea 

de servicii de mediere, informare și consiliere profesională, îndrumare și formare, consiliere și asistență în 

demararea unei activități antreprenoriale; 

4) Desfășurarea activităților care contribuie la punerea în aplicare a politicilor publice de dezvoltare regională, 

inclusiv reducerea dezechilibrelor dintre nivelurile de dezvoltare socio-economică, precum și din interiorul 

regiunilor, consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea socio-economică 

a regiunilor, sprijinirea activității autorităților administrației publice locale și a autorităților locale, orientată 

spre dezvoltarea socio-economică a localităților și coordonarea interacțiunii acestora cu strategiile și 

programele de dezvoltare naționale, sectoriale și regionale; 

5) furnizarea și dezvoltarea serviciilor sociale, precum și a sustenabilității financiare pentru dezvoltarea și 

extinderea serviciilor sociale; 

 

 

 

CULTURAL 

DE MEDIU 

1) Promovarea activităților de protecție a mediului; 

2) Gestionarea deșeurilor pentru reducerea acestora și reintroducerea lor maximă în circuitul economic, 

precum și pentru prevenirea poluării mediului; 

 
1) Promovarea activităților de protecție a patrimoniului național; 

2) Activități turistice și sportive pentru recreere și socializare; 

3) Desfășurarea de activități extracurriculare; 

4) Desfășurarea de activități în domeniile educației, culturii, îngrijirii sănătății, protecției și asistenței 

sociale, bunăstării și dezvoltării comunitare, dacă aceste activități sunt îndreptate exclusiv spre 

consolidarea coeziunii economice și sociale și creșterea incluziunii sociale. 
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Activitatea de antreprenoriat social poate fi desfășurată de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale 

de inserție, concentrându-se pe îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități pentru 

persoanele din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice și 

sociale, inclusiv la nivelul comunităților locale, prin angajarea în câmpul muncii, dezvoltarea 

serviciilor sociale în interesul comunității și îmbunătățirea incluziunii sociale. 

Conform datelor din „Raportul privind analiza antreprenoriatului”, în vederea aducerii modificărilor 

Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii 

Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările și completările ulterioare, Asociația Obștească 

„MOTIVAȚIE” din Moldova în parteneriat cu Asociația Eco-Răzeni, a contractat un expert care a 

elaborat Regulamentul Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social. Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, a angajat și o expertă 

în antreprenoriat social - Angela Achiței, expertă în economie socială din România, care a revizuit și 

validat forma finală a documentului. Menționăm faptul că forma inițială a regulamentului a fost 

elaborată de expertul contractat de Asociația „MOTIVAȚIE” în colaborare cu membrii coaliției 

pentru antreprenoriat social din Republica Moldova. 

Prin Decizia nr. 1165 / 28.11.2018, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a 

Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și lista tipurilor de activități care constituie activități 

de antreprenoriat social. Regulamentul conține prevederi referitoare la organizarea și funcționarea 

Comisiei, componența nominală a acesteia, metoda de acordare și retragere a statutului de 

întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, inclusiv procedura de examinare a cererii 

de acordare a acestui statut, precum și controlul privind respectarea statutului de întreprindere socială 

sau întreprindere socială de inserție. 

Conform cu privire la asociaţiile obşteşti (asociații publice, fundații, confesiuni religioase și instituții 

private) societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție, pot opera în termenii unei 

întreprinderi sociale după obținerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de 

inserție în temeiul articolelor 36 și 36 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și 

întreprinderi. 

Pentru a li se acorda statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, va fi necesar 

de depus la Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social dosarul care conține documente ce pot 

confirma desfășurarea activității de antreprenoriat social. În prezent, doar 4 întreprinderi sociale au 

candidat pentru acordarea statutului3. 

 

3Cu referire la Rezultatul 3 ca indicator din cadru logic examinat. 
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Statutul se acordă pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se dovedește că au fost 

respectate condițiile care stau la baza acordării statutului și se obține din momentul înregistrării 

sintagmei „Întreprindere socială” sau „Întreprindere socială de inserție" în documentele de constituire 

a întreprinderii și în registrul de stat în care este înregistrată entitatea juridică (a se vedea tabelul nr. 

2 pentru o descriere detaliată). Instituția împuternicită cu înregistrarea de stat a antreprenorilor 

individuali și a persoanelor juridice este Agenția Serviciilor Publice (Direcția licențiere a unităților 

de drept). 

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru 

Antreprenoriat Social, Comisia este compusă din 11 membri (președinte, vicepreședinte și membri ai 

comisiei): 

1. doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, un reprezentant din Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției, la nivelul secretarului de stat, 

numiți, în modul stabilit, de către ministrul competent; 

2. un reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova, desemnat în modul stabilit; 

3. 4 reprezentanți ai organizațiilor necomerciale care desfășoară activități de antreprenoriat 

social și ale întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție, selectați în 

modul stabilit. 

Prin urmare, referindu-ne la indicatorul din cadrul logic (rezultatul 1), concluzia este că Republica 

Moldova are 4 întreprinderi sociale angajate în procesul de elaborare a legislației. Cel mai activ este 

recunoscut a fi Sergiu Gurău, director executiv al Asociației Eco Răzeni. 

Tabel 2. Caracteristici de bază ale Întreprinderii Sociale și Întreprinderii Sociale de Inserție 

 ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE 

INSERȚIE 

 

SCOP 

Întreprinderea socială desfășoară 

activități de antreprenoriat social 

pentru a rezolva problemele 

sociale de interes comunitar. 

Întreprinderea socială de inserție creează 

locuri de muncă și angajează, prioritar, 

persoanele din categoriile defavorizate ale 

populației. 

FONDATORI Asociații publice, fundații, culte religioase, instituții private și / sau persoane fizice. 

STATUT 

JURIDIC 

• Organizație necomercială cu inserarea în statut a activităților profitabile 

• Societate cu Răspundere Limitată, Cooperativă de producție 

 • Asigurarea asociaților cu drepturi de vot egale, indiferent de participarea la 

capitalul social; 
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CONDIȚII 

PENTRU 

ACORDAREA 

STATUTULUI 

• Reinvestirea a cel puțin 90% din profit în realizarea obiectivelor stabilite; 

• Aplicarea principiului echității sociale a angajaților, asigurând niveluri 

echitabile de salarizare, între care nu pot exista diferențe care depășesc raportul 

de la 1 la 5; 

• Lipsa datoriilor la bugetul public național; 

• Stipularea expres în actul constitutiv a domeniilor în care își desfășoară 

activitatea, precum și faptul că: 

− nu distribuie proprietatea dobândită din momentul obținerii statutului de 

întreprindere socială din activități de antreprenoriat social și mai mult de 

10% din profituri între membrii și fondatorii săi, inclusiv în caz de 

reorganizare sau lichidare; 

− în caz de lichidare, transferă activele rămase după satisfacerea creanțelor 

creditorilor săi către una sau mai multe întreprinderi sociale, întreprinderi 

sociale de inserție sau organizații necomerciale care au dobândit statutul de 

întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție. 

• Cel puțin 30% din personalul angajat sunt din categoriile defavorizate ale 

populației, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați reprezintă cel 

puțin 30% din timpul total de lucru al tuturor angajaților; 

• În actul de constituire, se stipulează, ca obiectiv, crearea de locuri de muncă și 

ocuparea acestora, cu prioritate, de către persoanele din categoriile defavorizate 

ale populației. 

 

 

 

 

 

FACILITĂŢI 

 

 

 

o Consiliere gratuită din partea 

autorităților și instituțiilor 

publice pentru înființarea și / 

sau dezvoltarea afacerilor; 

o Dreptul de a participa la 

procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții 

publice, în conformitate cu 

legislația privind achizițiile 

publice; 

o Ajutor de stat prin programe de 

stat aprobate, în conformitate cu 

legislația relevantă 

o Alocarea unor spații și / sau terenuri 

aflate în proprietatea publică a unităților 

administrativ-teritoriale, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 436/2006 

privind administrația publică locală, în 

scopul desfășurării activităților pentru 

care i s-a acordat statutul de 

întreprindere socială de inserție; 

o Sprijin în promovarea produselor 

furnizate și / sau produse, a serviciilor 

prestate sau a lucrărilor efectuate în 

cadrul comunității, precum și în 

identificarea punctelor de vânzare pentru 

acestea; 

o Sprijin în promovarea turismului și a 

activităților sale conexe prin 

valorificarea patrimoniului istoric și 

cultural local; 
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o Alte facilități și scutiri de impozite 

acordate de autoritățile administrației 

publice locale în condițiile legii. 

 

Tabelul prezentat mai jos poate fi considerat un ghid care rezumă cadrul juridic al antreprenoriatului 

social și evidențiază aspectele practice referitoare la problemele legate de înființarea întreprinderii 

sociale și facilitățile fiscale aplicate. 

Tabel 3. Înregistrarea Întreprinderii Sociale 

 

Statutul Întreprinderii Sociale 

Statutul Întreprinderii Sociale de 

Inserție 

 
Forma 

juridică 

Trebuie să fie înregistrată la Agenția 

Servicii Publice 

 

(Statut juridic: entitate juridică) 

 

Întreprinderea socială este întreprinderea 

constituită din asociații obștești (AO), 
fundații, confesiuni religioase, instituții 

private și / sau persoane fizice care 

desfășoară activități de antreprenoriat social. 

