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SUMARUL ANALIZEI  

 

Prezentul studiu ”Analiza privind economia socială la nivelul regiunilor de 

dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est„ realizat în perioada aprilie-octombrie 

2022, a fost elaborat în cadrul proiectului “O șansă pentru Economia Socială!” (cod 

SMIS 2014+ 127540), finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și 

implementat de Asociația pentru Implicare Socială și Dezvoltare Durabilă în calitate 

de Beneficiar al proiectului (lider de parteneriat) împreună cu Asociația Hermes 

București, Asociația My Community și Asociația Inside Mind, în calitate de parteneri. 

Proiectul “O șansă pentru Economia Socială!”  este incadrat in:  

• Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  

• Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 

oricărei forme de discriminare  

• Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării 

vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita 

accesul la ocuparea forței de muncă  

• Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de 

economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

Obiectivul general al proiectului POCU127540 este reprezentat de consolidarea 

capacitatii intreprinderilor de economie sociala din regiunile de dezvoltare Sud - 

Muntenia, Sud - Est si Centru, prin infiintarea, dezvoltarea si insotirea intr-o maniera 

autosustenabila a minim 21 structuri de economie sociala in cadrul celor 3 regiuni. 

1.2. Obiectivele specifice ale proiectului 

• Înființarea a minim 21 întreprinderi sociale, în cele 3 regiuni de implementare 

ale proiectului (min 5 în mediul rural), în care vor lucra minim 10 persoane din 

grupuri vulnerabile.  

• Minim 360 persoane din regiunile de implementare vor fi informate cu privire la 

acțiunile derulate în cadrul proiectului cu privire la beneficiile antreprenoriatului 

social asigurând îmbunătățirea vizibilității economiei sociale.  

• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în economia socială 

și a competențelor informatice pentru susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial 

și inovator a 112 persoane, din cele 3 regiuni de implementare, care doresc să inițieze 

o activitate independentă prin participarea acestora la cursuri de formare în domeniul 

antreprenoriatului.  

• Acordarea de consultanță și consiliere pentru min. 21 persoane selectate în 

vederea implementării planurilor de afaceri. 
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• Monitorizarea funcționării a minim 21 de întreprinderi de economie socială.  

• Crearea de minim 11 parteneriate pentru sustenabilitatea proiectului între 

structurile de economie socială înființate în proiect și Agențiile Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă din județele în care își au sediile structurile de economie 

socială înființate prin proiect, primăriile din localitatile în care își desfășoară 

activitatea structurile de economie socială și/sau furnizorii de servicii sociale, publici 

și private. 

• Minim 42 de persoane angajate în cadrul structurilor de economie socială 

înființate, din care min 10 persoane din grupul vulnerabil. 

• Elaborarea unei analize detaliate a economiei sociale la nivelul celor trei 

regiuni în care se implementează proiectul (Sud- Muntenia, Sud Est si Centru) 

Regiuni de implementare ale proiectului:  

 Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mures),  

 Sud Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, 

Teleorman)  

 Sud Est (judetele Braila Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea). 

 

În vederea susținerii sustenabilității rezultatelor proiectului, a fost propusă realizarea 
unei analize privind economia socială la nivelul regiunilor de dezvoltare Centru, Sud-
Muntenia și Sud-Est”, având ca obiectiv derularea unei cercetări multi-regionale în 
domeniul economiei sociale pe paliere variate, după cum urmează:  

• Evaluarea economiei sociale în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est 
privind situația de fapt, actorii relevanți, mecanismele de sprijin și încurajare 
existente, sursele de finanțare disponibile și modalitățile prin care întreprinderile 
sociale pot accesa finanțare;  

• Analiza grupurilor vulnerabile în cele 3 regiuni de dezvoltare Centru, 
Sud-Muntenia și Sud-Est și potențialul lor de a se implica în economia socială atât ca 
beneficiari cât și ca resurse;  

• Elaborarea unei situații statistice a firmelor de economie socială în cele 
3 regiuni de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est care să cuprindă denumirea, 

datele de contact, tipurile de servicii și/sau produse oferite. 
 
Analiza privind economia socială la nivelul regiunilor de dezvoltare Centru, Sud-

Muntenia și Sud-Est a utilizat un mix de metode de cercetare cantitativă și calitativă 

și de prelucrare a datelor.  

Astfel, pe lângă analiza legislației internaționale și naționale, a documentelor 

strategice și a datelor statistice disponibile s-au utilizat ca și instrumente de 

cercetare și colectare a datelor, pe de o parte, aplicarea unui chestionar și, pe de 

altă parte, interviul semistructurat realizat față în față sau online. În acest sens, un 

număr minim de 60 de chestionare la nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare a fost 

aplicat actorilor relevanți în domeniu, inclusiv antreprenorilor sprijiniți prin proiect. 
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Pentru aprofundarea analizei, cercetarea cantitativă e completată de o analiză 

calitativă prin derularea a 25 de interviuri online și față în față atât cu antreprenorii 

sprijiniți în proiect cât și cu alți actori relevanți la nivel national. 

Ultima parte a studiului de economie socială la nivelul regiunilor de dezvoltare 

Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est cuprinde concluzii și recomandări ale cercetării 

realizate. Capitolul este structurat sub forma unui plan de acțiune pentru 

completarea măsurilor publice și/sau private în vederea creșterii eficacității 

proiectelor de economie socială similare. De asemenea, acest capitol prezintă și alte 

informații și lecții învățate din diferitele etape ale proiectului “O șansă pentru 

Economia Socială!” valorificând experiența celor 20 de antreprenori susținuți prin 

proiect.   
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Introducere  
 

Dezvoltarea spectaculoasă a economiei sociale și, mai nou, a întreprinderilor sociale 
în Europa a avut loc într-un cadru favorabil, în care donațiile și voluntariatul, resurse 
principale pentru existența și dezvoltarea acestui sector și modelele cooperatiste de 
întreprinderi sunt încurajate prin măsuri fiscale și alte politici publice. 
 
Încă din anul 2006 și în România a început să se manifeste un interes pentru sectorul 

economiei sociale sau cum mai este denumită „economie solidară‟ sau al „treilea 

sector‟. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană (2007) se intră într-o 

etapă de deschidere și încurajare a antreprenoriatului social și a întreprinderilor 

sociale. Totuși, doar în ultimii ani, economia socială românească începe cu adevărat 

să se dezvolte și să ofere mai multe modalități și direcții prin care membrii 

comunității să participe activ la rezolvarea unor probleme locale contribuind, în 

același timp, la creșterea competitivității și productivității regiunilor în care 

întreprinderile sociale își desfășoară activitatea. 

Dezvoltarea economiei sociale în România este strâns legată de dezvoltarea și 

implementarea cadrului legal și normativ în domeniu la nivel național, precum și de 

disponibilitățile legate de finanțarea acestui sector, în principal din fonduri europene 

nerambursabile, respectiv de accesul la creditare în condiții avantajoase și regimul 

fiscal aplicat întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție. 

Totodată, studiul presupune și o analiză a mecanismelor prin care agenții economici 
pot prelua și/ sau utiliza serviciile și bunurile produse în economia socială și gradul de 
implicare și contribuția structurilor care desfașoară astfel de activități în economia 
regională. În plus, această analiză este completată de o evaluare a impactului 
proiectului “O șansă pentru Economia Socială!” și a rezultatelor obținute în regiunile 
de implementare a proiectului Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est punând accent pe 
experiențele celor 20 de antreprenori susținuți prin proiect și a administratorilor de 
minimis, respectiv care au fost dificultățile înregistrate, modalitățile prin care aceștia 
le-au depășit, în ce măsură nevoile lor și-au găsit un răspuns, cât și cum se asigură 
sustenabilitatea și prioritățile viitoare.  

 
Pentru îndeplinirea scopului propus a fost necesară studierea în profunzime a situației 

legislative și a problemelor cu care se confruntă antreprenorii sociali.  

Instrumentele folosite pentru realizarea cercetării au fost: cercetarea bibliografică, 

cercetarea pe bază de chestionar, cercetarea pe bază de interviu, analiza şi 

modelarea descriptivă.   

Cercetarea este benefică pentru definirea și dezvoltarea viitoarelor politici publice în 

domeniu, iar analiza calitativă şi cantitativă, alături de corelaţiile realizate şi 

concluziile trasate reprezintă aspecte practice care să ajute la eficientizare şi 

creşterea performanțelor și a numărului de întreprinderi de economie socială.    
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I. Prevederi legislative  
 

I.1.Legislație europeană 
 
În ultimii ani se înregistrează în diverse state membre ale Uniunii Europene (UE), dar 
și în lume o tendință de reglementare a unei categorii aparte de întreprindere, și 
anume întreprinderea socială. 
 
Există numeroarse abordări în legiferarea unui cadru pentru economia socială în 
Europa care țin de contextul specific din fiecare țară. 
 
În Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la economia 
socială: 

a) se precizează că modelele economiei sociale trebuie valorificate pentru a 
atinge obiectivele comune ale politicilor UE cu privire la creșterea economică, 
ocuparea unui loc de muncă, formarea și serviciile destinate persoanelor; 

b) se subliniază că economia socială este esențială în economia europeană pentru 
că poate combina profitabilitatea cu solidaritatea, contribuie la consolidarea 
coeziunii sociale, economice și regionale; 

c) se precizează că este un tip de economie care acordă prioritate oamenilor și 
sprijină dezvoltarea durabilă și inovarea socială, tehnologică și de mediu la 
toate nivelurile; 

d) se consideră importantă economia socială, atât din punct de vedere simbolic, 
cât și din perspectiva consolidării democrației industriale și economice; 

e) se evidențiază bogăția diversității instituțiilor din sectorul economiei sociale și 
trăsăturile specifice ale acestora; 

f) se consideră că întreprinderile din economia socială nu ar trebui să fie supuse 
aceleiași aplicări a regulilor de concurență ca alte întreprinderi și că au nevoie 
de un cadru juridic sigur, bazat pe recunoașterea valorilor lor specifice, 
pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții echitabile de concurență cu 
celelalte întreprinderi; 

g) se subliniază că existența unor întreprinderi din economia socială puternice ar 
reduce expunerea la speculații pe piețele financiare în care unele societăți 
private nu sunt supuse supravegherii acționarilor și organismelor de 

reglementare.  
 
În unele țări membre politicile cu privire la economia socială fac parte din programele 
de criză sau programele de guvernare. 

Totodată, diversitatea formelor de întreprinderi este recunoscută în Tratatul CE, 
precum și prin adoptarea statutului societății cooperative europene și recunoașterea 
de către Comisie a conceptului de economie socială.  

Comisia promovează economia socială recomandând statelor membre o abordare 
diferită de cea a antreprenoriatului pentru economia socială, al cărei obiectiv 
principal nu este rentabilitatea financiară și profitul cu orice preț, ci rentabilitatea 
socială,  sprijinirea comunității și bunăstarea salariaților.  
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Politicile Uniunii Europene și ale statelor membre ar trebui să recunoască economia 
socială și părțile implicate în aceasta - cooperative, societăți mutuale, asociații și 
fundații și să legifereze atât modul de organizare și funcționare a întreprinderilor 
sociale cât și accesul ușor la credite și la scutiri fiscale, dezvoltarea microcreditelor, 
crearea unor statute europene pentru asociații, fundații și societăți mutuale. 

UE are în vedere acordarea de stimulente pentru a sprijini organizațiile din domeniul 
economiei sociale care operează în sectoarele de pe piață și din afara pieței și care 
sunt create în scopul utilității sociale.  

Comisia își propune să obțină condiții de concurență echitabile în care să se încadreze  
economia socială, un cadru în care întreprinderile din economia socială să poată 
concura în mod eficient și echitabil, fără discriminări de reglementare și ținând cont 
de nevoile lor. Pentru a promova o economie de piață socială competitivă, s-a 
acționat pe mai multe direcții de acțiune: 

 Inițiativa de afaceri sociale (COM(2011) 682 final); 

 Elaborarea de politici de inovare socială; 

 Actul 1 și 2 al pieței unice;  

 Actul afacerilor mici; 

 Initiativa-pilot Uniunea Inovarii; 

 Comunicarea „Afaceri în sectorul economiei sociale: piața europeană fără 
frontieră” (1989); 

 Consiliul UE: „Promovarea economiei sociale ca motor principal al dezvoltării 

economice și sociale în Europa”, concluziile Consiliului (2015);  

 Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 privind statutul unei societăți cooperatiste 
europene (SCE); 

 Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei pentru aplicarea art. 107 și 108 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 Comunicarea privind promovarea societăților cooperatiste în Europa COM 
(2004); 

 Inițiativa Economia socială în Europa; 

 Ghid pentru inovarea socială; 

 Centrul internațional de cercetare și informații privind economia publică, 
socială și cooperativă- CIRIEC.  

 
Comisia are un rol activ în domeniu și a prezentat mai multe propuneri Consiliului 
Uniunii Europene, așa cum se regăsesc în tebelul alăturat: 
 

Tabelul 1. Propunerile Comisiei 

 

Propuneri An 

Propunere de regulament al Consiliului privind statutul pentru o societate 
europeană cooperativă 

1992 

Propunere de regulament al Consiliului privind statutul unei societăți 
mutuale europene (societatea de asigurări sociale și de asigurări) 

1992 
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Propunere de regulament al Consiliului privind statutul pentru o asociație 
europeană 

1992 

Statutul Cooperativei europene 2003 

Propunere de regulament al Consiliului privind statutul pentru o fundație 
europeană 

2012 

 
O parte din aceste propunereri au fost retrase de către Comisie, iar o altă parte au 

fost îmbunătățite, promovate și aprobate.  
 
În 2018, Directoratul General GROW al Comisiei Europene a lansat acțiunea ”Regiuni 
Europene Pilot ale Economiei Socială” (ESER) cu scopul de a crește vizibilitatea și 
constientizarea importanței economiei sociale la nivel regional și local. Principalele 
activități ale ESER sunt de a sprijini autoritățile regionale în organizarea de 
evenimente de sensibilizare în ceea ce privește economia socială și de a crea rețele 
active și eficiente între diverși participanți ai sectorului social. De la înființare și până 
în prezent programul a atras 32 de regiuni/orașe din 14 țări ale UE. Printre subiectele 
abordate se numără: consolidarea capacității actorilor din sector; legăturile dintre 
întreprinderile economiei sociale și cele tradiționale; antreprenoriatul cooperativ 
pentru tineri; inovația socială și impactul social, și altele. 
 
Comitetul Economic și Social European (CESE) are în vedere economia socială, iar 
pentru creșterea vizibilității întreprinderilor sociale de toate tipurile a constituit 
grupuri de lucru tripartite care să sprijine eliminarea obstacolelor legale pentru a 
opera pe piața în condiții de egalitate cu toate companiile. Astfel, așa cum se 
menționează în concluziile CESE ale şedinței extraordinare cu tema "Întreprinderile 

sociale şi Strategia Europa 2020: soluţii inovatoare pentru o Europa durabilă”, 
Bruxelles, 03.10.2012: ”Întreprinderile sociale sunt un element cheie al modelului 
social european, ele sunt active în toate sectoarele economice şi contribuie direct la 
creşterea coeziunii sociale şi economice, către un venit mai echitabil, către o 
cetăţenie activă, oferind oportunităţi de ocupare inovative şi servicii pentru milioane 
de indivizi, incluzând persoanele marginalizate, dar nelimitându-se la acestea” (CESE, 
2012). 
  
La finalul anului 2021, Comisia Europeană a adoptat un Plan de Acțiune pentru 
economia socială care cuprinde activități și inițiative pentru perioada 2021-2030 care 
să consolideze inovarea socială și să sprijine dezvoltarea economiei sociale. În cadrul 
Planului de Acțiune se specifică faptul că economia socială cuprinde entități care 
împărtășesc principii și caracteristici comune, și anume:  
 întâietatea oamenilor, precum și a obiectivului social și/sau de mediu în raport 

cu profitul; 
 reinvestirea majorității profiturilor și a surplusurilor pentru a desfășura 

activități în interesul membrilor/utilizatorilor („interesul colectiv”) sau al 
societății în general („interesul general”); 

 guvernanța democratică și/sau participativă. 
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În mod tradițional, „economia socială” se referă la patru tipuri de entități private, 
independente de autoritățile publice și cu forme juridice specifice care furnizează 
bunuri și servicii membrilor lor sau societății în general: cooperative, societăți de 
ajutor reciproc, asociații (inclusiv organizații caritabile) și fundații (Figura 1). 

 
Figura 1. Tipuri de entități de economie socială 

 
 
De asemenea, în următorii ani Comisia va sprijini statele membre prin:  

1. organizarea unor seminarii online și a unor ateliere destinate 
funcționarilor publici pe teme precum: ajutoarele de stat, fiscalitate, 
investițiile sociale, transferurile de întreprinderi către salariați, 
etichetele și sistemele de certificare, măsurarea impactului social; 

2. elaborarea unor îndrumări privind cadrele de impozitare ale 
întreprinderilor din economia socială; 

3. publicarea unor orientări cu privire la normele existente privind 
tratamentul fiscal al donațiilor transfrontaliere de interes public; 

4. lansarea unui studiu privind mecanismele de certificare naționale ale 
economiei sociale menite să cartografieze sistemele existente în statele 
membre și să identifice bunele practici, trăsăturile și criteriile comune. 

 
Comisia va propune în 2023 o recomandare Consiliului privind dezvoltarea condițiilor-
cadru pentru economia socială care să: 

 adapteze mai bine cadrele juridice și de politici la nevoile entităților din 
sectorul economiei sociale; 

 ofere recomandări în legătură cu anumite politici, cum ar fi politica 

privind ocuparea forței de muncă, ajutoarele de stat, achizițiile publice, 
fiscalitatea, cercetarea, educația, competențele și formarea, serviciile 
sociale și de îngrijire, furnizarea de sprijin financiar și nefinanciar și 
colectarea de date și statistici; 

 propună măsuri care să faciliteze activitatea entităților din sectorul 
economiei sociale. 

 
Regulamentul general de exceptare pe categorii expiră la sfârșitul anului 2023, iar 
pentru revizuirea lui Comisia analizează relaxarea normelor în ceea ce privește 
ajutoarele pentru accesul întreprinderilor sociale la finanțare și ajutoarele pentru 

încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați sau extrem de defavorizați. 

Economia 
socială  

Cooperative 
Societăți de 

ajutor reciproc 
Asociații Fundații  



 

  

 

 

11 | p a g e       „Proiect cofinanțat din Fondul European Social prin Programul Operațional Capital Uman” 
 

 
În 2022, în cadrul Programului privind piața unică, Comisia lanseză inițiativa care să 
sprijine crearea de parteneriate locale și regionale între entitățile din sectorul 
economiei sociale și întreprinderile tradiționale și care să permită o piață a 
„achizițiilor responsabile social” între întreprinderi.  
 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă are o serie de obiective (ODD-uri), iar 
Comisia propune acțiuni menite să le îndeplinească prin Planul de Acțiune pentru 
economia socială, și anume: 

 va consolida utilizarea clauzelor sociale în cadrul propriilor proceduri de 
achiziții publice; 

 va sprijini statele membre pentru stimularea economiei sociale și a 
inovării sociale în zonele rurale prin viitoarea rețea a UE pentru Politica 
agricolă comună și integrarea în continuare a clusterelor de inovare 
socială și ecologică în politica europeană privind clusterele industriale; 

 va extinde Rețeaua europeană a regiunilor economiei sociale; 

 va consolida colaborarea în rețea între întreprinderile rurale; 
 va promova includerea economiei sociale și a antreprenoriatului social în 

programele din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare și al 
Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională; 

 va îmbunătăți accesul la finanțare pentru antreprenorii sociali din 
Balcanii de Vest; 

 va facilita instituirea unui parteneriat în materie de competențe; 
 va stimula extinderea economiei sociale și va promova internaționalizarea 

acesteia; 
 va lansa, în 2023, un nou portal unic al UE privind economia socială; 
 va sprijini dezvoltarea de rețele reprezentative ale economiei sociale; 
 va lansa în 2022 un nou proiect intitulat „Youth Entrepreneurship Policy 

Academy”; 
 va lansa, în 2022, noi produse financiare în cadrul programului InvestEU, 

menite să mobilizeze finanțare privată; 
 va stimula învățarea reciprocă între antreprenorii din cadrul sectorului 

economiei sociale printr-o mai bună promovare a programului Erasmus+ 

pentru tineri antreprenori; 
 va completa instrumentele financiare cu sprijin sub formă de granturi și 

investițiile de capital; 
 va sprijini rețelele UE active în domeniul microfinanțării și al finanțării 

întreprinderilor sociale; 
 va sprijini dezvoltarea măsurării și a gestionării impactului social; 
 va lansa un parcurs de tranziție pentru ecosistemul industrial 

„Proximitate și economie socială”; 
 va sprijini dezvoltarea de practici, produse și servicii ecologice; 
 va lansa o acțiune privind finanțarea inovatoare în cadrul laboratorului 

noului Bauhaus european; 
 va elabora un Cod de conduită privind utilizarea și gestionarea datelor în 

sectorul economiei sociale, în cooperare cu părțile interesate; 
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 va colabora cu orașele pentru a elabora pacte verzi locale sau acțiuni 
cetățenești ecologice; 

 va publica orientări privind modul de sprijinire a adoptării economiei 
circulare și a parteneriatelor pentru economia circulară între 
întreprinderile sociale și alți actori, inclusiv întreprinderile tradiționale; 

 va fi înființat un nou „Centru European de Competențe pentru Inovare 
Socială”; 

 va propune un fond european care să servească drept catalizator pentru 
inovarea socială; 

 va desfășura activități de comunicare periodice în cadrul unei abordări de 
comunicare pe termen lung, subliniind rolul și caracteristicile specifice 
ale economiei sociale; 

 Comisia va face un bilanț al punerii în aplicare a Planului de acțiune în 
2025. 

 
Esența economiei sociale constă în funcția incluzivă a pieței muncii prin care 

”diferitele forme de economie socială care există în statele membre să poată juca un 
rol în depășirea crizei, în special în crearea de locuri de muncă, inclusiv în domeniul 
serviciilor sociale” (Opinia Comitetelui European Economic și Social privind Strategia 
Lisabona post-2010,2009). 
 
În ciuda exigențelor Uniunii Europene și a politicilor sale privind incluziunea activă, 
adică ”asigurarea piețelor muncii pentru cei care își caută de lucru și pentru 
persoanele dezavantajate”, în mai multe țări (Grecia, Portugalia, România etc.) au 
fost promovate politici pasive, consumatoare de resurse, în afara sistemului 
economiei sociale, care au agravat crizele locale și au extins criza globală a societății 
actuale (Comisia Europeană, 2008). 
 
Promovarea diferitelor forme de economie socială determină reducerea sărăciei 
(datorită incluziunii active) și, totodată, dezvoltarea solidarității umane reale în 
cadrul sectoarelor cooperatist, mutual și asociativ. Întreprinderile sociale favorizează 
dezvoltarea locală prin adaptarea afacerii sociale la specificul zonei și stimulează 
”comunitatea durabilă” datorită efectelor pe care le au asupra bunăstării membrilor. 
 

Carta Economiei Sociale promovează valorile și principiile responsabilității, ale 
șanselor egale și respectului reciproc în perspectiva ”solidarității și coeziunii sociale 
reale”. Semnificativ este interesul pentru incluziunea socială, inserția pe piața muncii 
și crearea de noi locuri de muncă (EESC, 2007).  
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I.2. Legislație națională  
 
Structurile de economie socială sunt guvernate de următoarea legislație: 
 

Tabelul 2 Baza legislativă națională 
 

Act normativ 
 

Domeniu 

Legea nr. 240/2022 privind economia socială 

OUG nr. 33/2022 privind economia socială 

HG nr. 876/2022 privind economia socială 

Ordin nr. 
1600/2435/2017 

pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor 
financiare anuale care se publică de întreprinderile 
sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic 
de evidenţă a întreprinderilor sociale 

Legea nr. 219/2015  privind economia socială 

Hotărârea de Guvern 
nr. 585/2016 

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
219/2015 privind economia socială 

Ordin nr. 1986/2016 privind aprobarea elementului specific de identitate 
vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a 
regulilor specifice de utilizare a acestuia 

Ordin  nr. 2034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi 
utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor 
sociale 

Ordin  nr. 406/2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de 
rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de 
impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile 
sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările 
anuale  

Hotărârea de Guvern 
nr. 383 din 2015 

pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea 
socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi 
a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 

Ordinul nr. 772/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin 

pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă 

Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa 

prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, 

obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității 

întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 

manieră autosustenabilă” 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 77/2014 

privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de 

stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările 

ulterioare 
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Economia socială este sectorul care îmbină armonios componenta economică cu cea 
socială. În cadrul întreprinderilor din domeniul economiei sociale regăsim afacerile 
prietenoase cu omul, cu mediul și apropiate de comunitate. 

În România, economia socială este reglementată în principal prin Legea Nr. 219/2015 
având ca principii prioritatea oamenilor, solidaritatea şi responsabilitatea colectivă, 
caracterul voluntar al asocierii, alocarea celei mai mari părţi a profitului pentru 
obiective de interes general. 

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de 
întreprindere socială la cererea persoanelor juridice și certifică scopul social al 
întreprinderii sociale şi conformarea acesteia la principiile economie sociale. Se poate 
solicita concomitent acordarea atestatului social și a mărcii sociale, dar obținerea 
mărcii sociale este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială. 
Pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale nu se percep taxe.  