 

Statutul de întreprindere socială poate fi 

obținut de societățile cu răspundere limitată 

și cooperativele de producție, formate din 

asociații publice, fundații, instituții private, 

dacă reinvestesc cel puțin 90% din profit în 

desfășurarea activităților menționate mai sus, 

nu au datorii către bugetul public național, 
aplică principiul echității sociale față de 

angajați, asigurând niveluri echitabile de 

salarizare, în care nu pot exista diferențe care 

depășesc raportul de 1 la 5. 

Trebuie săfie înregistrată la Agenția Servicii 

Publice 

 

(Statut juridic: entitate juridică) 

 

Întreprinderile sociale de inserție sunt întreprinderi 

sociale care își propun să creeze locuri de muncă și, 
cu prioritate, să angajeze oameni din categoriile 

defavorizate ale populației. 

 

Există 2 condiții cumulative obligatorii prevăzute 

de lege pentru a obține statutul de întreprindere 

socială de inserție: 

a) au permanent cel puțin 30% din personalul 

angajat aparținând categoriilor defavorizate ale 

populației, astfel încât timpul de lucru cumulat al 

acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din 

timpul total de lucru al tuturor angajaților; 
b) stipulează expres în actul de constituire, ca 

obiectiv, crearea de locuri de muncă și ocuparea 

acestora, cu prioritate, de către persoanele din 

categoriile defavorizate ale populației. 

Statutul întreprinderii sociale sau statutul 

întreprinderii sociale de inserție este atribuit de 

Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social 

pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea 

prelungirii dacă se dovedește că sunt îndeplinite 

condițiile care stau la baza alocării acelui statut și se 

obține din momentul în care sintagma 

„Întreprindere socială” sau „Întreprindere socială de 
inserție” este înscrisă în actul constitutiv al 

întreprinderii și în registrul de stat în care este 

înregistrată persoana juridică respectivă. 
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Numele 

întreprinderii 

(exemplu) 

Numele complet al întreprinderii sociale 

trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, 

„numele companiei” cu abrevierile legale la 

care se va adăuga statutul întreprinderii 

sociale, scris în limba de stat. 

Numele complet al întreprinderii sociale de inserție 

va include în mod obligatoriu „numele companiei” 

cu abrevierile legale la care se va adăuga statutul de 

întreprindere socială de inserție , scris în limba de 

stat, în documentele de înființare. 

Capital social 

(suma) 

Determinată de forma juridică anterioară și 

egală ca valoare cu capitalul social anterior 

obținerii statutului de întreprindere socială 

Determinată de forma juridică anterioară și egală ca 

valoare cu capitalul social anterior obținerii 

statutului de întreprindere socială 

Cont bancar Obligatoriu Obligatoriu 

Înregistrare 

la Agenția de 

Servicii 

Publice 

Pentru a obține sau extinde statutul de 

întreprindere socială, societățile cu răspundere 

limitată, organizațiile necomerciale și 

cooperativele de producție (în statutul cărora 

este indicată activitatea comercială) prezintă 

la ASP un dosar (pe hârtie la sediul ASP) care 

conține următoarele documente: 

 

1. Cerere pentru atribuirea sau extinderea 

statutului; 
2. Procesul verbal al Adunării Generale a 

membrilor sau a fondatorilor prin care au fost 

aprobate modificările și / sau completările din 

actul de constituire; 

3. Actul de constituire a persoanei juridice; 

4. Confirmare privind lipsa datoriilor la 

bugetul public de stat; 

5. Copie după cartea de identitate a 

administratorului solicitantului sau a 

persoanei delegate; 

6. Declarația pe propria răspundere că 
solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute 

la articolul 363 pct. 1, după caz, și pct. 2 din 

Legea nr. 845/1992 cu privire  

la antreprenoriat și întreprinderi (anexa nr. 1 și 

anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și 

funcționare a Comisiei Naționale pentru 

Antreprenoriat Social aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1165/2018). 

 

Pentru organizațiile necomerciale, în statutul 

cărora nu este indicată activitatea comercială, 

se prezintă mai întâi Comisiei Naționale 
pentru Antreprenoriat Social din cadrul 

Ministerului Economiei și Infrastructurii un 

fișier care conține documentele menționate 

mai sus: (pe suport electronic la adresa de e-

mail: secretariat.comisia.as@mei.gov.md) și 

apoi se prezintă la sediul ASP pentru a 

înregistra modificările. 

 

Pentru a obține sau extinde statutul de întreprindere 

socială de inserție, societățile cu răspundere limitată, 

organizațiile necomerciale și cooperativele de 

producție (în statutul cărora este indicată activitatea 

comercială) prezintă la ASP un dosar (pe hârtie la 

sediul ASP) care conține următoarele documente:  

 

 

1. Cerere pentru atribuirea sau extinderea statutului; 

2. Procesul verbal al Adunării Generale a 
membrilor sau a fondatorilor prin care au fost 

aprobate modificările și / sau completările din actul 

de constituire; 

3. Actul de constituire a persoanei juridice; 

4. Confirmare privind lipsa datoriilor la bugetul 

public de stat; 

5. Copie după cartea de identitate a 

administratorului solicitantului sau a persoanei 

delegate; 

6. Declarația pe propria răspundere că solicitantul 

îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 363 
pct. 1, după caz, și pct. 2 din Legea nr. 845/1992 cu 

privire la antreprenoriat și întreprinderi (anexa nr. 1 

și anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și 

funcționare a Comisiei Naționale pentru 

Antreprenoriat Social aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1165/2018). 

 

Pentru organizațiile necomerciale, în statutul cărora 

nu este indicată activitatea comercială, prezintă mai 

întâi Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat 

Social din cadrul Ministerului Economiei și 

Infrastructurii un fișier care să conțină documentele 
menționate mai sus: (pe suport electronic la adresa 

de e-mail: secretariat.comisia.as@mei.gov.md) și 

apoi se prezintă la sediul ASP pentru a înregistra 

modificările. 

Răspunderea 

materială 

Echivalent cu cel aplicabil formei juridice 

anterioare obținerii statutului de întreprindere 

socială 

Echivalent cu cel aplicabil formei juridice 

anterioare obținerii statutului de întreprindere 

socială 
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Forma de 

impozitare și 

facilități 

Echivalent cu cel aplicabil formei juridice 

anterioare obținerii statutului de întreprindere 

socială plus: 

a. sfaturi gratuite din partea autorităților și 

instituțiilor publice cu privire la înființarea și / 

sau dezvoltarea afacerii; 

b. dreptul de a participa la procedurile de 

atribuire a contractelor de achiziții publice, în 

conformitate cu legislația privind achizițiile 
publice; 

c. ajutor de stat prin programe de stat aprobate 

în conformitate cu legislația relevantă. 

d. facilități din partea autorităților 

administrației publice locale 

Echivalent cu cel aplicabil formei juridice anterioare 

obținerii statutului de întreprindere socială plus: 

a. sfaturi gratuite din partea autorităților și 

instituțiilor publice cu privire la înființarea și / sau 

dezvoltarea afacerii; 

b. dreptul de a participa la procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice, în conformitate cu 

legislația privind achizițiile publice; 

c. ajutor de stat prin programe de stat aprobate în 
conformitate cu legislația relevantă. 

d. facilități din partea autoritățile administrației 

publice locale 

 

Notă!!!Există o diferență între facilitățile fiscale în ceea ce privește statutul juridic diferit înainte de 

obținerea statutului de întreprindere socială. Spre exemplu, organizațiile obștești au dreptul de a atrage 

impozite pe venit de la organizații private și persoane fizice (Legea de 2%), pe baza statutului lor de 

organizații obștești. Societatea cu răspundere limitată (SRL) nu este eligibilă pentru această facilitate 

fiscală. 

Conform „Raportului privind analiza antreprenoriatului”, elaborat în cadrul Proiectului „Consilierea 

Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de GIZ Moldova cu sprijinul 

financiar al Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în septembrie 2019, un alt aspect important al 

întreprinderii sociale este cel al managementului. Calitatea acestuia este de așteptat să fie la fel de ridicată 

ca în sectorul economic clasic, dar principalul obiectiv al managementului nu este maximizarea 

profitului, ci îndeplinirea mandatului social al organizației. Acest lucru duce la o abordare de 

management bazată mai degrabă pe parteneriatul cu clienții și beneficiarii și la un mod mai participativ 

de conducere a organizației. În țările UE, nu sunt raportate probleme în identificarea și exercitarea unui 

management adecvat al întreprinderilor sociale, în timp ce în țările din fostul bloc socialist există o lipsă 

de experiență adecvată în managementul economic. Acest lucru se datorează în special faptului că 

majoritatea întreprinderilor sociale au fost create de organizații non-profit fără prea multă experiență în 

managementul afacerii. 

Prin urmare, țările europene raportează numeroase întreprinderi sociale de succes. Spre exemplu, unele 

țări europene au dezvoltat sectorul antreprenoriatului social pe baza unui cadru legal clar privind 

antreprenoriatul social, iar în Germania conceptul este promovat și educat în școli și universități.   