 
Întreprinderile sociale atestate au obligația de a: 

 de a comunica Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) 
orice modificări ale  actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 
zile de la  modificare; 

 de a comunica AJOFM rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; 
 de a publica, în termen de 3 luni de la încheierea anului  calendaristic, 

raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile  financiare 
anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale; 

 întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea 
condiţiilor  legale de desfăşurare a activităţii, anual, pentru a se verifica 
respectarea  criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de 
întreprindere socială. 

 

Marca socială este forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie în 
scopul recunoaşterii contribuţiei directe a acestora la realizarea interesului general 

şi/sau la îmbunătăţirea situaţiei grupului vulnerabil. 
Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de 
inserție, dar si elemente de identitate vizuală aplicate obligatoriu asupra serviciilor, 
produselor și documentelor realizate (Figura 2). 
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Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii 
sociale. Întreprinderea socială de inserție, respectiv întreprinderea socială care a 
obținut atestatul, depune sau transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la 
agențiile de ocupare în a căror rază teritorială își are sediul, următoarele documente: 

 cerere pentru acordarea mărcii sociale; 
 situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă; 
 contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului 

vulnerabil; 
 documentele care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil. 

 

Întreprinderile sociale de inserție au obligația să: 
 asigure, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul 

vulnerabil, măsuri  de acompaniament care să asigure inserţia 
profesională şi socială; 

 întocmească raportul de activitate anual, care conține aspecte privind 
întreaga  activitate desfășurată de întreprinderea socială de inserție în 

perioada de  raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul 
social anual care  conține activitățile cu caracter social, corelate cu 
situațiile financiare prezentate; 

 întocmească raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual 
și  extrasul raportului social anual; 

 întocmească extrasul situațiilor financiare anuale; 
 nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate 

vizuală  peste termenul de valabilitate al certificatului; 
 utilizeze elementul specific de identitate vizuală, care se aplică în 

mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori 
a  documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. 

Figura 2. Marca socială  

element specific de identitate vizuală, 
care se aplică în mod obligatoriu asupra 

produselor realizate sau a lucrărilor 
executate ori a documentelor 

care  demonstrează prestarea unui 
serviciu. 

certificatul care atestă 
statutul de 

întreprindere  sociala 
de inserție; 
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În cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, al Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) și la nivel județean se organizează câte un 
compartiment cu atribuţii în domeniul economiei sociale.  
Principalele atribuţii ale compartimentelor pentru economie socială din cadrul 
agenţiilor de ocupare sunt: 

a) analizează şi evaluează solicitările persoanelor juridice care desfăşoară 
activităţi în domeniul economiei sociale în vederea acordării, după caz, a atestatului 
sau a mărcii sociale; 

b) emit deciziile de acordare/neacordare a atestatului, respectiv a mărcii 
sociale; 

c) informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de 

atestare/certificare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserţie, 
precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile 
acestora în calitate de întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserţie; 

d) propun suspendarea sau retragerea atestatului ori a mărcii sociale; 
e) actualizează Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale cu 

informaţiile privind întreprinderile sociale atestate, respectiv întreprinderile sociale 
de inserţie certificate; 

f) monitorizează la nivel judeţean/Bucureşti activitatea întreprinderilor 
sociale atestate/certificate, pe baza rapoartelor anuale transmise de acestea; 

g) propun conducerii ANOFM efectuarea de controale pentru verificarea 
îndeplinirii criteriilor şi principiilor care au stat la baza atestării/certificării 
întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserţie; 

h) întocmesc raportul anual de activitate aferent judeţului/Bucureşti, pe care 
îl transmit ANOFM; 

i) propun ANOFM măsuri de îmbunătăţire şi dezvoltare a domeniului de 
economie socială; 

j) elaborează, prin consultare cu întreprinderile sociale de inserţie, planul de 
inserţie socio-profesională judeţean/Bucureşti, definit prin normele metodologice de 

aplicare a legii; 
k) publică raportul anual de activitate pe pagina proprie de internet; 
l) organizează, în colaborare cu întreprinderile sociale şi întreprinderile 

sociale de inserţie, autorităţile publice locale, alte entităţi relevante, activităţi de 
consultări, evenimente, grupuri de lucru, seminare, evenimente sau acţiuni de 
mediatizare a domeniului economiei sociale, precum şi acţiuni de consultare. 

 
De asemenea, s-a înființat Comisia naţională pentru economie socială, fără 
personalitate juridică, organism de colaborare, coordonare şi monitorizare în 
domeniul economiei sociale cu reprezentare paritară – reprezentanți ai ministerelor și 
ai întreprinderilor sociale/sociale de inserție.  
 

Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale este administrat de către ANOFM 

şi cuprinde informaţii cu privire la întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de 
inserţie atestate/certificate în România referitoare la: 

a) date de identificare a întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de 
inserţie; 
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b) date referitoare la numărul de angajaţi/membri; 
c) date referitoare la numărul de angajaţi/membri din rândul persoanelor din 

grupurile vulnerabile; 
d) date referitoare la numărul total de voluntari; 
e) date despre atestare/certificare; 
f) abateri şi sancţiuni constatate sau/și aplicate în raport cu statutul de 

întreprindere socială/întreprindere socială de inserţie. 
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I. Descrierea principalelor grupuri țintă 

Principalele grupuri țintă sunt reprezentate în cazul cercetării de față, pe de o parte, 

de grupurile vulnerabile din cele 3 regiuni de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Sud-

Est și modul în care aceștia se pot implica în economia socială atât ca beneficiari cât 

și ca resurse și, pe de altă parte, de antreprenorii sociali, respectiv întreprinderile 

sociale.  

De asemenea, alte grupuri țintă care sunt abordate în prezentul studiu sunt 

constituite din instituțiile cu atribuții în domeniu, în special Agenția Națională de 

Ocupare a Forței de Muncă și Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă din 

regiunile supuse analizei precum și entitățile financiar-bancare care oferă finanțare, 

indiferent că sunt structuri de economie socială sau nu.  

Totodată, comunitatea locală și regiunea unde întreprinderea își desfășoară 

activitatea reprezintă grupuri țintă indirecte pentru cercetarea de față, mai ales în 

ceea ce privește furnizorii și clienții întreprinderilor sociale vizate. 

 

II.1. Grupurile vulnerabile  

Abordările privind măsurile și politicile necesare pentru un stat al bunăstării sau 

dezbaterile atât la nivel national cât și cele care vizează realizarea unei Europe 

socială și incluzivă atât la nivelul decidenților politici, experților sau în general la 

nivelul publicului larg se concentrează pe protecția și sprijinul specific oferit 

diferitelor categorii de grupuri vulnerabile. Totuși, este important de subliniat că sunt 

foarte puține definiții oficiale asupra a ceea ce înseamnă grupuri vulnerabile, fără să 

existe un consens privind caracteristicile grupurilor care ar putea fi tratate ca 

vulnerabile (Mărginean și Bălașa, 2005). În acest sens, în cadrul grupurilor vulnerabile 

regăsim o varietate largă de persoane, de la copii şi bătrâni, la şomeri și persoane cu 

dizabilități, tineri sau lucrători cu un statut precar pe piața muncii etc. De regulă, 

caracteristicile socio-demografice ca sexul, vârsta, etnia, localizarea geografică, 

educația, ocupația, statut familial etc. sunt utilizate pentru a identifica și descrie 

grupurile vulnerabile. De asemenea, există situații neprevăzute, economice și sociale, 

și/sau catastrofe naturale cum sunt cutremurele, inundațiile sau seceta, războaiele, 

crizele politice sau economice și alte evenimente de acest tip care pot transforma 

anumite persoane în persoane vulnerabile.  

Termenul de grup vulnerabil este folosit adesea în documente oficiale, documente 

legislative sau în diferite studii și cercetări fiind asimilat termenului de grup 

“defavorizat”, “marginalizat”, “exclus” sau “grup la risc”, toate aceste concepte 

fiind puse în relație cu fenomenul mai larg al sărăciei și excluziunii sociale (ICCV, 

2008). 
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Cea mai frecventă accepțiune a vulnerabilității este cea de “slăbiciune”, “lipsă de 

apărare”, “lipsă de mijloace”. Grupurile vulnerabile sunt considerate a fi grupuri 

lipsite de sprijin, care se află adesea în stare de sărăcie din care, de cele mai multe 

ori nu pot ieși fără ajutor, nefăcând față dificultăților și nici nu pot să profite de 

oportunitățile care pot apărea. Astfel de persoane se pot afla, în același timp, în 

situații de vulnerabilitate multiplă, cumulând riscuri pe toate dimensiunile vieții, 

incapabile de a face față dificultăților, așa cum este exemplificat în Figura 3. 

Exemple de astfel de grupuri vulnerabile: persoanele infectate cu HIV, vârstnicii, 

persoanele cu dizabilități, copiii abandonați, minoritățile etnice, solicitanții de azil, 

familiile monoparentale și alte grupuri vulnerabile. 

 

 

Figura 3. Categorii de grupuri vulnerabile 

 

O accepțiune alternativă a vulnerabilității se referă la expunerea la riscuri care pot 

conduce la un nivel de bunăstare plasat sub pragul a ceea ce consideră societatea a fi 

acceptabil sau dezirabil. În această accepțiune mai largă pot fi vulnerabile şi grupuri 

precum femeile aflate în perioada maternității, tinerii absolvenți debutanți pe piața 

muncii, persoanele de peste 45 ani care se află în șomaj de lungă durată și altele. 

În prima accepțiune, vulnerabilitatea este mai degrabă o stare problematică 

permanentă. În al doilea caz, vulnerabilitatea este legată de un eveniment, de o 

intervenție sau de eşecul unei strategii şi este mai degrabă o stare tranzitorie. 
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II.1.1.Grupurile vulnerabile la nivelul Uniunii Europene 

Deşi nu există o definiție formală a grupurilor vulnerabile, în cadrul documentelor 

oficiale ale Uniunii Europene, termenul este folosit adesea în relație cu conceptul de 

incluziune socială, care presupune, accesul persoanelor la oportunitățile şi resursele 

necesare pentru a participa pe deplin la viața economică, socială şi culturală şi pentru 

a se bucura de un standard de viață considerat normal sau dezirabil în societatea în 

care trăiesc: “promovarea egalității şi a incluziunii sociale presupune depunerea de 

eforturi pentru ca toți indivizii, inclusiv grupurile vulnerabile, să poată juca un rol 

activ în câmpul muncii şi în societate şi să beneficieze de şanse egale în acest sens”. 

(Comisia Europeană, Ocupare, Afaceri sociale și Incluziune, 2010). 

Obiectivele UE în ceea ce privește implementarea politicilor sociale și realizarea 

Europei Sociale cuprind eliminarea sărăciei în rândul copiilor şi a familiilor cu copii, 

promovarea accesului pe piața muncii, educație şi formare, combaterea excluziunii 

sociale şi a discriminării. La nivel european, există o serie de documente legislative, 

normative și de politici care își propun să ofere sprijin și să protejeze grupurile 

vulnerabile, într-un mod implicit sau explicit. De exemplu, Strategia de ocupare la 

nivel UE se axează pe accesul către un loc de muncă de calitate și decente pentru toți 

europenii, inclusiv pentru cei mai vulnerabili, precum imigranții sau persoanele cu 

dizabilități. Directiva şanselor egale pe piața muncii protejează persoanele cu 

dizabilității pe piața muncii. Directiva egalității privind rasa interzice discriminarea 

pe baza criteriilor referitoare la rasă și etnie la locul de muncă sau în alte sfere ale 

vieții, precum accesul la bunuri şi servicii. Anul 2010 a fost declarant la nivelul 

statelor membre Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale.  

În cadrul grupurilor vulnerabile au fost incluse categorii diverse: persoane vârstnice, 

familii numeroase şi familii monoparentale, copii şi tineri, persoane cu dizabilități, 

imigranți, persoane din rândul minorităților etnice (cu accent pe minoritatea romă, 

cea mai numeroasă prin cei aproximativ 10-12 milioane de romi din Europa).  

Grupurile vulnerabile sunt delimitate comparativ cu majoritatea populației ca având 

condiții de viață mai dificile: locuire precară sau lipsa locuinței, şomaj, nivel de 

educație scăzut, lipsa veniturilor. Femeile sunt considerate a fi mai expuse riscurilor 

sărăciei şi excluziunii sociale decât bărbații. 

Astfel, conform analizei grupurilor vulnerabile realizate de Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale la nivelul unităților administrative teritoriale (Figura 4) se pot 

observa cele mai vulnerabile grupuri identificate care reprezintă o resursă de forță de 

muncă pentru structurile de economie socială (MMSS, 2019). 
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Figura 4.  Cele mai vulnerabile grupuri identificate la nivel de unități administrative 

teritoriale 

Sursa:www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019

-Raport_grupuri_vulnerabile_final.pdf) 

Neexistând o definiție oficială a grupurilor vulnerabile, la nivelul UE și în România, 

grupurile vulnerabile au fost descrise cel mai adesea cu ajutorul unor indicatori. 

Astfel, în delimitarea şi descrierea lor, au fost folosiți o varietate largă de indicatori, 

de la cei ai veniturilor sau nivelului de trai sau cei referitor la sărăcie, accesului pe 

piața muncii, educației, locuirii, stării de sănătate, tipului de gospodărie sau 

comunitate, participării sociale până la indicatori care delimitează dificultăți sociale, 

precum instituționalizare, exploatare, trafic de persoane, violență domestică sau 

consum de droguri. 

În majoritatea documentelor stategice, legislație, studii și cercetări starea de 
vulnerabilitate și grupurile vulnerabile sunt caracterizate pe baza unor indicatori 
(”indicatori ai bunăstării”), în general asociați stării de sărăcie și excluziune socială:  

- persoane expuse riscului de sărăcie după transferurile sociale, persoane 
deprivate material sever; 

- persoane care locuiesc în gospodării cu intensitate scăzută a muncii.  
 

În acest sens, exemple de grupuri vulnerabile includ: persoane sărace, copii și tineri 

lipsiți de îngrijire și sprijinul parental, persoane vârstnice singure sau dependente, 

romi, persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc în comunități rurale și urbane 

marginalizate. 
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II. 1.2. Grupurile vulnerabile în România 

Grupurile vulnerabile ca și termen de sine stătător sau termeni și definiții utilizate cu 

aceeași accepțiune se regăsesc și în legislația românească, în general, în relație cu 

incluziunea sau excluziunea socială: persoane excluse social sau supuse riscurilor de 

excluziune socială sau persoane vulnerabile, persoane defavorizate, persoane 

marginalizate. Câteva exemple de definiții explicite sau implicite ale terminologiei de 

grupuri vulnerabile din documente legislative sau de politici sociale au în vedere: 

În Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 

persoanele marginalizate sunt definite ca având: „poziție socială periferică, de 

izolare, cu acces limitat la resursele economice, politice, educaționale şi 

comunicaționale ale colectivității, manifestată prin absența unui minimum de condiții 

sociale de viață.”  

În cuprinsul OUG nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, categoria defavorizată este definită ca fiind: „acea categorie de 

persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea 

cetățenilor din cauza diferențelor identitare față de majoritate, fie se confruntă cu 

un comportament de respingere şi marginalizare.” 

De asemenea, în Programul de implementare a PNAinc pentru perioada 2006-2008, 

persoanele marginalizate sau excluse social sunt definite ca fiind cele care se 

confruntă cu „una sau cu un cumul de privațiuni sociale, cum ar fi: lipsa unui loc de 

muncă, lipsa unei locuințe sau locuință inadecvată, lipsa accesului la un sistem de 

furnizare a apei potabile, a căldurii sau a energiei electrice, lipsa accesului la 

educație sau servicii de sănătate.”  

Potrivit Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, articolul 6, litera p.: ”grupul vulnerabil 

desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de 

satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, 

sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la 

vulnerabilitate economică şi socială.”  Această definiție a fost preluată și de Legea 

economiei sociale nr.219/2015 cu modificările și completările ulterioare, si detaliata 

in Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială din 10.08.2016 din punct de vedere al documentelor justificative, 

după cum urmează : 

a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din 

acest sistem, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea 

instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor 

Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
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ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene 

pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de 

plată; 

c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru 

susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copia 

deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi 

inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată; 

d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale 

definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi 

completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de şedere 

valabile, potrivit legii; 

e) pentru persoanele fără adăpost, adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii 

administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au 

domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ- 

teritorială de pe teritoriul României conform informaţiilor obţinute de la structura 

judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a 

municipiului Bucureşti; 

f) pentru orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de 

satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului 

prevăzut în anexa nr. 1, de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază 

teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea 

întreprinderii sociale. 

În privința grupurilor identificate ca fiind vulnerabile în documente oficiale, acestea 
acoperă o diversitate de categorii socio-demografice şi de probleme sociale. De 
exemplu, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
Axa Prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale menționează la categoria grupuri 
vulnerabile următoarele categorii de persoane:  
 populația de etnie romă;  
 persoanele cu dizabilități;  
 tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului;  

 femeile;  

 familiile cu mai mult de doi copii;   

 familiile monoparentale, copiii in situatii de risc;  

 infractorii şi foştii delincvenți;  

 persoanele dependente de droguri şi alcool;  

 persoanele fara adapost;  

 victimele violenței domestic;  

 persoanele infectate cu HIV/SIDA;  

 persoanele afectate de boli profesionale;  

 refugiații, solicitanții de azil. 
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De asemenea, conform Ghidului indicatorilor AMPOCU “situația de vulnerabilitate” 
reprezintă una din următoarele situaţii în care se află persoana care:  

a) nu realizează venituri proprii sau veniturile lor ori ale susţinătorilor legali nu 
sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent şi mediu sigur de viaţă;  

b) se află în imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii 
zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire;  

c) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza 
resurselor proprii.” 

 
La nivelul regiunilor de dezviltare a României, potrivit Raportului privind 

grupurile vulnerabile publicat pe site-ul Ministerului 
Muncii(http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_M
MPS/2019_-_Raport_grupuri_vulnerabile_final.pdf) se observă că cele mai vulnerabile 
grupuri sunt persoanele în risc de sărăcie şi persoanele vârstnice, care reprezintă, 
fiecare în parte, puţin peste o treime din totalul răspunsurilor reprezentanţilor 
instituţiilor de la nivel local, în regiunile Centru (figura 5), Sud-Muntenia (figura 6) și 

Sud-Est (figura 7). 
 

 
Figura 5 Cele mai vulnerabile grupuri identificate in Regiunea Centru 
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Figura 6 Cele mai vulnerabile grupuri identificate in Regiunea Sud-Muntenia 
 

 

Figura 7 Cele mai vulnerabile grupuri identificate in Regiunea Sud-Est 
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II.1.3. Economia socială și grupurile vulnerabile 

La nivel european nu există o definiție oficială a economiei sociale, aceasta fiind 

definită implicit sau operațional, la fel ca şi conceptul de grup vulnerabil. Astfel, 

economia socială începe să se regăsească în documentele oficiale ale UE din anii 

1980, iar prima Conferința Europeană a Economiei Sociale a avut loc la Paris în 1989.  

Rolul economiei sociale în ceea ce privește integrarea grupurilor vulnerabile pe piața 

muncii a început să fie considerat esențial abia după anii 1990, iar ”al treilea sector” 

definit ca sector intermediar între sectorul public și privat capătă importanță și 

recunoaștere inclusiv la nivelul publicului larg. Economia socială joacă un rol 

important în rezolvarea problemelor economice şi sociale, oferind servicii a căror 

cerere nu este acoperită adecvat de sectorul privat sau public. Treptat, economia 

socială a devenit un sector care generează multe locuri de muncă în Europa. Dacă în 

2005, la nivelul UE-25, economia socială constituia 4% din PIB şi implica peste 11 

milioane de persoane, reprezentând 6,7% din totalul forței de muncă angajate la acel 

moment, în anul 2021, în UE avem 2,8 milioane de întreprinderi și organizații sociale 

care sunt responsabile pentru crearea a 13,6% din locurile de muncă de la nivel 

european și, respectiv 8% din PIB-ul UE (Figura 8). 

 

Figura 8. Evoluția economiei sociale la nivelul Uniunii Europene 

Grupurile vulnerabile sunt considerate o țintă în care economia socială poate avea un 

rol important. Obiectivul specific al întreprinderilor sociale este de a promova 

incluziunea socială a grupurilor aflate în dificultate prin creşterea oportunităților de 

angajare. În acelaşi timp, întreprinderile sociale oferă servicii personalizate, 

asigurând tranziția de la o stare de vulnerabilitate la o piață a muncii normale (MMSS, 

2010). 

În România, procesul legislativ privind economia socială a fost unul lent. În legislația 

românească, noțiunea de economie socială apare pentru prima dată în Hotărârea de 

govern (HG) nr. 829/2002 privind aprobarea Planului Național Antisărăcie și 

Promovare a Incluziunii Sociale. În cadrul obiectivelor pe termen mediu-lung, 

economia socială este menționată ca unul dintre principiile ce vizează construirea 

unei societăți incluzive.  

• 4% din PIB 

• 6,7% din totalul forței de muncă  2005 

• 8% din PIB-ul UE 

• 13,6% din locurile de muncă de la 
nivel european  

2021 
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Economia socială este privită ca fiind o soluție pentru stimularea participării pe piața 

muncii în special a grupurilor vulnerabile. De exemplu, în cadrul obiectivul specific 

Promovarea incluziunii sociale din Planul Național de Dezvoltare, se precizează că: 

„dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor specifice economiei sociale” reprezintă o 

„modalitate de creştere a ocupării grupurilor vulnerabile şi de asigurare de 

oportunități egale de integrare şi menținere pe piața muncii.” (Guvernul României, 

2005). 

În 2008, este menționată din nou în legislația românească, odată cu includerea sa ca 

domeniu eligibil pentru finanțare din Fondul Social European. Domeniul economiei 

sociale este sprijinit ca domeniu major de intervenție al Programului Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). Prioritățile avute în vedere pentru 

categoriile vulnerabile sunt cuprinse cu precădere în Axa Prioritară 6, Promovarea 

incluziunii sociale, care are ca obiectiv general facilitarea accesului pe piața muncii 

al grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăți incluzive şi coezive, în scopul 

asigurării bunăstării tuturor cetățenilor, domeniile majore de intervenție fiind: 

• dezvoltarea economiei sociale; 

• îmbunătățirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educație; 

• promovarea de oportunități egale pe piața muncii; 

• inițiative transnaționale pe piața globală a muncii. 

Sectorul economiei sociale în România capătă o importanță din ce în ce mai mare 

odată cu apariția, tot în 2008, a Raportului Național Strategic Privind Protecția 

Socială Şi Incluziunea Socială, în care se precizează că „dezvoltarea sectorului privind 

economia socială poate fi primul pas pentru ca o economie eficientă şi dinamică să 

interacționeze cu o economie bazată pe justiție socială”. Astfel, se poate aprecia că 

economia socială în România beneficiază, începând din septembrie 2008, de un set 

coerent şi detaliat de măsuri asumate de autorități, dar numai în ceea ce priveşte 

economia socială ca instrument de incluziune socială şi combatere a sărăciei. 

Activitățile de economie socială care nu îndeplinesc acest rol – recunoscute, de altfel, 

la nivel european – nu sunt cuprinse expres în niciun act normativ, însă nu sunt nici 

interzise sau limitate de prevederile existente (MMSS, 2008). 

În 2015, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 219 privind economia socială, 
având drept scop stimularea dezvoltării unui model alternativ de incluziune socială a 
grupurilor vulnerabile. Conform articolului 2 din Legea nr. 219/2015, economia 
socială reprezintă: ”ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul 
public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități 
și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a 
persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, 
prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.” 
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În Strategia Națională Privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 se 

menționează că în pofida fondurilor semnificative alocate din fonduri UE și de la 

buget pentru a finanța proiecte de incluziune socială în România, din care ponderea 

cea mai mare este alocată pentru dezvoltarea economiei sociale, eficiența acestora 

rămâne scăzută. În plus, cei care desfășoară activități în domeniul economiei sociale 

tind să se concentreze în zonele cele mai dezvoltate din România, ceea ce înseamnă 

că localitățile cele mai sărace dispun de proiecte mai puține. 

Pentru a da amploare rolului jucat de sectorul economiei sociale, între 2014 și 2020 

Guvernul a urmărit:  

(i) facilitarea accesului la fonduri europene pentru sprijinirea sectorului 

economiei sociale;  

(ii) elaborarea legislației necesare pentru dezvoltarea durabilă a economiei 

sociale;  

(iii) încurajarea ONG-urilor să se implice mai mult în aceste activități de 

economie socială.  