Principalele concluzii 

În prezent, în Moldova există organizații cu forme juridice eligibile și obiective corporative care pot fi 

supuse statutului de întreprindere socială. Dar, din cauza activității limitate a Comisiei Naționale de 

Antreprenoriat Social cauzată de restricțiile actuale de pandemie, procesul de atribuire a statutului de 
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Întreprindere Socială stagnează. Mai mult, lipsa sistemelor de înregistrare și, implicit, a unui registru 

centralizat, face dificilă orice evaluare exactă. 

Dezvoltarea cu succes a întreprinderilor sociale în Republica Moldova nu este posibilă fără un cadru 

legal explicit și complex privind activitatea de antreprenoriat social și o metodologie clară a aplicării în 

practică a tuturor reglementărilor.  

Antreprenoriatul social în Moldova se află în stadiile incipiente de dezvoltare și nu poate crește fără o 

serie de eforturi constante și susținute de toți actorii implicați. În plus față de cadrul legislativ, este 

necesar să se inițieze măsuri concrete pentru a crea un ecosistem favorabil dezvoltării: acces la diverse 

instrumente de finanțare și piețe, structuri de sprijinire a afacerilor, dezvoltarea și analizarea resurselor 

umane, facilitățile fiscale și nefiscale diferențiate pe tipurile de întreprinderi sociale, etc. Acest lucru 

necesită câțiva pași importanți: 

• Elaborarea unui document de politici publice sau a unui program național pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului social 

• Armonizarea legislației secundare cu legislația antreprenoriatului social 

• Programe de pilotare precum scheme de oferire a granturilor care includ: formare / mentorat / 

finanțare / promovare / măsurare a impactului 

• Elaborarea unei strategii naționale pentru dezvoltarea antreprenoriatului social însoțită de un plan 

multianual de acțiune  

• Colectarea periodică a datelor / cercetarea / evaluarea / dezvoltarea resurselor umane.4 

 

3.2. Structura Actuală a Antreprenoriatului Aocial în Moldova 

Catalogul întreprinderilor sociale din Republica Moldova numără 48 de entități. Catalogul a fost creat 

de Asociația Eco-Razeni5 pentru a monitoriza antreprenoriatul social în Republica Moldova. Prin 

urmare, în Moldova 18 întreprinderi (37%) au forma juridică de Societate cu Răspundere Limitată, 

alte 31 (63%) sunt organizații necomerciale. 

Diagrama 6.  Structura întreprinderilor sociale după statutul juridic 

 

4„Raportului privind analiza antreprenoriatului”, elaborat cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în 

politici economice”, implementat de GIZ Moldova cu sprijinul financiar al Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) din septembrie 2019 

5www.antreprenoriatsocial.md 
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În funcție de stadiul lor de dezvoltare, întreprinderile sociale active sunt clasificate în: 50% active, 21% 

sunt start-up-uri și 29% sunt în faza de stagnare. Pentru întreprinderi, stadiul de stagnare reprezintă o 

perioadă critică, când antreprenorul trebuie să decidă asupra a două scenarii suplimentare de dezvoltare: 

reproiectarea afacerii sau falimentul. 

Diagrama 7. Structura întreprinderilor sociale în funcție de stadiul dezvoltării 

 

În funcție de locația lor, întreprinderile sociale sunt situate în cea mai mare parte în Chișinău, capitala 

Moldovei, aproximativ 54%. Celelalte 46% dintre acestea sunt răspândite în localitățile nordul și centrul 

Moldovei. 

Diagrama 8. Structura întreprinderilor sociale după locație 
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Întreprinderile sociale au domenii de activitate diferite. În ciuda activităților lor diverse, cele mai 

importante sunt prezentate în diagrama de mai jos. Cel mai explorat domeniu de către întreprinderile 

sociale este agricultura, fiind argumentat de specificul agricol al țării. 

Diagrama9. Structura întreprinderilor sociale pe domenii de activitate 
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3.3. Infrastructură Existentă pentru Antreprenoriatul Social în Republica Moldova 

În Republica Moldova există mai multe organizații care oferă instruire și sprijin informațional pentru 

antreprenoriatul social: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Centrul de instruiri Keystone Moldova, lansat pe 24 martie 2016, a fost dezvoltat ca activitate 

de antreprenoriat social cu sprijinul Fundației Soros-Moldova. Profiturile din activitățile Centrului 

de instruire sunt redirecționate pentru a sprijini viața comunitară a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psiho-sociale care au părăsit instituțiile rezidențiale. 

Prin intermediul misiunii sale sociale, Centrul de instruire Keystone Moldova oferă clienților 

potențiali posibilitatea de a contribui direct la îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și ale familiilor acestora! Puteți găsi mai multe informații cu privire la Centrul de 

instruire pe pagina de Facebook instruiri.md(external website) 

Informații de contact 

Str. Albișoara 42/1, Chisinau, Republica Moldova 

Tel./fax: +37322 85 69 62, 85 69 61, +373 68 522 933  

E-mail: instruiri.md@gmail.com 

2. Ecovisio este o organizație non-profit care își dedică activitatea valorificării treptate a întregului 

potențial al Moldovei și al vecinătății sale în calitate de regiune model pentru dezvoltare durabilă. În 

acest scop, derulăm programe educaționale și de abilitare pentru persoane, creăm și pledăm pentru 

exemple viabile de inovații ecologice și sociale și stimulăm cooperarea între factorii schimbării prin 

dezvoltarea rețelelor între aceștia. Ecovisio a pus un accent deosebit pe cooperarea cu alți actori ai 

dezvoltării durabile în Republica Moldova și în străinătate - precum ONG-uri de mediu, instituții de 

învățământ, ministere, atât naționale, cât și străine, ambasade, companii și organizații internaționale. 

Informații de contact 

Tel: +373 79456612 

E-mail: info@ecovisio.org 

Web site ecovisio.md 

EcoVisio President JULIAN GRÖGER 

https://www.facebook.com/instruiri/?eid=ARBXPqpxjQsjUgvfNRfZ2e5Jhs6Nww-kW9_zDXcHjxbyY4LRhLAzSoCxpwmMZZorNFlDKZfNf7JXLFV5
mailto:instruiri.md@gmail.com
mailto:instruiri.md@gmail.com
https://www.facebook.com/instruiri/?eid=ARBXPqpxjQsjUgvfNRfZ2e5Jhs6Nww-kW9_zDXcHjxbyY4LRhLAzSoCxpwmMZZorNFlDKZfNf7JXLFV5
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Pentru a oferi sprijin de consultanță a potențialilor antreprenori, a fost formată o listă de organizații (a se 

vedea anexa 1). 48 din 84 de organizații au rolul de centru de informare și oferă consultanță în afaceri și 

instruire pentru antreprenori în general. 23 din 84 de organizații își propun să ofere servicii de consultanță 

pentru sectorul agricol. 6 dintre ele servesc pentru dezvoltarea comunității implementând diferite 

proiecte locale. Alții au un rol mai specific și oferă servicii IT, sociale și de audit. 

Diagrama 5. Organizații de consultanță pentru antreprenori 
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3. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este o 

instituție publică care și-a început activitatea în urmă cu 12 ani cu o mare hotărâre de a sprijini 

antreprenoriatul în Republica Moldova. 

 ODIMM a devenit un susținător serios și de încredere al celor dornici să înceapă o afacere accesând 

programe concepute pentru ei, le oferă posibilitatea de a-și dezvolta afacerea pentru a o face prosperă 

și funcțională atât în țară, cât și în străinătate. În același timp, prin diferite moduri credibile, susține 

și companiile existente. Dacă doriți să reușiți în antreprenoriat, învățați de la noi cum să evitați 

anumite capcane și să economisiți timp pentru a face bani. 

Informații de contact 

bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 134, Chisinau, Republica Moldova 

Fax: + 373 (22) 29 57 97 

Tel: +373 22 225 799 

E-mail: office@odimm.md 

Web site odimm.md 

Director General: Costin Iulia 

tel:+373%2022%20225%20799
mailto:office@odimm.md
https://www.facebook.com/instruiri/?eid=ARBXPqpxjQsjUgvfNRfZ2e5Jhs6Nww-kW9_zDXcHjxbyY4LRhLAzSoCxpwmMZZorNFlDKZfNf7JXLFV5
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Incubatoare de afaceri 

În Republica Moldova există 11 incubatoare de afaceri (a se vedea Anexa 2). Rețeaua Incubatoarelor 

de Afaceri din Moldova (RIAM) este o platformă de cooperare creată prin înțelegerea voluntară a 

membrilor săi, pentru a promova rolul incubatoarelor de afaceri în dezvoltarea economică și 

recunoașterea lor la nivel național și internațional. 

Incubatoarele de afaceri contribuie la: 

• Promovarea principiilor de incubare a afacerilor în rândul populației și în special în rândul 

antreprenorilor începători;  

• Extinderea capacităților de dezvoltare ale incubatoarelor de afaceri și ale rezidenților acestora; 

• Consolidarea capacității de absorbție și utilizarea eficientă a fondurilor publice / de la donatori. 

Prin urmare, incubatoarele de afaceri creează un mediu favorabil antreprenoriatului social. 

 

3.4. Infrastructura de Comunicare pentru Antreprenoriatul Social 

Tabelele prezentate mai jos reflectă oameni (ambasadori, jurnaliști, bloggeri, vloggeri) și instituții 

(canale media, presă online, comunități) care promovează antreprenoriatul social în Moldova sau au avut 

vreodată discuții legate de acest subiect. Prin urmare, mai mult de 35 de jurnaliști și bloggeri / vloggeri 

contribuie la crearea unui mediu pozitiv pentru antreprenoriat social (legat de indicatorul luat în 

considerare în cadrul logic). 

3.5. Analiza Indicatorilor Proiectului 

Pentru ca proiectul să aibă o abordare mai eficientă și pentru a da sens practic studiului, a fost realizat 

un sondaj online în perioada 13/05/2020 - 22/05/2020. Au fost înregistrați 107 de respondenți. Conform 

dezvoltării istorice a antreprenoriatului social în Moldova, a fost rezonabil să implicăm antreprenori 

sociali cu experiență / inițiative sociale pentru ca aceștia să reprezente un grup țintă potrivit pentru 

proiect. Grupul țintă este forma din tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, lideri de ONG-uri, 

antreprenori sociali. Reprezentanții tinerilor au fost rugați să completeze primele 10 întrebări, liderii 

ONG-urilor și antreprenorii sociali au fost rugați să completeze întregul chestionar. 

Primul obiectiv al sondajului a fost de a identifica percepția generală a tinerilor cu privire la 

antreprenoriat, motivele care i-ar determina să înceapă afaceri sociale și principalele impedimente pentru 

angajarea în astfel de activități. 

Chestionarul conținea întrebări referitoare la: 

În concluzie, infrastructura existentă constituie o bază importantă pentru
dezvoltarea antreprenoriatului social pe de o parte și, pe de altă parte, este
o sursă de potențiali antreprenori sociali, deoarece beneficiarii sau
utilizatorii acestor organizații reprezintă publicul țintă.
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• Profilul respondenților; 

• Percepția tinerilor cu privire la antreprenoriat; 

• Opinia lor despre calitățile necesare succesului în afaceri; 

• Opinia lor despre factorii care împiedică succesul afacerilor în Republica Moldova 

și sprijinul necesar care trebuie oferit tinerilor pentru dezvoltarea afacerilor. 

• Preferința tinerilor de a asimila informațiile despre antreprenoriatul social. 

Al doilea obiectiv al sondajului a fost identificarea tinerilor cu potențial antreprenorial. Sondajul 

online a fost diseminat membrilor și beneficiarilor organizațiilor de tineret, dar nu numai.  

Al treilea obiectiv al sondajului a fost să descopere situația reală a antreprenoriatului social în 

Moldova și să concluzioneze asupra experienței existente a antreprenorilor sociali activi. 

Pentru colectarea și procesarea datelor au fost utilizate formularele Google. 

Profilul respondentului 

Chestionarul online a fost diseminat prin intermediul partenerilor noștri (organizații de tineret, centre 

de afaceri) din diferite regiuni ale Republicii Moldova. 

La sondaj au participat 81 de tineri din diferite zone ale Republicii Moldova, care reprezintă 76% din 

total. Alți 24% sunt reprezentanți din alte categorii de vârstă (19% au 36-50 de ani și 5% mai mult de 

50 de ani). 

Diagrama 10. Vârsta respondenților 

 

Conform rezultatelor sondajului, 69% dintre toți respondenții sunt femei și 31% sunt bărbați.  

Diagrama 10. Sexul respondenților 
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Pentru a identifica zonele în care tinerii sunt mai proactivi și sunt mai interesați de antreprenoriatul social 

am evidențiat mai multe raioane: Chișinău 23,4%, Anenii Noi 17,8%, Ialoveni 8,4%, Ungheni 8,5%, 

Drochia 8,5%, Orhei 10,3%, Cahul 6,5%, Nisporeni 3,7%. Se observă că tinerii sunt mai proactivi în 

raioanele în care sunt prezente instituții de susținere: organizații de tineret, centre de afaceri, incubatoare 

de afaceri. 

Diagrama 11. Locul de reşedinţă al respondenților 

 

În ceea ce privește ocupația actuală, majoritatea respondenților sunt studenți (34,6%), 32,7% - angajați, 

19,6% antreprenori, 20,6% activiști sociali (lideri ONG, voluntari), 7,5% freelanceri și 3% dintre ei sunt 
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șomeri. De asemenea, respondenții au menționat că pot avea roluri suplimentare în societate și forme 

combinate de ocupație, de exemplu, pot fi angajați și pot fi activiști sociali sau studenți și activiști sociali. 

Diagrama12. Ocupația actuală a respondenților 

 

Conform rezultatelor sondajului online, 58% dintre respondenți nu au nici o implicare în afaceri, ceea 

reprezintă grupul țintă pentru primul și al doilea obiectiv al studiului - de identificare a percepției 

generale despre antreprenoriatul social și pentru identificaa tinerilor cu potențial antreprenorial. 24% 

sunt antreprenori și 18% sunt lideri de ONG / asociații obștești, și reprezintă grupul țintă pentru al treilea 

obiectiv al studiului - de a descoperi situația reală a antreprenoriatului social în Moldova. 

Diagrama 13. Legătura cu antreprenoriatul social 
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Percepția generală despre antreprenoriatul social 

La întrebarea ce înseamnă pentru ei activitatea antreprenorială socială, 61% dintre respondenții 

chestionați au răspuns - crearea de beneficii pentru societate (rezolvarea nevoilor sociale), 43,9% - 

crearea de locuri de muncă pentru persoanele defavorizate social și 40,2% - oportunitatea a rezolva o 

problemă. În principal, pentru participanții la sondaj, activitatea antreprenorială este asociată mai 

degrabă cu beneficiile pentru societate decât cu beneficiile pe care oamenii le pot obține de la 

începutul unei afaceri. Astfel, doar 29% dintre respondenți asociază antreprenoriatul cu posibilitatea 

de a rezolva o problemă și de a câștiga bani sau o modalitate mai avantajoasă de a conduce o afacere. 

Numărul celor care au legat activitatea antreprenorială de ocupația pentru care au pasiune este de 27 

(sau 25,2%) din numărul total de respondenți. 

Diagrama 14. Ce este antreprenoriatul social? 

 

 

Concluzii:
1) Persoanele cu vârsta peste 35 de ani sunt implicate în antreprenoriatul
social și reprezintă antreprenorii sociali cu experiență în ONG-uri.
2) Femeile sunt mai interesate de antreprenoriatul social;
3) Tinerii sunt mai proactivi în raioanele în care au infrastructură de
susținere: organizații de tineret, centre de afaceri, incubatoare de afaceri.
4) Oamenii proactivi pot avea mai multe roluri în societate și pot practica
mai multe ocupații.
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Diagrama 15. Profilul persoanelor care au inițiativă în antreprenoriatul social 

 

Deși tinerii au inițiative și sunt orientați cel mai adesea spre soluționarea nevoilor sociale, totuși ei cred 

că cel mai frecvent în Republica Moldova deschid afaceri cei care au experiență (64 de respondenți), 

resurse financiare (40 de respondenți), precum și oamenii care au relații în domeniu (26 de respondenți). 

În ceea ce privește persoanele care și-au pierdut locurile de muncă, 14 respondenți consideră că și ei pot 

fi motivați să înceapă o afacere. În plus, alți respondenți au menționat că orice persoană care are dorința 

de a lucra, are potențial antreprenorial și este ambițioasă poate începe o afacere socială. 

Diagrama 16. De ce nu ți-ai început încă o afacere / afacere socială? 

 

Întrebarea avea scopul de a identifica reticența în ceea ce privește afacerile / afacerile sociale. 

Răspunsurile la întrebarea (întrebare cu răspuns multiplu) despre ceea ce i-a împiedicat să înceapă o 
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afacere clasică sau socială au fost: 53 de respondenți (49,5%) au menționat lipsa de capital inițial, 26 

(24,3%) respondenți au frica de eșec, 26 consideră că nu au conexiunile necesare, alți 26 de 

respondenți 20,2% - nu au idei de afaceri, 20 dintre respondenți (18,7%) cred că nu știu cum să 

gestioneze o afacere, 9 dintre respondenți (8%) a menționat că au deja o afacere și alți 6% - au invocat 

alte motive (lipsa timpului, lipsa oportunităților, lipsa cunoștințelor despre antreprenoriat social, 

birocrație). 

Diagrama 17. Ce fel de sprijin este considerat util pentru începerea și dezvoltarea unei afaceri în 

Moldova? 

 

Respondenții care au fost întrebați cu privire la sprijinul necesar pentru începerea și dezvoltarea unei 

afaceri în Moldova au ales mai multe răspunsuri considerând că sprijinul sub formă de consultanță și 

mentorat este cel mai util (61 de răspunsuri), în al doilea rând, sunt instruirile de consolidarea 

capacităților și finanțarea nerambursabilă (53 de respondenți), în al treilea rând drept utile au fost 

menționate schimbul de experiență și networking-ul și accesul la finanțare (42 de răspunsuri). Alți 

respondenți au adăugat că ar prefera condiții mai avantajoase și mai puțină birocrație. 

Diagrama 18. Care este motivația dvs. personală pentru începerea și dezvoltarea unei întreprinderi 

sociale? (nu mai mult de 3 opțiuni) 
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Pentru a afla motivația personală pentru începerea și dezvoltarea întreprinderii sociale, respondenții au 

fost rugați să aleagă până la 3 răspunsuri. 17% dintre respondenți consideră că ar începe o întreprindere 

socială pentru a contribui la crearea de locuri de muncă pentru persoanele defavorizate social și pentru a 

avea acces la facilități fiscale și de altă natură. 16% dintre respondenți sunt motivați să își transforme 

ONG-ul într-o afacere socială generatoare de venituri și să devină independenți din punct de vedere 

financiar. 12% dintre respondenți urmează să-și realizeze pasiunea și să opteze pentru rezolvarea 

problemelor de mediu. Mai puțin de 10% dintre respondenți au motivație pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile și a facilităților fiscale. 