De asemenea, în exercițiul financiar 2014-2020 s-au alocat fonduri prin Axa Prioritară 
4 din POCU 2014-2020 pentru acțiuni, precum:  

 
• Sprijin pentru formare profesională, consiliere, consultanță în domeniul 

antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și 
abilităților în diferite domenii, pentru înființarea de noi întreprinderi sociale și 
dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro-
granturilor;  

• Sprijin financiar pentru implementarea măsurilor de îmbătrânire activă, de 
exemplu pentru angajarea vârstnicilor în întreprinderi sociale;  

• Crearea și consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanți de pe piața 
muncii, din sistemul de învățământ, de asistență medicală, de asistență socială sau 
din administrația locală și centrală în vederea creșterii implicării în furnizarea de 
servicii pentru grupurile vulnerabile; 

 • Crearea unor rețele de sprijin și de cooperare, stabilirea de parteneriate, 
pentru diseminarea de bune practici și informații, activități de consolidare a 
capacității și transferul de know-how cu alte comunități și cu actorii relevanți la nivel 
de țară sau din alte state membre;  

• Activități de consiliere, acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile și 
accesibilizarea locurilor de muncă în vederea desfășurării activității în cadrul 

întreprinderilor sociale de inserție;  
• Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și 

îmbunătățirea vizibilității economiei sociale - inclusiv inițiative de promovare a mărcii 
sociale și de conștientizare a formelor specifice de acțiune ale economiei sociale. 
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II.2. Antreprenori sociali și Întreprinderile sociale  

Domeniul economiei sociale și stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a 

economiei sociale sunt reglementate prin Legea nr. 219/2015 privind economia 

socială, lege care reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile 

publice, a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie. Economia 

socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de 

autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către 

asociaţi.  

Conform legii economiei sociale întreprinderile sociale sunt clasificate ca în tabelul 
de mai jos: 
 

Tabelul 3. Clasificarea întreprinderilor sociale  
 

Tip întreprindere 

 

Baza legală 

societăţile cooperative 

de gradul I 

funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea 

şi funcţionarea cooperaţiei, republicată 

cooperativele de credit funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

asociaţiile şi fundaţiile funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

casele de ajutor 
reciproc ale salariaţilor 

funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul 
juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al 

uniunilor acestora, republicată. 

casele de ajutor 
reciproc ale 
pensionarilor 

funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

societăţile agricole funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu 
modificările ulterioare. 

orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de 
înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale 
prevăzute în prezenta lege 
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Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale și are ca obiective: 

a. consolidarea coeziunii economice şi sociale;  

b. ocuparea forţei de muncă;  

c. dezvoltarea serviciilor sociale. 

Obiectivele se realizează prin următoarele activităţi de interes general: 
- producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări 

care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;  
- promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura 

locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;  
- dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor 

din grupul vulnerabil;  
- dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe 

piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil. 
 

Statutul de întreprindere socială se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea 

prelungirii și se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială 

eliberat de AJOFM, atestat ce se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute 

de lege că pot fi întreprinderi sociale, pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare, cu 

respectarea următoarelor criterii (Figura 9):  

 

 

Figura 9. Criterii de dobândire a statutului de întreprindere socială 

Criterii de 
dobândire a 
statutului de 
întreprindere 

socială 

acţionează în scop social 
şi/sau în interesul general 

al comunităţii;  

alocă minimum 90% din profitul 
realizat scopului social şi rezervei 

statutare; 

se obligă să transmită bunurile 
rămase în urma lichidării către 

una sau mai multe întreprinderi 
sociale;  

aplică principiul echităţii sociale 
faţă de angajaţi, asigurând 

niveluri de salarizare echitabile, 
între care nu pot exista diferenţe 
care să depăşească raportul de 1 

la 8 
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Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care:  

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului 

vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel 

puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;  

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin 

inserţia socio-profesională a persoanelor defavorizate.  

Întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele 

angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să 

asigure inserţia profesională şi socială conform figurii 10. 

 

Figura 10. Măsuri de inserție profesională și socială 

În România, potrivit Barometrului de economie socială (2021), la nivelul anilor 2019-

2020, pe piață erau active în jur de 6.000 de întreprinderi sociale. Doar 133 dintre 

acestea aveau acreditare oficială, multe întreprinderi sociale fiind asociații sau 

fundații cu activitate economică, undeva peste 5.000 de entități. Este important de 

subliniat că numărul de cooperative, unități protejate și întreprinderi de inserție 

socială este foarte redus. Majoritatea întreprinderilor de economie socială se regăsesc 

în mediul urban, peste 70% din total, mediul urban oferind mai multe oportunități de 

piață, dar și de forță de muncă disponibilă și calificată. Referitor la angajarea 

persoanelor din grupurile vulnerabile în sectorul economiei sociale, același studiu 

menționează că întreprinderile sociale analizate au creat locuri de muncă pentru 34% 

din total salariați persoane vulnerabile (preponderent persoane cu dizabilități).  

Informarea 

Consilierea 

Accesul la formele de pregătire 
profesională 

Adaptarea locului de muncă la capacitatea 
persoanei 

Accesibilizarea locului de muncă în funcţie 
de nevoile persoanelor 

Alte măsuri 
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II. Cercetare privind economia socială la nivelul regiunilor de dezvoltare 

Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est 

 
Babbie (2010) consideră că: ”Cercetarea socială poate avea mai multe obiective. Trei 
dintre cel mai des întâlnite și mai utile sunt explorarea, descrierea și explicarea”.  
Plecând de la acestea, pentru îndeplinirea scopului propus al cercetării, s-au 
întreprins următoarele:  

a) Explorarea. Cercetarea bibliografică și legislativă realizată în capitolele 
precedente a studiat dinamica și dezvoltarea economiei sociale. S-a explorat 

atitudinea salariaților și managerilor de întreprinderi sociale din regiunile de 
dezvoltare selectate în cadrul proiectului, față de anumite aspecte legate 
deînființarea întreprinderilor, de facilități de procesele de atestare și de certificare.  

b) Descrierea. Componenta descriptivă a fost folosită pentru a prezenta 
organizarea cercetării (importanța temei, definirea obiectivelor, interpretarea 
datelor etc.), pentru analiza aspectelor constatate și pentru concluzii.  

c) Explicarea. Diferitele corelații realizate, conceptele și factorii de 
influență sunt explicați în detaliu. Relațiile între variabilele cercetării și modul de 
alegere al întreprinderilor analizate sunt de asemenea, descrise și explicate.  

Analiza privind economia socială la nivelul regiunilor de dezvoltare Centru, Sud-

Muntenia și Sud-Est utilizează un mix de metode de cercetare cantitativă și calitativă 

și de prelucrare a datelor. Scopul acestui studiu îl constituie, totodată, identificarea 

căilor de îmbunătăţire a situației existente și a unor mecanisme de sprijin pentru 

finanțarea viitoare și sustenabilitatea economiei sociale în România și, în mod 

specific, la nivelul regiunilor Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est și în mod  .  

În cadrul analizei au fost supuse cercetării documente strategice la nivel national, și 

anume:  

 Strategia Naționala de Ocupare a Forței De Muncă 2014-2020; 

 Strategia Națională pentru Incluziunea Socială Și Reducerea Sărăciei;  

 Strategia Naţională privind Îmbătrânirea Activă; 

 Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 

2014- 2020; 

 Legea economiei sociale - Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia 

socială; 

 Planurile de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru 2014-

2020; 

 Alte documente relevante în domeniu.  

Conceperea materialelor, colectarea datelor și realizarea cercetării s-au desfășurat în 

perioada aprilie-octombrie 2022. 
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III.1. Metode și instrumente de cercetare utilizate pentru atingerea 

obiectivului cercetării 

Colectarea informațiilor s-a realizat pe două direcții, astfel:  

- prin cercetare online de tipul cercetării de birou și analiza documentelor, a 

studiilor relevante, a legislației europene și naționale în domeniu, a datelor statistice 

disponibile în bazele de date existente la nivel local, național și regional sau date 

statistice și informații oferite de diferite instituții la cerere sau date publice; 

- prin cercetare de teren și întâlniri cu reprezentanții diverselor entități 

relevante și antreprenorii susținuți prin proiect în cele 3 regiuni de dezvoltare Centru, 

Sud-Muntenia și Sud-Est. 

Pentru analiza datelor statistice disponibile una dintre principale surse de date 

publice la nivel național, pe lângă Institutul Național de Statisitică (INS) va fi Registrul 

unic de evidență a întreprinderilor sociale care este administrat de către Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu scopul de a asigura informațiile 

necesare, corecte și complete cu privire la situația și evoluția domeniului economiei 

sociale. 

Potrivit informațiilor disponibile în Registru, la nivelul anului 2021, în cele 3 regiuni 

de dezvoltare supuse analizei situația se prezentă ca în figura 11:  

 

Figura 11. Număr de întreprinderi sociale pe regiuni 

Pentru realizarea studiului privind economia socială la nivelul regiunilor de dezvoltare 

Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est pe lângă analiza documentelor și a datelor statistice 

disponibile se vor utiliza ca și instrumente de cercetare și colectare a datelor pe de o 

parte, aplicarea unui chestionar și, pe de altă parte, interviul semistructurat realizat 

față în față sau online. În acest sens, se va aplica actorilor relevanti în domeniu, 

inclusiv antreprenorilor sprijiniți prin proiect un număr minim de 60 de chestionare la 

nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare.  
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Abordarea cantitativă a avut în prim plan cel mai des utilizat instrument de 
cercetare: chestionarul. În perioada aprilie - octombrie 2022 de derulare a cercetării 
a fost aplicat chestionarul iar subiecții au completat chestionarul online și față în 
față. 
 
Chestionarul (Anexa 1) cuprinde un număr de 24 de întrebări fiind utilizate mai multe 
tipuri de întrebări:  
 întrebări factuale (folosite pentru datele de identificare – tip societate, 

mediul, județul etc.);  

 întrebări închise, cu răspunsuri predefinite cu privire la tema centrală;  

 întrebări de tip scală, care presupun ierarhizări ale răspunsurilor;  

 întrebări deschise care să ajute la aprecierile calitative;  

 întrebări semi-deschise, care conțin răspunsuri predefinite, dar lasă și 
posibilitatea subiectului de a adăuga propriile versiuni de răspuns.  

 

În vederea constituirii bazei de date s-a realizat o cercetare exploratorie secundară. 

Conform datelor obținute de la AJOFM situația se prezintă astfel (Figura 12): 

 

Figura 12. Număr întreprinderi economie socială 

Pentru aprofundarea analizei, cercetarea cantitativă a fost completată de o analiză 
calitativă. În timp ce cercetarea cantitativă s-a bazat pe elemente ca: număr de 
subiecţi, număr de răspunsuri de acelaşi tip sau de tipuri diferite, date statistice sau 
frecvenţe de răspuns, cercetarea calitativă a avut menirea de a intra în profunzimea 
subiectelor şi de a detalia aspectele sensibile privind economia socială. Instrumentul 

utilizat a fost interviul semi-structurat (Anexa 2) aplicat unui număr de 25 de 
persoane, realizat online și față în față, atât cu antreprenorii sprijiniți în proiect cât 
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și cu alți actori relevanți la nivel national și AJOFM-urile din județele din regiunile 
Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est supuse cercetării. Opțiunea pentru un interviu 
structurat este susținută de faptul că obiectivele urmărite prin acest instrument se 
cunosc înainte de întâlnirea pentru interviu, de unde derivă și necesitatea definirii 
încă de la început a întrebărilor. Interviul semi-structurat a fost ales ca instrument de 
cercetare datorită următoarelor avantaje: 
  posibilitatea de a obţine răspunsuri specifice la fiecare întrebare;  
 observarea comportamentelor nonverbale, fapt ce sporeşte cantitatea şi 

calitatea informaţiilor (în cazul interviurilor față în față);  
 asigurarea controlului asupra succesiunii întrebărilor, fapt ce are efecte 

pozitive asupra acurateţei răspunsurilor;  
 asigurarea unor răspunsuri personale, fără intervenţia altora;  
 discutarea unor probleme mai complexe cu mai multe întrebări, de o mai mare 

subtilitate. 
 

III.2. Analiza cantitativă și calitativă a datelor 

 
Cercetarea calitativă și cantitativă s-a derulat în perioada aprilie-octombrie 2022 și a 
avut rolul de a analiza situația și de a oferi informații relevante asupra economiei 
sociale din regiunile de implementare a proiectului: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est. 
Contextul extern din perioada colectării datelor se resimte în răspunsuri, prin gradul 
de ”non răspuns” la câteva întrebări. El se caracterizează prin: criza energetică, 
pandemia COVID-19, condițiile de telemuncă. Cu toate acestea, cercetarea a scos în 
evidență aspecte importante ale climatului organizational din întreprinderile de 
economie sociale, ale dificultăților legate de sursele de finanțare, procesul de 

acreditare/certificare precum și modalități prin care sectorul economiei sociale și 
întreprinderile sociale pot fi sprijinite și își pot atinge potențialul de dezvoltare.  
 
Procesul de analiză şi interpretare a datelor obținute în urma aplicării chestionarelor 
s-a făcut ținând cont în permanență de obiectivele cercetării şi ale proiectului. 
Pentru analiza datelor obținute în urma aplicării chestionarului au fost utilizate 
programele Microsoft Office Excel cu ajutorul căruia s-au identificat frecvențele şi 
procentele aferente răspunsurilor şi s-au realizat analize bi-criteriale. Analiza 
unicriterială a fost folosită în debut pentru a analiza variabilele cercetării. Cu 
ajutorul ei s-a putut exprima frecvența de apariție a unei variabile. 
 