Diagrama 19. De unde vă informați despre reursele de dezvoltare personală / profesională?          .
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Mijloacele de comunicare și modul în care respondenții (în special tinerii) le folosesc pentru a obține 

informații cu privire la dezvoltarea personală / profesională sunt importante pentru a înțelege ce canale 

de comunicare alegem pentru a disemina informații despre dezvoltarea antreprenoriatului social și a 

planifica o strategie eficientă de comunicare. 

74 din 107 de respondenți preferă rețelele de socializare, 50 dintre respondenți caută informații pe pagini 

web specializate și se informează de la seminarii și traininguri, 23 dintre respondenți au menționat că se 

informează de la familie și prieteni, 21 preferă să citească broșuri și ghiduri, 14 dintre ei urmăresc știrile 

TV, 12 comunică cu partenerii lor de afaceri, 11 respondenți obișnuiesc să primească informații de la 

consiliile raionale și doar 9 merg la agenții de consultanță. 

Aceste răspunsuri ne permit să concluzionăm asupra faptului că este mai eficientă informarea 

persoanelor care utilizează resursele online (pagini și site-uri de socializare), dar diversificarea canalelor 

poate îmbunătăți calitatea comunicării.  

Diagrama 20. Frecvența implicării în evenimente de dezvoltare personală în ultimii 2 ani 

 

Conform indicatorului luat în considerare în cadrul logic privind numărul de reprezentanți ai grupului 

țintă care au participat la forumuri, traininguri, evenimente de consolidare a capacităților și cursuri de 

studiu online, se observă că 54% dintre respondenți se implică în evenimente de formare (traininguri, 

seminarii, conferințe) o dată în câteva luni, 24% nu se implică deloc și doar 22% obișnuiesc să învețe 

prin evenimente de dezvoltare mai mult de o dată pe lună. 
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Diagrama 21. Cum preferați să vă informați despre oportunitățile de dezvoltare a antreprenoriatului 

social? 

 

Fiind întrebați despre preferințele lor de comunicare ulterioară cu privire la oportunitățile de dezvoltare 

a antreprenoriatului social 46% dintre respondenți au răspuns că preferă să aibă toate informațiile 

referitoare la antreprenoriatul social într-un singur loc – platforma unică online. 24% preferă ca mentorii 

de afaceri să le ofere informațiile, 22% aleg să se informeze de la seminarii și traininguri și doar 8% se 

așteaptă ca consiliile raionale să promoveze oportunitățile de antreprenoriat social. 

 

Pentru a înțelege situația reală a întreprinderilor sociale, antreprenorilor experimentați li s-a cerut să 

participe la studiu continuând să completeze sondajul online și am intervievat 15 dintre aceștia. 

Interviurile au fost realizate în perioada 22.05.2020 - 28.05.2020, prin intermediul întâlnirilor Zoom și a 

apelurilor telefonice. Fiind întrebați despre anul înființării organizației pe care o conduc, 45 dintre 

respondenți au răspuns conform datelor prezentate în diagrama de mai jos. Analizând tendința dezvoltării 
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antreprenoriatului social în Moldova, se observă o creștere continuă a numărului de întreprinderi sociale, 

în special în ultimii 2 ani. 

Diagrama 22. Care este anul înființării organizației dvs.? 

 

Interviurile aprofundate prezintă situația actuală a întreprinderilor sociale din Moldova, având în vedere 

stadiul de dezvoltare al organizației. Prin urmare, tabelul de mai jos prezintă 15 întreprinderi sociale cu 

o scurtă descriere a activității de bază. 

Tabel 6. Descrierea generală a întreprinderilor sociale intervievate 

Întreprindere socială Anul 

înființării 

Etapa de 

dezvoltare 

Activități de bază 

Floare de cires 2013 în Creştere Servicii de catering / Alimente 

Edujoc 2012 Matură Magazin de materiale educaționale / 

Magazin de jucării / Consultant 

educațional 

Keystone 2016 în Creştere Centru de instruire; furnizarea de lucruri 

/ muncă temporară 
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Moldova Aid 2013 în Creştere Ajutor și asistență umanitară, Marea 

Britanie 

SOS Autism 2013 în Creştere Grădiniţă; Prisacă 
 

Eco Vox   

2014 

Start up Proiectarea și fabricarea pungilor 

ecologice 
 

Taina Codrului  2019 Start up Servicii de catering  

Aburas SRL 2015 în Creştere Alimentație / catering 

AO Aqua 2000 în Declin / 

Restructurare 

Furnizor de apă 

GT Blagoslovitu 2017 Start up Fermă de lactate 
 

AO 

„MITROPOLITUL 

GURIE GROSU” 

2019 Start up Producerea de cuie 

Ecovillage 2015 Matură Centru de instruire, Agricultură, mediu, 

spații verzi 

Concordia 

development 

2006 în Declin / 

Restructurare 

Servicii sociale 

 

În funcție de stadiul lor de dezvoltare, 6 întreprinderi sunt start-up-uri, 5 dintre ele sunt organizații în 

creștere, 2 dintre ele sunt mature și alte 2 sunt considerate în faza de restructurare. 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra nivelului de performanță financiară al sectorului, 

întreprinderilor sociale intervievate li s-a cerut să descrie evoluția acestora utilizând următorii indicatori 

de performanță. 

Numărul de clienți este considerat fi numărul de parteneri, numărul de beneficiari, de servicii furnizate 

în funcție de specificul afacerii. Ca indicator anual al vânzărilor este considerat veniturile din vânzări 

sau bugetul anual total din diferite surse de finanțare, inclusiv finanțarea externă sau donații. 

Diagrama 23. Evoluția numărului de clienți și a vânzărilor 



 

39 

 

 

Analizând tendința numărului clienților, aceasta este în continuă creștere, ceea ce este apreciat pozitiv și 

arată creșterea sectorului. Trendul vânzărilor anuale este în creștere pentru majoritatea întreprinderilor. 

Dar unii dintre ei și-au restructurat serviciile pentru a asigura același nivel de venituri. 

Structura resurselor umane în întreprinderea social 

32 din 51 de respondenți (antreprenori cu experiență), care reprezintă 62,7%, au mai puțin de 5 angajați; 

20% (11 respondenți) au 5-10 angajați; 6 organizații (12%) au 11-25% angajați, și doar 4% dintre ei au 

mai mult de 26 de angajați. Toate acestea se încorporează în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii al 

economiei, care reprezintă 97% din totalul întreprinderilor din Moldova. 

Diagrama 24. Numărul total de angajați 
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În diagrama prezentată mai jos se poate observa că 51% dintre antreprenori au menționat că mai mult de 

30% dintre angajați sunt femei, iar 29% au angajat doar femei. 

Diagrama 25. Câți dintre angajații Dvs. sunt femei? 

 

Conform Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 30.03.2012, art. 32, 
36, persoanele defavorizate sunt considerate persoane cu dizabilități fizice sau psihice, persoane în vârstă 
(peste 65 de ani), persoane cu venituri mici sau persoane din familii social vulnerabile (venituri mici, 
părinți singuri, familii cu mai mult de 3 copii), persoanele dependente de droguri, persoanele eliberate 
din detenție, femeile victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane, șomeri de lungă durată 
(mai mult de un an). 

Din diagrama prezentată mai jos se poate observa că în 22 din 51 de întreprinderi sau 43% nu lucrează 
persoane defavorizate, 12 dintre ele (23%) au mai mult de 26% din angajații lor persoane defavorizate 
social, 20% au mai puțin de 10%, și 14% au 11-25% dintre angajați persoane defavorizate. 

Diagrama 26. Câți oameni care lucrează în cadrul întreprinderii dvs. sociale sunt persoane 

defavorizate? 
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Interviurile aprofundate realizate cu antreprenorii sociali au evidențiat că structura resurselor umane în 

întreprinderile sociale depinde de mai mulți factori: misiunea întreprinderii sociale, dimensiunea 

întreprinderii, strategia de dezvoltare a organizației, procesul specific de producție. 

Diagrama 27. Evoluția numărului de angajați 
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Fiind întrebați despre cât de dificilă a fost înființarea unei întreprinderi sociale, 51% dintre respondenți 

au menționat că a trebuit să depună eforturi moderate, 19% consideră că este foarte dificil și 17% 

apreciază că este destul de dificil. Doar 9% au apreciat procesul foarte ușor și 4% destul de ușor. 

Surse de finanțare 

Conform rezultatelor interviurilor, o parte dintre antreprenorii sociali au început să rezolve o problemă 

socială personală și au dezvoltat organizația în conformitate cu această misiune. În acest caz, este posibil 

să fi investit economiile personale în calitate de capital inițial sau să folosească parțial o subvenție sau 

să utilizeze subvențiile externe. Altele au fost create în cadrul programelor de sprijin oferite de donatori 

sau de fonduri acumulate pentru îmbunătățirea nevoilor publice sociale de către organizațiile publice 

prin intermediul crowdfunding-ului. 

Rezultatele sondajului online confirmă informațiile colectate în timpul interviurilor. 26% dintre 

respondenți au menționat că au folosit fonduri externe și economii personale ca surse de finanțare. 19% 

folosesc donații și ajutoare de stat pentru finanțarea activității sale. 3% au menționat împrumuturi 

bancare și doar 1% dintre respondenți au folosit profiturile din alte afaceri pentru a-și finanța 

întreprinderea socială. 

 

Diagrama 28. Surse externe de finanțare 
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Diagrama 29. Dificultăți la înființarea unei întreprinderi sociale 

 

 

Fiind întrebați despre provocările majore pentru înființarea întreprinderii sociale, 31% dintre respondenți 

au menționat resursele financiare, 29% consideră resursele umane o provocare importantă de menționat. 

8% dintre respondenți au întâmpinat dificultăți în activitățile generatoare de profit. Alții au menționat 

accesul pe piață, concurența, dezvoltarea unei rețele de parteneriate strategice și menținerea unui produs 

calitativ și solicitat pe piață. 

 

Diagrama 30. Care sunt provocările majore pentru înființarea unei întreprinderi sociale? 
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Conform opiniei antreprenorilor sociali, principalele obstacole în cadrul întreprinderilor sociale sunt 

următoarele:  

• 18 respondenți au menționat piața mică; 

• 16 respondenți au întâlnit dificultăți în recrutarea angajaților; 

• 13 dintre ei au menționat dificultăți în accesarea capitalului și birocrația; 

• 10 respondenți consideră că este lipsa de cunoștințe și abilități în managementul afacerii; 

• 8 respondenți consideră drept obstabole concurența cu companiile cu scop lucrativ și motivarea 

scăzută a angajaților; 

• 7 dintre aceștia întâmpină dificultăți în ceea ce privește statutul juridic; 

• 6 respondenți au o rată de remunerare scăzută pentru angajați; 

• 5 respondenți se confruntă cu competențe și experiență scăzute ale angajaților; 

• 4 dintre ei au menționat dificultăți în comunicarea cu părțile interesate; 

• 2 respondenți au menționat că există concurență cu alte întreprinderi sociale și ONG-uri; 

• 6 respondenți consideră că nu există obstacole în antreprenoriatul social.  

 

Diagrama31.Care sunt principalele obstacole în activitatea întreprinderii sociale? 

 

 

 

Antreprenorii intervievați au menționat următoarele provocări cu privire la experiența lor în 

antreprenoriat social: 

• Infrastructura nedezvoltată în regiunile rurale; 

• Cetățeni locali reticenți și lipsa susținerii acestora în ceea ce privește activitatea socială a 

întreprinderii - dialoguri cu cetățeni negativi; 

• Dificultăți în dezvoltarea afacerilor sociale atunci când grupul țintă nu este capabil să plătească 

pentru servicii, precum și dependența de finanțare externă și donații. Unele dintre organizații au 
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dezvoltat alte activități comerciale pentru a finanța cheltuielile operaționale pentru serviciile 

destinate beneficiarilor cu capacitate de plată scăzută; 

• Avantajele neclare în ceea ce privește antreprenoriatul social. 

Interviul aprofundat a subliniat că cele mai importante abilități pentru antreprenoriatul social sunt 

abilitățile de leadership și comunicare. Este important de menționat că toți cei chestionați au răspuns că 

toate abilitățile sunt importante și extrem de importante în diferite etape ale dezvoltării întreprinderii. 

Antreprenorii sociali cu experiență (care conduc organizații mature) au menționat că sunt importante 

abilitățile de comunicare și leadership pentru a asigura continuitatea întreprinderii sociale. 

Managementul afacerii, managementul financiar, abilitățile de marketing digital și cunoștințele cu privire 

la aspecte juridice și administrative sunt extrem de importante în faza pre-start-up și start-up, deoarece 

un antreprenor social trebuie să cunoască fiecare funcție și să creeze un model clar de afacere. În stadiul 

de creștere și dezvoltare, antreprenorul trebuie să învețe leadership pentru a delega funcții membrilor 

echipei organizației. 

 

Diagrama 32.Care sunt cele mai importante abilități pentru antreprenoriatul social? 

 

 

Pentru a caracteriza interacțiunea și relațiile de colaborare dintre antreprenorii sociali și principalele părți 

interesate, respondenților li s-a cerut să evalueze experiența lor în relațiile cu aceștia în procesul de 

înființare și funcționare. 

Prin urmare, mai jos sunt prezentate rezultatele privind experiența respondenților cu autoritățile publice 

(autoritățile naționale și locale) și cu partenerii. 

Diagrama 33. Dacă ar fi trebuit să interacționați cu autoritățile publice în procesul de înființare și 

funcționare a întreprinderii dvs. sociale - acestea v-au oferit sprijin sau au pus impedimente? 
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În comparație cu autoritățile publice, partenerii oferă o susținere mai modestă din cauza faptului că 

parteneriatele nu sunt explorate pe scară largă în Republica Moldova, iar antreprenorii sunt reticenți să 

colaboreze între ei. Ei preferă să acționeze individual abordând partenerii ca furnizori sau concurenți 

indirecți. Acest fapt este confirmat de analiza canalelor de promovare (vezi diagrama 33), unde doar 2 

din 15 antreprenori sociali explorează acest canal. 

Diagrama 34. Dacă ar fi trebuit să interacționați cu partenerii în procesul de înființare și funcționare 

a întreprinderii dvs. sociale - aceștia v-au oferit sprijin sau au pus impedimente? 

  

Fiind întrebați despre colaborarea lor cu alte întreprinderi sociale, 20 de respondenți (39,2%) au răspuns 

că nu comunică cu alte întreprinderi sociale, 19 respondenți (37,3%) colaborează sau comunică cu alte 

întreprinderi sociale din Moldova, alți 13 (25%) au menționat doar colaborări regionale. Doar 7 

antreprenori colaborează sau comunică cu întreprinderi sociale din străinătate. 

Diagrama 35. Comunicați sau colaborați cu alte întreprinderi sociale din Moldova sau din 

străinătate? 
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Fiind întrebați despre partenerii de bază în promovarea antreprenoriatului social în Moldova, 29 de 

respondenți (56%) au menționat autoritățile locale, 26 dintre ei (51%) consideră donatorii ca fiind 

importanți în promovarea antreprenoriatului social, prezentând exemple de succes ale beneficiarilor lor. 

22 de respondenți (43%) consideră că alte întreprinderi și ONG-uri (eventuali parteneri) sunt importante 

pentru promovarea antreprenoriatului social. 18 respondenți (35%) consideră că autoritățile naționale au 

rolul cheie.  

Diagrama 36. Care dintre părțile interesate le considerați drept parteneri cheie în promovarea 

antreprenoriatului social în Moldova? 

 

Antreprenorii sociali intervievați au menționat următorii parteneri cheie cu care obișnuiesc să colaboreze 

sau le cunosc activitatea (prezentate în tabelul de mai jos). 
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Tabel 7.Partenerii strategici menționați de respondenții intervievați 

Partenerii strategici menționați de respondenții intervievați 

Întreprinderi sociale Aburas Catering, Floare de cires, Edu Joc,IS Dorin Mereuta, Fides, 

Keystone, Ecovillage, Eco vox 

Organizații non-

profit 

Ecovisio, Keystone,ODIMM, Eco Razeni, Concordia, Peace Corps, 

National LEADER Network in the Republic of Moldova, Local Action 

Groups, National Youth Council of Molodova (cntm.md), Motivație 

(motivatie.md) 

Donatori EEF, Help Age, US AID  

Autoritati publice Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development 

(odimm.md), Labor Ministry, National Agency for Employment (anofm.md), 

Agricultural Ministry, AIPA (http://aipa.gov.md/), Local Public Authorities 

( as more active LPAs were mentioned Donduseni, Criuleni, Dubasariii 

Vechi)  

 

Notă!!!Aceste răspunsuri au fost menționate de antreprenorii sociali. Donatorii ar putea fi menționați în funcție 

de programele de pe piață, dar aceștia de obicei se finanțează reciproc. Astfel, de exemplu, fondurile furnizate de 

Fundația Europei de Est (EEF) sunt de fapt fonduri atrase din UE și Suedia. 

Antreprenorii sociali intervievați au menționat cele mai utilizate canale de comunicare pentru 

promovarea activității lor și pentru interacțiunea cu clienții și partenerii lor. Analizând diagrama de mai 

jos se observă cele mai utilizate și cele mai puțin explorate canale. Prin urmare, antreprenorii sociali 

folosesc foarte des metoda ,,din gură în gură" (recomandări), evenimente publice, autoritățile publice și 

rețelele de socializare pentru a-și promova afacerea. Canalele mai puțin explorate sunt cele derivate din 

calitatea de membru al unei organizații și parteneriatele corporative. 

Diagrama 37. Canalele de comunicare utilizate în practica Antreprenoriatului Social
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Fiind întrebați cu ce parteneri media colaborează, cei mai mulți dintre respondenți au răspuns că au 

colaborat cel puțin o dată cu partenerii media naționali. 6 din 15 respondenți colaborează frecvent cu 

multe canale de pe rețelele de socializare. 5 din 15 respondenți se limitează la colaborarea cu câteva 

canale media, în special cu partenerii autorității publice locale și doar unul dintre ei a menționat că au 

planificat agenda cu evenimente și emisiuni la care organizația intenționează să participe. Doar 3 

respondenți au menționat că nu colaborează deloc cu partenerii media. În tabelul de mai jos este prezentat 

rezumatul răspunsurilor persoanelor intervievate. 