Astfel, în cadrul cercetării cantitative, chestionarul a fost transmis unui număr de 500 

întreprinderi sociale din regiunile Sud-Muntenia, Centru, și Sud-Est fiind colectate 

răspunsuri de la 60 de respondenți, respectiv un procent al ratei de răspuns de 12%.  

Având în vedere că eșantionul cercetării nu este unul reprezentativ, este important 

de subliniat că rezultatele cercetării cantitative nu pot fi extrapolate la nivelul 

întregului sector al economiei sociale sau antreprenorilor sociali care își desfășoară 

activitatea în regiunile supuse investigației. Totuși, informațiile obținute din prezenta 

cercetare ce are un caracter exploratoriu ne oferă o imagine destul de clară asupra 
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economiei sociale și antreprenoriatului social, permițând totodată obținerea unor 

răspunsuri pertinente în ceea ce privește nevoile sectorului, care sunt aspectele care 

funcționează și/sau care ar putea fi dezvoltate, care sunt aspectele deficitare sau/și 

unde autoritățile ar trebui să intervină precum și modul în care accesul la resurse, 

inclusiv finanțare ar putea sprijini dezvoltarea economiei sociale în România, la nivel 

local și regional. 

Mai mult, prezenta analiză a economiei sociale în regiunile de dezvoltare Sud-

Muntenia, Centru, și Sud-Est se constituie, în același timp, prin rezultatele sale, într-

un punct de plecare către cercetări în domeniul economiei sociale mai aprofundate și 

pe teme specifice. 

În ceea ce privește respondenții, în marea lor majoritate (54 respondenți) sunt 

organizați ca societate comercială de tip SRL restul de 6 fiind organizați ca asociație 

sau fundație conform OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. Împărțirea din 

punct de vedere al mediului rural-urban unde se află sediul social al participanților la 

studiu este aproximativ aceeași, jumătate dintre ei fiind în rural iar cealaltă jumătate 

în urban.  

În marea lor majoritate întreprinderile își desfășoară activitatea în plan local sau al 

județului/ județelor imediat aflate în vecinătate, iar mai puțin de 15% au declarat că 

au activitate la nivel național sau pot onora comenzi sau acoperă prin vânzări la nivel 

național. Informațiile colectate în cadrul interviurilor realizate în cadrul componentei 

de cercetare calitative arată că antreprenorii sociali preconizează că, în cele mai 

multe cazuri producția va rămâne locală și dezvoltarea va fi înspre vânzare online 

și/sau deschiderea unui magazine online fiind totuși necesară o investiție substanțială 

și/ sau resurse de IT și personal sau ca un pas următor în dezvoltarea firmei sociale, 

inclusiv piețe externe. 

Principalele activități economice desfășurate de către întreprinderile sociale supuse 

cercetării sunt diverse (diferite coduri CAEN) cum ar fi: sport și timp liber, cultură, 

artă și mesteșuguri, comerț, distribuție, magazine online, producție, coafură și 

servicii îngrijire, închiriere auto, resurse umane, servicii de ocupare și orientare 

profesională și consiliere vocațională, hoteluri și alte unități cazare, închiriere săli, 

activități turistice, servicii de curățenie, imprimerii, tipografii, comunicare și editare, 

formare, educație, consultanță în management, agricultură, construcții și lucrări 

edilitare, spații verzi, alte servicii comunitare, servicii administrative, servicii 

informatice, amenajări interioare, mobilier, organizare de evenimente, concerte 

spectacole și altele. 

Informația de tip calitativ colectată în cadrul interviurilor atât cu actorii instituționali 

cât și cu reprezentanții întreprinderilor sociale au scos în evidență faptul că, deși 

există un deficit de forță de muncă la nivel regional și local, există totodată și un 

potențial în ceea ce privește forța de muncă disponibilă din cadrul grupurilor 

vulnerabile. Totuși, participanții la interviuri au subliniat că este nevoie de sprijin de 
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pentru activarea acestor persoane și apoi după angajarea efectivă acestora sau pentru 

profesionalizare sau pentru adaptarea locului de muncă pentru acești angajați. 

Sprijinul poate veni dinspre cadrul legal și normativ dar și subvenții sau acces la 

finanțare și diverse măsuri de sprijin specific din partea autorităților locale sau 

naționale.  

Astfel, referitor la angajarea și implicarea grupurilor vulnerabile în sectorul 

economiei sociale ”Nu cred că se înțelege exact conceptul de „grup vulnerabil”. 

Legea economiei sociale este destul de permisivă privind includerea cuiva în această 

categorie. Într-o țară ca România, în care multe persoane trăiesc la limita sărăciei, 

putem include aici pe aproape oricine. Prin urmare, văzând documentele depuse de 

către întreprinderea socială/ întreprinderea de inserție socială am constatat faptul 

că de cele mai multe ori, au fost angajate pur și simplu persoane fără venituri, în 

baza unor anchete sociale emise de către lucrătorul social dintr-o primărie oarecare. 

Poate că acesta este unul dintre scopurile economiei sociale, dar mie îmi crează 

impresia că se suprapune peste alte prevederi legale, emise pentru toate categoriile 

de angajați.” (reprezentant autoritate publică) 

De asemenea, în cadrul cercetării s-a urmărit și monitorizarea gradului de 

acreditare/autorizare/licențiere/certificare și s-a evidențiat faptul că peste 63% 

dintre respondenți sunt autorizați/acreditați sau în proces, iar circa 37% dintre cei 

chestionați au declarat că nu au nici o formă de autorizare sau acreditare pentru 

activitatea pe care o desfășoară (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13 Stadiul autorizării/certificării activității  
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Referitor la acreditarea ca întreprinderi sociale, participanții la interviuri au subliniat 

că este important ca întreprinderea să obțină acreditarea dar aceasta ar trebui să 

asigure și anumite beneficii și să vină cu un anumit sprijin și sau acces facil: 

”În perioada 2020-2022 la nivelul județului Argeș a avut loc o explozie a cererii 

privind acreditarea de întreprinderi sociale. În această perioadă au fost atestate ca 

întreprinderi sociale un număr de 119 firme din care 7 au solicitat și marcă socială. 

La acest moment putem vorbi de o buna colaborare între sectorul economiei sociale, 

firmele atestate ca întreprinderi sociale și instituțiile (primarii, ONG-uri, Direcțiile 

de asistență socială, DGASPC etc.) din judetul Arges.” (reprezentant autoritate 

publică) 

”Noi ne-am acreditat ca întreprindere socială și am facut toți pașii și hârtiile 

necesare. Dar nu ne-a ajutat cu nimic până acum, mă refer să avem vreun beneficiu 

sau ceva, doar că pentru noi era important să fim cunoscuți și recunoscuți ca 

întreprindere socială” (reprezentant întreprindere socială). 

”Cadrul legal este ambiguu și prea puțin ofertant pentru firme. Primim des 

întrebarea „de ce să mă înregistrez ca întreprindere socială sau întreprindere socială 

de inserție, ce avantaj am?”. Perspectivele de viitor depind în mare măsură –ca la 

orice firmă-de legislație și de facilitățile care pot fi accesate.” 

Pentru a analiza situația generală a întreprinderilor din economia socială am enunțat 
o serie de itemi, și anume: 

 Eficiența cadrului legal în sprijinirea sectorul economiei sociale și a 
întreprinderile sociale;  

 Accesibilitatea și claritatea procedurilor administrative; 

 Informarea privind înființarea unei întreprinderi sociale; 

 Informarea privind obținerea de atestate/autorizări/acreditări; 

 Adaptarea legislației și a formei juridice la nevoi și realități. 

 
Astfel pe o scală de la 1 la 10 (1- minim, 10 – maxim) doar o societate din 60 a 
considerat că procedurile administrative sunt clare și accesibile, 3 au spus că 
informațiile privind înființarea unei întreprinderi sociale sunt cunoscute și ușor de 
accesat și 4 au fost de acord că legislația este adaptată nevoilor, acordând punctaj 
maxim. 
 
În media răspunsurilor primează notele de 5 (62 respondenți) și de 8 (54 respondenți), 
urmate de note de 9 (47 răspunsuri) și note de 7 (41 răspunsuri). Constatăm că și de 
această dată se menține tendința celor chestionați de a se situa cu răspunsurile pe 
mediana grilei ceea ce duce la concluzia că legislația în domeniu, informațiile cu 
privere la înființarea și autorizarea unui întreprinderi de economie scocială, cât și 
accesul la procedurile administrative sunt bune, dar se pot îmbunătăți. 
 

Din totalul de 60 de societăți de economie socială chestionate, doar 13 au acordat 
nota 8 considerând procedurile administrative ca fiind clare și accesibile și forma 
juridică adecvată. 
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Figura 14 Situația generală a întreprinderilor din economia socială 
 
Intervenția statului prin crearea unui cadru legislativ și administrativ adecvat, flexibil 
și coerent va ajuta economia socială națională să prospere, valorificând potențialul 
său economic și de creare de locuri de muncă, precum și contribuția sa la o redresare 
echitabilă și favorabilă incluziunii. Având în vedere și politicile europene se impun 
măsuri care să încurajeze întreprinderile de economie socială să investească în 
proiecte de tranziție verde și digitale. 
 
Pentru a atinge scopul cercetării au fost adresate o serie de întrebări legate de 
sprijinul oferit de către autoritățile centrale sau locale pentru 

întreprinderea/organizația în care activeză. Răspunsurile sunt mai mult decât 
relevante și scot în evidență o implicare redusă a autorităților la toate nivelurile. 
Astfel asistăm la o percepție echilibrată în ceea ce privește sprijinul oferit de 
autoritățile centrale – 30 respondenți sunt de părere ca nu sunt sprijiniți deloc/puțin 
sau că autoritățile mai mult îi încurcă, în timp ce cealaltă jumătate este de părere că 
au sprijim mult si foarte mult de la autorități. Dacă s-a detaliat ajutorul resimțit pe 
anumite instituții ale statului (de exemplu Agenția Județeană de Plăți și Inspecție 
socială) se constată că 39 dintre respondenți (65%) nu resimt un sprijin real, ci doar 
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21 dintre ei s-au exprimat în sensul că autoritățile centrale/AJPIS sau AJOFM i-a 
ajutat în activitatea lor, ceea ce a reprezenta 35% dintre respondenți.    
 
 

 
 

Figura 15. Sprijinul autorităților 

 

Situația se menține și în cazul sprijinului venit de la autoritățile centrale/locale. 
Sporirea sprijinului acordat economiei sociale va permite organizațiilor sociale, pe 
lângă crearea de locuri de muncă, să își mărească impactul social în întreaga țară. 
 
Persoanele intervievate în cadrul componentei de cercetare calitativă au apreciat că 

ajutorul oferit de către autoritățile locale este foarte scăzut înspre inexistent dar că 

sprijinul acestora ar putea fi esențial pentru întreprinderile sociale și pentru 

dezvoltarea acestora și regiunea sau zona în care își derulează activitatea. 

”Ajutorul oferit de autorități….ar fi să pună la dispoziție infrastructură cum ar fi 

spațiu de expoziție și vânzare…moderne și nu mă refer aici la acele târguri de hand-

made sau târguri tradiționale care sunt deplorabile uneori, ci spații modulare care să 

fie identificabile vizual și oamenii să știe că acolo vând oameni care crează lucruri.” 

(reprezentant întreprindere socială) 

”Chiar dacă ai produse de calitate care trec de un proces de selecție vizuală, de 

mercantizare, unde le vinzi ? că tu nu ai bani să îți iei magazin sau insulă în Mall? și 

atunci de ce nu ar exista niște spații pe care să le închiriezi de la primărie unde să te 

duci să faci lucrul acesta ?” (reprezentant întreprindere socială) 

”Alt tip de suport, resurse… Ar trebui să avem o linie de finanțare garantată de stat, 

de genul 30.000 euro și banii aceștia să fie accesibili pe o durată de 15-20 ani  și 

oamenii să aibă acces, de exemplu, să se facă o firmă de contabilitate care să fie 

întreprindere socială și care să aibă clienți din spectrul acesta. Căci mulți dintre 

experții contabili nu știu ce este sau cum este cu întreprinderile sociale, scutiri 

fiscale, ajutorul pe utilități.” (reprezentant întreprindere socială) 
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Figura 16. Sprijin în ultimii 3 ani 
 

 
La întrebarea ”Întreprinderea socială a beneficiat de sprijin în ultimii 3 ani din 
partea autorităților centrale/locale direct sau prin intermediari ?”, răspunsurile au 
fost în proporție de 83% afirmative, deși la întrebarea anterioară legată de sprijinul 
pe care l-au avut din partea autorităților centrale/locale doar 36,6% au răspuns că au 
fost ajutați destul de mult/mult. Răspunsurile coroborate la cele două întrebări 
conduc la următorul set de concluzii: 

 Sprijinul acordat de autorități nu este unul constant; 
 Piața întreprinderilor sociale este una instabilă; 
 Sprijinul este resimțit, dar nu este materializabil pe termen scurt (a putut fi 

cuantificat după 3 ani); 
 Impactul social este unul redus. 