 

Tabel 8. Parteneri media menționați de respondenții intervievați 

Parteneri media menționați de respondenții intervievați 

Parteneri mass-media Jurnal TV, Prime, TV&, Vocea Basarabiei, Eco local, Dor de Codru, 

TVR, Moldova 1, Europa Libera, Eco FM, diez.md, locals.md, 

newsmaker.md 
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Ambasadorii 

antreprenoriatului social 

(jurnaliști, bloggeri, 

vloggeri) 
 

Sergiu Gurău, Valeria Șvarț, Julian GRÖGER, Nicoleta Padureț, Andrei 

Porubin, Nata Albot, Lilu, familia Andronache, Dorin Galben, Eugenia 

Pogor, Victoria Danford 

Emisiuni “Un show de 2 bani”, Andronache family “Vlogul mamei feminist” 
 

Evenimente publice Forumul Antreprenoriatului Social, Conferința Națională pentru 

Antreprenoriat Social 

 

Antreprenorii intervievați au menționat următoarele recomandări pentru dezvoltarea antreprenoriatului 

social: 

• Abordarea problemei. Tinerii antreprenori ar trebui să pornească de la o problemă care îi atinge 

personal pentru a se motiva și a găsi soluții pentru sine și pentru comunitate; 

• Educație despre antreprenoriatul social. În instituțiile de învățământ ar trebui promovate 

întreprinderile sociale, astfel generația tânără va învăța să trateze o problemă ca pe o oportunitate 

de afaceri. Sistemul educațional actual nu contribuie la formarea antreprenorială; 

• Mai multă promovare în mass-media a antreprenoriatului social. Potențialii antreprenori, tinerii 

au dificultăți în căutarea oportunităților și înțeleg mai puțin condițiile și criteriile de eligibilitate. 

Terminologia sofisticată este un impediment pentru înțelegerea întreprinderilor sociale. Un ghid 

ar fi o soluție pentru clarificarea și promovarea esenței acestora; 

• Valorile umane generale sunt foarte importante pentru continuitatea activității întreprinderilor 

sociale. Conștientizarea personală a problemelor comunității, empatia, creativitatea, altruismul și 

pasiunea sunt valori de bază pentru succesul în asemenea domeniu; 

• Cadrul legal trebuie îmbunătățit pentru a clarifica avantajele antreprenoriatului social; 

• Trebuie promovată și activitatea de voluntariat - este o resursa neexplorată; 

• Facilitățile fiscale sunt maipuțin explorate, deoarece nevoile sunt diferite. A fost menționată o 

recomandare: TVA, impozitele privind angajații ar constitui un avantaj pentru întreprinderile 

sociale, deoarece antreprenorii sunt mai puțin motivați să angajeze persoane sociale defavorizate. 

Un angajat are nevoie de investiții din partea organizației pentru a se adapta la calificările 

funcționale pentru calitatea producției; 

• Tinerii trebuie să fie susținuți financiar și prin programe de mentorat care ar contribui la formarea 

durabilă și la continuitatea activității. 

Provocări COVID 



 

51 

 

În timpul interviurilor a fost invocat subiectul pandemiei Covid și respondenții au fost întrebați despre 

provocările din această perioadă, ce soluții au găsit și care sunt planurile lor pentru viitorul apropiat. În 

concluzie, 7 din 15 întreprinderi sociale și-au întrerupt activitatea din cauza restricțiilor pandemice. 4 

întreprinderi au continuat activitatea (parțial) și ar putea genera venituri pe baza parteneriatelor existente, 

3 întreprinderi au folosit profiturile acumulate și rezervele pentru a sprijini cheltuielile operaționale. Alte 

3 întreprinderi atras fonduri pentru a rezista crizei. 3 întreprinderi au menționat că echipa de angajați 

sprijină și continuă parțial activitatea fără nicio remunerație sau remunerație parțială. 

Lecțiile învățate din criză și planurile viitoare au fost sumarizate în cele ce urmează: 

 
 

Rezultate Focus Group 

Acțiunile sociale menite să ajute societatea și instituțiile medicale în situația urgență cauzată de pandemia

COVID-19 au reprezentat continuitatea responsabilității lor sociale. Multe întreprinderi sociale și-au diversificat

activitățile și au acționat ca organizații de sprijin prin livrarea de prânzuri pentru lucrătorii medicali, donarea de

echipamente precum viziere de protecție, confecționarea măștilor de protecție, livrarea cutiilor cu alimente

pentru persoanele defavorizate, persoanele în vârstă. Aceste acțiuni sociale au avut un impact benefic asupra

dezvoltării viitoare a întreprinderilor și au creat noi oportunități de proiecte.

• Criza COVID a fost o oportunitate pentru evaluarea activității operaționale a

organizației, pentru identificarea punctelor slabe și pentru găsirea soluțiilor imediate.

Mulți antreprenori au ajuns la concluzia asupra nevoii creării rezervelor și a optimizării

proceselor operaționale pentru reacții mai adecvate la situații de forță majoră.

Diversificarea surselor de finanțare este o soluție pe care mulți antreprenori intervievați au menționat-o. Unii

dintre ei au menționat că trebuie să genereze mai multe venituri din vânzări decât să găsească finanțare

externă. Alții au menționat că finanțarea externă este critică în etapa respectivă a dezvoltării și sunt în căutare

activă a acesteia.

• Toți respondenții au menționat că este foarte important să se promoveze și să vândă

online pentru a rezista, să investească în mijloace de transport destinate livrărilor, să

identifice soluții de oferire a serviciilor acasă / în afara biroului.
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Focus grupul a fost organizat pe 2 iunie 2020, online folosind platforma Zoom. Participanții la focus 

grup au fost reprezentanți diferiți (părțile interesate) din sectorul antreprenoriatului social: antreprenori 

sociali, lideri ai ONG-urilor, mentori de afaceri, experți juridici și fiscali, membrii Comisiei Naționale 

pentru Antreprenoriat Social din Moldova și un membru al Parlamentului. 

Scopul focus grupului a fost de a evalua situația actuală în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social 

din Moldova din diferite puncte de vedere folosind expertiza și experiența participanților, precum și 

identificarea obstacolelor în calea înființării și dezvoltării întreprinderilor sociale și generarea ideilor cu 

privire la instrumentele și metodele pentru crearea unui ecosistem funcțional ce ar asigura dezvoltarea 

antreprenoriatului social în Moldova. 

Abordare juridică și fiscală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea părților interesate 

 

 

 

 

 

 

Idei generale / obstacole identificate: 

• În prezent, în Moldova există 0 întreprinderi sociale înregistrate (niciuna dintre formele de afaceri 

sociale nu are statutul de „Întreprindere socială”, dar există 4 inițiative înregistrate în etapa de 

aprobare pentru acordarea statutului. 

• Guvernul nu poate rezolva toate problemele comunității. Prin urmare, este necesar să se 

consolideze eforturile și să se dezvolte inițiative sociale. 

• Cadrul legal este definit într-un mod general și nu există o metodologie privind aplicarea legii și 

monitorizare 

• Dificultățile privind aplicarea legii din cauza metodologiei care nu este bine definite 

• Procedura de aplicare și aprobare a dosarelor privind statutul juridic al întreprinderilor sociale 

Principalele concluzii / soluții potențiale: 

1. Este necesar să se creeze metodologia de aplicare a legii 

2. Stabilirea cadrului legislativ metodologic în ceea ce privește crearea întreprinderiilor 

sociale și în ceea ce privește facilitarea dezvoltării acestora 

3. Întâlniri online ale membrilor Comisiei Naționale de Antreprenoriat Social în vederea 

procesării dosarelor 

Idei generale / obstacole identificate: 

1. Înțelegerea greșită a conceptului de întreprindere socială - avantajele și dezavantajele nu sunt clar 

definite 

2. Au fost identificate mai multe stereotipuri cu privire la întreprinderile sociale: 1. Bunurile / 

serviciile furnizate de acestea pot fi de calitate scăzută deoarece sunt produse de persoane 

defavorizate social, 2. întreprinderile sociale oferă doar asistență socială sau de mediu,3. 

întreprinderile sociale sunt create pentru persoanele defavorizate social, 4. Antreprenorii sociali 

trebuie să obțină 90% din profituri pentru reinvestire, pentru a nu obține facilități fiscale. 

3. Nu există sprijin din partea sectorului privat pentru întreprinderile sociale 
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Principalele concluzii: 

1. Crearea unei conștientizări corecte despre întreprinderile sociale și clarificarea stereotipurilor cu 

privire la acestea 

2. Percepție corectă a tinerei generații cu privire la antreprenoriatul social necesită o educație 

adecvată cu privire la acest tip de activitate 

3. Includerea antreprenoriatului social ca disciplină separată în programele școlare / universitare 

4. Profesorii trebuie să fie instruiți în mod specific în ceea ce privește antreprenoriatul sociale pentru 

a crea o viziune unică și clară despre acesta în ceea ce privește cadrul legal, strategia națională 

de dezvoltare, planul de acțiune și cele mai bune practici din sectorul întreprinderilor sociale. 