 
În cadrul cercetării calitative, actorii instituționali intervievați față în față și online, 

inclusiv agențiile județene de ocupare a forței de muncă au apreciat că în ceea ce 

privește sectorul economiei sociale și antreprenoriatul social la nivel județean sau 

regional, în general, instituțiile, în afară de AJOFM care atribuții în domeniu, se 

implică foarte puțin, chiar dacă ar fi necesar la nivel local sau regional: „În afară de 

AJOFM, care are atribuții în acest sens, se poate spune că nici o instituție nu este 

interesată de acest subiect. Cu prilejul acțiunilor de popularizare a oportunităților 

privind economia socială am încercat - și într-o oarecare măsură cred că am și reușit-

să cointeresăm Municipiul Tg. Mureș, care prin reprezentanții săi din DAS, ne-au 

promis promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind scutirea de la 

plata impozitului pe clădire/teren pentru intreprinderile sociale/sociale de inserție. 

În acest moment avem 23 întreprinderi sociale și 1 întreprindere de inserție socială  

în evidență în Județul Mureș. Consider că este mult prea puțin față de potențialul 

real de dezvoltare.” 
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Respondenții în cadrul componentei de cercetare calitativă au subliniat că, în ceea ce 

privește sprijinul necesar, sustenabilitatea și perspectivele de viitor pentru sectorul 

economiei sociale și antreprenorilor sociali, se acordă în general de către AJOFM o 

serie de subvenții pentru crearea de locuri de muncă pentru categorii vulnerabile cum 

ar fi absolvenți, persoane peste 45-50 de ani, tineri NEETs, persoane cu handicap, 

tineri marginalizați social, și altele.  

”Poate că ar fi oportună acordarea de subvenții special pentru întreprinderile sociale 

având în vedere faptul că, teoretic, răspund unor nevoi sociale. Perioada de acordare 

aș stabili-o la 3 ani, la fel ca la tinerii beneficiari de contracte de solidaritate. 

Oricum, în acest moment, sectorul economiei sociale nu are în concret nici un 

avantaj sau sprijin real pentru susținere și dezvoltare. Ar trebui făcute inclusiv niște 

campanii naționale foarte susținute în mass-media, afișaje stradale, etc., cu un 

impact mare, pentru ca informațiile să ajungă și la cei interesați. Marca socială ar 

trebui să fie promovată mult mai puternic, ca brand, pentru sensibilizarea 

publicului, în vederea achiziționării conștiente a acestor produse sau servicii ale 

întreprinderii sociale.” 

Este demn de remarcat și faptul că întreprinderile sociale, din lipsă de informații sau 
de resurse nu se asociază/afiliază și nu fac parte din rețele de întreprinderi – coaliție 
federație, uniune etc. Din totalul de 60 de întreprinderi doar una, ceea ce reprezintă 
2% este parte dintr-o organizație umbrelă sau este afiliata uneia. La această întrebare 
a exista și o rată de non răspuns de 5%, dar 93% dintre întreprinderile de economie 
socială se descurcă singure, fără a accesa informații, resurse, sprijin din cadrul unor 
întreprinderi similare. 
 

 
 

Figura 17. Coaliții/afilieri/asocieri 
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De cele mai multe ori se așteaptă sprijin și suport de la autorități, fără a exista 
interes în zona de unire a forțelor pentru realizarea unui scop comun, de exemplu 
îmbunătățirea legislației, întrajutorarea grupurilor vulnerabile, obținerea de finanțare 
și parteneriate etc. 
 
Referitor la impactul și rolul economiei sociale la nivel local și respectiv regional, 
persoanele intervievate în cadrul componentei de cercetare calitativă au apreciat că 
uneori, la nivelul localității sau zonei, întreprinderile sociale pot avea un oarecare 
impact. Pe de altă parte, la nivel regional, mai ales că majoritatea întreprinderilor 
sociale sunt foarte mici cu puțini angajați, impactul este destul de mic. Tocmai de 
aceea, este esențial să se încurajeze crearea și dezvoltarea a cât mai multe afaceri 
sociale astfel încât acestea să sprijine și dezvoltarea economico-socială a zonei. 
 
”Consider că impactul economiei sociale este minim, nerelevant, atât asupra 

economiei zonei, cât și asupra comunității.” (reprezentant autoritate publică) 

”Avem unele persoane fizice/juridice în județ care înțeleg pe deplin rolul economiei 

sociale și ar dori să facă lucruri bune pentru comunitate, dar sunt prea puțin 

sprijinite instituțional. Sustenabilitatea în timp a unor astfel de proiecte este greu 

de realizat. Deasemenea, legislația ar putea fi mai clară și mai ofertantă pentru 

dezvoltarea acestui sector. Din păcate, aproape nimeni nu cunoaște acea siglă/marcă 

care se poate aplica pe pe produsele sau serviciile unei întreprinderi sociale. Nici 

măcar intreprinderile sociale, ca să nu mai vorbim de publicul larg.” (reprezentant 

autoritate publică) 

”Economia socială contează pentru noi aici pe plan local dar dacă ne referim la 

regiune e mai greu…ar trebui să fim mai mulți ca să contăm cu adevărat.” 

(reprezentant întreprindere socială) 

O altă problemă identificată este cea legată de accesul la finanțare și la produse 
specifice oferite de piață la prețuri corespunzătoare. Conform răspunsurilor oferite în 
cadrul cercetării, circa jumătate din respondenți sunt de părere că în România sunt 
puțini finanțatori privați care oferă produse specifice întreprinderilor de economie 
socială și nu există informații suficiente despre furnizorii privați și publici de 
finanțare. 
 
 

Tabelul 4. Accesul la finanțare pentru sectorul economiei sociale 
 

Item/scală 
 

1 2 3 4 5 

Există în România finanțatori privați care au produse 
specifice 

29 9 11 9 2 

Finanțatorii publici au evaluat adecvat nevoile de finanțare 15 6 18 9 12 

Întreprinderea dvs. are acces la finanțare și la instrumentele 
financiare corespunzătoare 

10 9 13 10 18 
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Există informații suficiente despre furnizorii privați și publici 
de finanțare 

16 12 13 7 12 

Prețul și condițiile de finanțare sunt accesibile și 
corespunzătoare 

14 10 18 10 8 

Granturile și subvențiile sunt suficiente și accesibile 12 11 15 8 14 

Suportul pentru accesarea surselor de finanțare sunt 
suficiente și adecvate 

13 12 15 10 10 

 
 
Aprecierile respondenților la itemii din cadrul chestionarului sunt centralizați în 
tabelul 4. Deși marea majoritate a răspuns că întreprinderea are acces la finanțare și 
la instrumentele financiare corespunzătoare și că granturile și subvențiile sunt 
suficiente și accesibile, există păreri că prețul și condițiile de finanțare  nu sunt 
accesibile, iar finanțatorii publici nu evaluează adecvat nevoile de finanțare.  
 
Întreprinderile sociale din România sunt în general mici și cunoscute la nivelul 
comunităților locale, sunt afectate de constrângeri care le restrâng accesul a 
finanțare privată sau bancară, de care au nevoie în funcție de nivelul lor dezvoltare. 
Există în general o incompatibilitate între finanțarea clasică a întreprinderilor și cea a 
unei întreprinderi sociale care impune necesitatea adaptării culturale a cadrului 
financiar, juridic și politic și conceperea unor instrumente adecvate. De asemenea, o 
altă problemă este cea legată de nerecunoașterea particularităților - distribuirea 
limitată sau nedistribuirea profitului, concentrarea pe utilizator sau pe nevoi, 

procesul decizional participativ – care îngreunează accesul întreprinderilor sociale la 
finanțarea clasică și la instrumentele prin care se sprijină IMM-urile în general. 
 
Reprezentanții întreprinderilor sociale chestionate din cele 3 regiuni de dezvolare au 
evaluat accesul la finanțare pentru întreprinderea lor ca fiind unul moderat de dificil 
(35%), dificil (33%) și foarte dificil (10%). Faptul că doar 12% dintre cei chestionați au 
afirmat ca este accesul la finanțare foarte simplu și ușor denotă că aceasta este o 
problemă destul de serioasă care afectează direct dezvolatrea acestor tipuri de 
societăți.  
 
În țara noastră nu este activ nici un fond privat de investiții sociale. În multe țări sunt 
disponibile servicii și instrumente financiar bancare speciale pentru întreprinderi 
sociale – bănci cooperatiste, bănci sociale etc.  
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Figura 18. Accesul la finanțare 
 

Deși piața financiară în domeniul economiei sociale nu este dezvoltată și 
reglementată special, întreprinderile sociale intervievate doresc să acceseze diferite 
surse de finanțare care să le ajute în activitate și care să le permită atingerea 
obiectivelor. Respondenții doresc în proporție de 43,3% să acceseze granturi 
nerambursabile sau subvenții. Surprinzător este că 33,3% dintre respondenți nu au 
încredere în surse externe și preferă să se autofinanțeze. Există și situații când se 
așteaptă ajutor de la autorități (1,67%) fără a se lua în calcul o posibilă finanțare din 
fonduri nerambursabile sau o  subvenție.  
 

 
 

Figura 19. Accesarea finanțării 
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Întrebate despre sursele de finanțare pe care intenționează să le acceseze în viitor, 
întreprinderile participante au preferat un mix de finanțare  - credit și grant (3.3%) 
sau grant, subvenție și credit (8,3%) sau grant și subvenție (43,3%). 
 
Dorința de a accesa fonduri europene este exprimată cu precădere, fiind pentru mulți 
dintre respondenți sursa principală de venit. Astfel la întrebarea: ”Ce surse ați 
utilizat în ultimii 2 ani pentru finanțarea activității organizației/ întreprinderii 
dvs?”, răspunsul care a fost prezent în toate combinațiile a fost cel legat de granturile 
nerambursabile, așa cum reiese și din figura alăturată.  
 

 
 

Figura 20. Surse de finanțare utilizate 

 
 
Sursele de finanțare cel mai des utilizate și la care au avut acces mai facil au fost 
granturile nerambursabile și veniturile proprii, în proporție de 45%. Variațiile de 
răspuns care cuprind credite, granturi, sponsorizari, cotizații, donații se mențin în jur 
de 5%. S-au identificat și cazuri în care singura sursă de venituri a fost din proiecte 
europene, pentru 18% dintre cei chestionați.  
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Persoanele intervievate în cadrul componentei de cercetare calitativă au subliniat 
importanța accesului la finanțare de tip grant nerambursabil, atât pentru start-up cât 
și pentru dezvoltarea afacerii, mai ales că, așa cum au subliniat reprezentanții 
întreprinderilor sociale intervievați, accesul la alt tip de finanțare este dificil și 
adesea necesită îndeplinirea unor condiții sau criterii greu de atins. 
 
”In continuare, sectorul economiei sociale se va dezvolta direct proporțional cu 

fondurile de finanțare nerambursabile disponibile.” (reprezentant autoritate publică) 

”În proportie de 91% dintre firmele care au solicitat atestat de întreprindere sociala 

au fost înființate în urma accesării de fonduri europene.” (reprezentant autoritate 

publică) 

”Ești discriminat la finanțare, dacă chiar vrea să îți dea ceva îți cer garanții.. casa 

ta, mașina, salariul dacă lucezi altundeva, de fapt nici nu contează dacă ești 

întreprindere socială, nu ai criterii ca să te ajute, aș spune chiar din contră.” 

(reprezentant întreprindere socială) 

”Cum caracterizați accesul la finanțare și oportunitățile de dezvoltare a sectorului 

economiei sociale? R: Consider că sunt aceleași ca pentru orice persoană juridică. 

Tocmai arătam mai sus că nu sunt acordate subvenții speciale pentru întreprinderile 

sociale/ întreprinderile de inserție socială, iar scutirile de taxe și impozite sunt la 

bunăvoința autorităților locale, care nu înțeleg întotdeauna aceste nevoi.” 

(reprezentant autoritate publică) 

Pentru dezvoltarea unui întreprinderi sociale finanțarea exclusiv din fonduri 
nerambursabile nu este întotdeauna cea mai buna variantă deoarece lansările de 
proiecte nu se realizează constant sau cu o anumită frecvență și societățile pot avea 
sincope în funcționare. Oferta scăzută de finanțare, aproape inexistentă la nivelul 
unor bănci comerciale din România sau creditele oferite la dobânzile nesubvenționate 
fac inaccesibile aceste tipuri de venituri.  
 