5. Responsabilitatea socială corporativă trebuie dezvoltată - întreprinderile trebuie încurajate să 

ofere suport material sau de servicii (donații de echipamente de birou, asistență / traininguri 

specifice) 

6. Sectorul financiar (bancar și nebancar) ar trebui să opteze pentru responsabilitatea socială și să 

ofere produse financiare speciale pentru sectorul întreprinderilor sociale. 

 

Dezvoltarea antreprenoriatul social şi conștientizarea acestuia 

• Pentru o eficiență mai mare este necesară comunicarea sistemică 

• Liderii de opinie sunt necesari pentru a promova întreprinderile sociale la nivel local și pentru 

a crea conștientizare 

• Concentrarea pe parteneriatele locale și sinergia cu alte proiecte pentru a rezolva problemele 

comunității precum protecția mediului, îmbătrânirea populației, incluziunea socială, migrația. 

• Crearea unei asociații cu scopul sprijinirii întreprinderilor sociale create și de reprezentare a 

unui exemplu pentru alte inițiative. Asociația poate servi drept motor de promovare a 

antreprenoriatului social. Asociația poate fi creată de o întreprindere socială înregistrată. 

• Crearea unei platforme comune de dialog menite să aducă în discuție subiecte specifice 

referitoare la antreprenoriatul social, cu implicarea tuturor actorilor și factorilor de decizie în 

domeniul dat 

• Networking-ul este important, iar platformele de dialog sunt binevenite și ar trebui încurajate 

• Fiecare autoritate publică locală trebuie să informeze cetățenii săi despre oportunitățile 

antreprenoriatului social prin intermediul paginilor de socializare și a evenimentelor locale. 

• Fiecare program național de dezvoltare a antreprenoriatului ar trebui să conțină componenta 

antreprenoriatului social, să promoveze oportunitățile acestui domeniu și să ofere potențialilor 

beneficiari opțiunea de a crea o întreprindere socială 

• Noile inițiative antreprenoriale ar trebui promovate și educate pentru a transforma o problemă 

în oportunitate de afaceri prin crearea de soluții 

• A fost menționată o bună practică internațională: dedicarea unei luni antreprenoriatului social 

și organizarea unei serii de evenimente, implicând toate părțile interesate, cu focus pe ridicarea 

gradului de conștientizare. 
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Principalele condiții prealabile pentru antreprenoriatul social sunt următoarele: 

Sociale  

• Numărul populației este în continuă scădere din cauza migrației înalte a forței de muncă apare 

fenomenul îmbătrânirii populației. 

• Populația tânără nu cunoaște prea multe despre antreprenoriatul social, din cauza conștientizării 

reduse și din cauza lipsei de cunoștințe despre antreprenoriat în general. 

• În zona rurală, unde există cel mai mare potențial pentru antreprenoriatul social, autoritățile publice 

locale sunt cele care încurajează oamenii să înceapă o afacere socială, dar nu cunosc prea multe 

despre antreprenoriatul social.  

• Programele de antreprenoriat social ar trebui să fie o oportunitate pentru reținerea tinerilor și o 

măsură de combatere a emigrației și a șomajului în rândul tinerilor. În ciuda faptului că salariului 

mediu lunar și venitul personal sunt în continuă creștere, oamenii caută o viață mai bună și 

oportunități de muncă în străinătate, chiar dacă antreprenoriatul social ar putea fi un motiv pentru 

dezvoltarea afacerilor sociale acasă și pentru creșterea bazei de venit personal. 

• Ar trebui oferite servicii speciale persoanelor în vârstă care merită o viață decentă și condiții bune de 

trai.  

 

Economice 

• Bugetul de stat este orientat în cea mai mare parte spre satisfacerea nevoilor sociale, 80% din acesta 

acoperând cheltuielile sociale (pensii, alocații, subvenții etc.). Aceasta înseamnă că nu există fonduri 

disponibile pentru investiții și creștere economică bazate pe resurse interne.  

• Sectorul comercial și sectorul agricol reprezintă o mare parte din structura PIB-ului. Acest fapt ar 

trebui să fie o premisă puternică pentru dezvoltarea afacerilor sociale în sectoarele date de afaceri. În 

mediul rural, există o mulțime de mici întreprinderi agricole ecologice neformalizate care, în esență, 

pot fi înființate ca afaceri sociale. Principala cauză din care aceste afaceri rămân neoficiale sunt 

costurile ridicate pentru întreținere.  

• Deficitul balanței comerciale rămâne ridicat, ceea ce înseamnă că importurile depășesc de două ori 

exporturile. Ar trebui să existe inițiative care să încurajeze producția de bunuri locale de înaltă calitate 

care să acopere nevoile interne și să se extindă spre export. 

• O mulțime de bunuri de consum comercializate în special în mediul rural sunt de calitate foarte 

scăzută și sunt importate din jurisdicții care nu asigură o calitate adecvată și folosește forța de muncă 

care încalcă drepturile omului (exploatarea copiilor prin angajarea minorilor la munca).  

• Multe mărfuri importate sunt produse din plastic și alte materiale poluante, care nu sunt prietenoase 

cu mediul. Această problemă poate fi rezolvată prin încurajarea producției de bunuri ecologice și 

biodegradabile folosind oportunități de antreprenoriat social. 

Concluzii și Recomandări.
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• Lipsa gestionării deșeurilor reprezintă o altă mare problemă în societatea noastră. Acest lucru ar putea 

fi rezolvat prin inițiative de antreprenoriat social prin crearea serviciilor de reciclarea și a sistemlor 

în zonele rurale și urbane. 

 

Culturale și de Educație 

• Potențialul mare pentru înființarea afacerilor sociale se află în zonele rurale. Există o mulțime de 

probleme de rezolvat acolo începând cu șomajul, persoanele în vârstă, lipsa de facilități educaționale, 

culturale, medicale. 

• Infrastructura educațională în mediul rural ar putea fi îmbunătățită prin înființarea afacerilor sociale 

în zonele rurale. Mai mult, încurajarea programelor educaționale vocaționale ar contribui direct la 

crearea și dezvoltarea forței de muncă corespunzătoare implicate direct în inițiativele de 

antreprenoriat social.   

• Îmbunătățirea serviciilor medicale ar genera ridicarea nivelului de trai în zonele rurale. Aceasta este 

o altă oportunitate de a înființa afaceri sociale care acoperă nevoile din zonele rurale. 

• Lipsa facilităților și serviciilor culturale în zonele rurale, reprezintă o altă oportunitate de dezvoltare 

a afacerilor sociale.  

• Sistemul educațional ar trebui îmbunătățit prin includerea antreprenoriatului social în planurile de 

învățământ și prin contribuirea la educația timpurie a acestuia. În acest fel ar fi încurajat spiritul 

antreprenorial al tineretului. 
 
 

Legale 

• Cadrul legal existent privind antreprenoriatul social este foarte general, prin urmare antreprenorii 

sunt reticenți în a începe o afacere socială sau în a obține un statut de afacere socială. Este nevoie de 

o metodologie clară și de mecanisme de aplicare a legii: modul în care afacerea va fi evaluată dacă 

respectă toate condițiile pentru a fi una socială și modul în care afacerea socială poate profita de acele 

beneficii prevăzute de lege.     

• Inițiativele de antreprenoriat social existente nu sunt formalizate legal. Cele mai multe dintre ele au 

fost inițiate de organizații non-profit conduse de persoane în vârstă. Aceste inițiativele sociale încep, 

de obicei, prin accesarea de subvenții de la donatori internaționali. Majoritatea persoanelor de care 

sunt conduse nu au abilități antreprenoriale pentru a asigura continuitatea afacerilor sociale.  
 

Ecosistem 

• Niciunul dintre programele guvernamentale care subvenționează întreprinderile (AIPA, ODIMM) nu 

încurajează antreprenoriatul social, chiar dacă există inițiative legate direct de întreprinderile sociale, 

cum ar fi ecologizarea, agroturismul etc. 

• Conform cercetărilor noastre, majoritatea inițiativelor sociale se află în Chișinău. Cea mai mare parte 

a afacerilor generale este concentrată în Chișinău. Deci, pentru afacerile sociale este foarte dificil să 

concureze cu afacerile normale din cauza lipsei de experiență și cunoștințe în afaceri, precum și din 

cauza percepției greșite a oamenilor despre atreprenoriatul social.  

• În majoritatea cazurilor, conotația afacerilor sociale este legată doar de persoanele cu handicap 

mental sau fizic. În regiuni, există o reticență în a cumpăra ceva făcut de un antreprenor social, din 

cauza percepției calității joase care îl conectează direct cu persoanele cu dizabilități ce au realizat 

produsul. La fel, o inițiativă socială care oferă servicii, inclusiv persoanelor cu dizabilități, nu este 
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văzut ,,cu ochi buni" de către persoanele normale, care evită să fie deservite la fel ca persoanele cu 

dizabilități.  

• Pentru a crea un ecosistem pentru antreprenoriatul social, ar trebui creată o platformă comună de 

inițiativă socială, în care să fie discutate toate impedimentele existente și identificate soluții reale, iar 

experiența și cele mai bune practici să fie împărtășite. La fel, platforma ar putea contribui la 

identificarea oportunităților de afaceri și stabilirea conexiunilor internaționale pentru a obține 

cunoștințe, idei de afaceri noi și pentru a învăța cele mai bune practici./. 
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