Problemele cu care se confruntă o întreprindere socială sunt multiple, iar în cadrul 

chestionarului au fost identificate o parte din ele și anume: 
 Accesul și asigurarea unei cote de pieță și a unei baze de clienți; 
 Desfacerea și vânzarea produselor sau serviciilor; 
 Promovarea produselor sau serviciilor; 
 În raport cu concurența; 
 Accesul la finanțare adecvată și la un preț rezonabil; 
 Integrarea angajaților aparținând grupurilor vulnerabile; 
 Adaptarea spațiului și condițiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități; 
 Lipsa de notorietate. 
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Figura 21. Întreprinderi sociale & întreprinderi clasice 
 

Din analiza răspunsurilor a rezultat că o întreprindere socială are mai multe provocări 
decât o societate clasică. Plecând de la misiunea ei și finalizând cu integrarea 
persoanelor cu vulnerabilități, o întreprindere socială se confruntă și cu probleme 
legate de marketing și promovare, politici de promovare, politici de piață, elemente 
comerciale, lipsa finanțării adaptate nevoilor și o cotă de piață scăzută.  Toate aceste 
provocări ale economiei de piață au fost împărtășite și în răspunsurile oferite, dar 
reiese caracterul social al întreprinderilor de acest tip, și anume principala îngrijorare 
rămâne cea legată de integrarea angajaților aparținând grupurilor vulnerabile – 25% 
dintre cei intervievați au această temere, care nu se regăsește în profilul unei 
întreprinderi clasice. Concurența este resimțită ca o mare provocare (17%) deoarece o 
întreprindere clasică are bugete destul de mari alocate inovării produselor și 
serviciilor, creării de noi produse sau diversificarii serviciilor, pe când întreprinderea 
socială este axată pe componenta socială a afacerii și reinvestirea profitului în scopuri 
sociale. Cele două tipuri de sociatăți concureză pe aceeași piață, dar cea socială are o 
tipologie aparte.  
 
Una dintre soluții este accesul la cursuri de antreprenoriat social și crearea unui cadru 
special pentru acest tip de întreprinderi care să ofere piețe mici de desfacere, la 

nivel de comunitate, dar stabile și care să ofere un grad mare de siguranță.  
 
 

9% 
8% 

3% 

10% 

25% 7% 

8% 

13% 

17% 

Întreprinderea socială are mai multe greutăți comparativ cu o 
întreprindere clasică 

Accesul și asigurarea unei cote de 
piață și a unei baze de clienți 

Promovarea produselor sau serviciilor

În raport cu concurența 

Accesul de finanțare adecvată și la 
un preț rezonabil 

Integrarea angajaților aparținând 
grupurilor vulnerabile 

Cota de piață și promovarea 
clienților  
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CONCLUZII  

 

”Analiza privind economia socială la nivelul regiunilor de dezvoltare Centru, Sud-

Muntenia și Sud-Est„ se înscrie în demersurile întreprinse în scopul de a identifica 

stadiului actual al situației economiei sociale din România, în cercetarea de față, 

situația economiei socială în regiunile de implementare a proiectului Centru, Sud-

Muntenia și Sud-Est. 

Studierea temelor centrale precum întreprinderea socială, dificultăți și oportunități 

pentru întreprinderile sociale din regiunile analizate, sursele de finanțare și accesul la 

finanțare, procesul de autorizare, certificare sau acreditare, grupurile  vulnerabile ca 

resursă și beneficiari, sprijinul din partea autorităților și a celor adiționale precum 

legislație națională și europeană, comisii, registre furnizează următorul set de 

concluzii cu caracter general: 

1. este nevoie de sprijin și implicare din partea autorităților publice la toate 

nivelele: local, județean, regional, național și european ; 

2. se impune desfășurarea unuei campanii ample de conștinetizare a necesității 

autorizării/ acreditării/certificării  întreprinderilor sociale pe domenii de activitate; 

3. legislația în domeniu trebuie adaptată nevoilor și îmbunătățită; 

4. economia socială trebuie sprijinită pentru a implementa politicile europene în 

privința tranziției verde și digitalizării; 

5. conceperea unor produse specifice, acompaniate de planuri de finanțare, 

publice sau private, care să vină în întâmpinarea nevoilor; 

6. recunoașterea caracterului specific al întreprinderilor sociale și crearea unui 

cadru de finanțare propice și ușor de accesat; 

7. crearea unui fond de privat de investiții sociale; 

8. accesul la cursuri de antreprenoriat social; 

9. crearea unui cadru economic și fiscal special pentru întreprinderile sociale  

care să permită o dezvoltare stabilă. 

Desigur, cercetarea cuprinde o zonă de subiectivitate, dar având în vedere scalele 

folosite și întrebările încrucișate datele au un grad mare de acuratețe.  

Prin lucrarea de față s-a evaluat situația economiei sociale în regiunile de dezvoltare 

Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est și modul în care întreprinderile sociale contribuie la 

dezvoltarea socio-economică a zonelor în care își desfășoară activitatea, s-a măsurat 

accesul la finanțare a întreprinderilor sociale, esențial pentru dezvoltarea acestora, s-

a cartografiat legislația în domeniul economiei sociale, s-au inventariat instrumentele 

de finanțare disponibile și s-a identificat sprijinul acordat de autoritățile publice 

centrale și locale.   
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Lipsa datelor statistice care să indice dimensiunea economiei sociale din România are 

ca efect și absența unor politici coerente în domeniu și a unor scheme de finanțare 

care să fie oferite întreprinderilor sociale în mod personalizat și centrate pe misiunea 

socială a lor. Economia socială prin rolul ei contribuie la combaterea săraciei, 

integrarea persoanelor vulnerabile, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea 

comunității.  

În România avem o economie socială slab dezvoltată și cu un ecosistem precar 

incapabil să țină pasul cu schimbările care au loc în mediul economic național și 

european. Economia socială și principiile după care se ghidează este noul trend în 

lume de a face afaceri sustenabile, durabile și prietenoase cu omul. Deşi aflată la 

început de drum în acest sector, România are premisele necesare pentru a dezvolta o 

cultură a antreprenoriatului social, prin investirea în resursele umane care activează 

în domeniu, adoptarea unor facilităţi fiscale şi non-fiscale, menite să sprijine 

sectorul, crearea unor instrumente de finanțare, subvenționare, creditare, adaptate 

nevoilor, construirea unei pieţe „prietenoase” şi acordarea de contracte rezervate şi 

un cadru legislativ eficient. 
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ANEXA 1 

Chestionar  

 

Acest chestionar se adresează întreprinderilor sociale, indiferent dacă au obținut sau nu 

atestat ca întreprindere socială, din regiunile de dezvoltare Centru, Sud- Muntenia și Sud-Est 

fiind aplicat pentru realizarea cercetării ”Analiza economiei sociale la nivelul regiunilor de 

dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est”. Acest studiu are ca scop cercetarea, și nu 

scopuri comerciale. Datele personale (telefon, adresa de e-mail) care vor fi furnizate de 

respondent, vor fi păstrate în conformitate cu regulamentul GDPR, și nu vor fi comunicate 

părților terțe. Cercetarea se desfășoară în cadrul proiectului 

POCU/449/4/16/127540/19.08.2019, Proiect „O șansă pentru Economia Socială!” (cod SMIS 

127540). 

Vă mulțumim pentru completarea chestionarului!  Răspunsul dvs. este foarte important 

pentru noi. 

 

1. Care este forma juridică sub care este înregistrată în prezent întreprinderea dvs.? 

o Societate cooperativă de gradul I – Legea nr.1/2005 privind organizarea și 

funcționarea cooperației 

o Cooperativă de credit – OG nr.99/2006 privind insituțiile de credit și adecvarea 

capitalului 

o Asociație sau fundație – OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 

o Casă de ajutor reciproc a salariaților 

o Casă de ajutor reciproc a pensionarilor 

o Societate agricolă 

o Societate comercială care respectă principiile de economie socială și criteriile de 

întreprindere socială 

o Alta (detaliați)........................... 

 

2. Întreprinderea dvs. își desfășoară activitatea în mediul? 

o Rural 

o Urban 

 

3. Județul/ județele în care iși desfășoara activitatea întreprinderea dvs? 

o Județul/ Județele ………………………………………………………….. 

o Național ........................................... 

o Altă situație .............................................. 

 

4. Vă rugăm să ne spuneți care sunt principalele activități economice - din care generați 
cea mai mare parte a veniturilor din activități economice – ale organizației/ 
întreprinderii dvs. (răspuns multiplu) 

 
o Agricultură / fermă socială 
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o Imprimerii, tipografii, comunicare și editare 

o Construcții și lucrări edilitare, spații verzi, alte servicii comunitare 

o Agenții de muncă temporară 

o Servicii de îngrijire – rezidențiale, de zi, la domiciliu 

o Utilități / Energie  

o Servicii de curățenie  

o Reparații, intervenții  

o Confecții textile 

o Locuințe și locuire independentă asistată 

o Colectarea și tratarea deșeurilor, reciclare și reutilizare 

o Sport și timp liber 

o Alimentare și alimentație publică – restaurante, cantine, catering, cafenele etc., 

brutării, procesare produse agricole și producție alimentară 

o Comerț, distribuție, magazine inclusiv on-line 

o Cultură, artă și meșteșuguri 

o Amenajări interioare, mobilier, alte aparate casnice 

o Hoteluri și alte unități cazare, închiriere săli, activități turistice 

o Formare, educație și dezvoltare de abilități 

o Resurse umane, servicii de ocupare și orientare profesională și consiliere 

vocațională 

o Transport, logistică 

o Sub-contractare de servicii industriale 

o Mediu și ecologie 

o Spălătorii 

o Producție 

o Consultanță de management, servicii administrative, servicii informatice 

o Sprijin pentru întreprinderi / consultanță 

o Servicii financiare, economisire, împrumut și credit, ajutor financiar, educație și 

incluziune financiară, microfinanțare 

o Altele (precizați care).............................................................. 

 

5. Care este dimensiunea întreprinderii/organizației dvs? 

o Micro (< 10 angajați sau ≤ € 1 mil. cifra de afaceri) 

o Mică (< 50 angajați / ≤ € 10 mil cifra de afaceri) 

o Medie (< 250 angajați / ≤ € 25 mil cifra de afaceri) 
o Mare ( > 250 angajați / > € 25 mil cifra de afaceri) 

 

6. Procentul angajaților din rândul persoanelor vulnerabile este de: ? 

o Mai puțin de 10% 

o Între 10% și 25% 

o Între 25% și 50% 

o Mai mult de 50% 

o 100% 

o 0 (zero) 
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7. Întreprinderea dvs. acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității? 

nu Într-o mică 

măsură 

Într-o oarecare 

măsură 

Intr-o mare 

măsură 

Într-o foarte mare 

măsură 

     

 

8. Selectați situațiile care se aplică întreprinderii dvs. (răspuns multiplu) 

o alocă 90% profit îndeplinirii misiunii sociale a organizației și rezervei statutare 

o aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de 
salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească 
raportul de 1 la 8 

o se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai 
multe întreprinderi sociale; 

o acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; 
o Nici una dintre situațiile de mai sus. 

 

9. Care este misiunea socială a întreprinderii dvs.? Alegeți maxim 3 opțiuni din lista de 

mai jos care descriu cel mai bine impactul pozitiv social sau de mediu pe care 

întreprinderea/organizația dvs îl are asupra comunității. 

o Integrarea în muncă a grupurilor defavorizate, inclusiv ocuparea forței de 

muncă în unități protejate autorizate; 

o Mediu, ecologie, reciclare, energie regenerabilă etc 

o Servicii publice cum ar fi întreținerea spațiilor publice, servicii de transport, 

colectare și reciclare a deșeurilor; 

o Servicii sociale cum ar fi îngrijirea persoanelor vârstnice și a persoanelor cu 

dizabilități; educație și îngrijire a copilului; servicii de ocupare a forței de 

muncă și formare profesională; locuințe sociale; servicii medicale, locuințe 

temporare, alte servicii sociale comunitare și pentru incluziunea socială a 

persoanelor defavorizate; 

o Activități culturale, turistice, sportive și recreative, pentru copii și tineri 

o Producători, cooperative, asociații de consumatori în agricultură, comerț, 

financiar, credit, servicii financiare, energie, locuințe, funciar și forestier etc. 

o Alta (care?) 

o Nu avem o misiune socială 

 

10. Întreprinderea dvs. are în prezent vreo licență /acreditare/autorizare? 
o Da 
o Nu 
o Se află în proces de obținere a unei licențe/acreditări/autorizări 

 
11. Cum ați descrie sprijinul oferit de autoritățile centrale/locale pentru întreprinderea / 

organizația dvs.? 
 

 Mai mult 
ne încurcă 

Deloc Puțin Destul 
de mult 

Mult Foarte 
mult 

Autorități centrale/       
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Autorități locale 

Autorități centrale/ 
AJOFM 

      

Autorități centrale/ AJPIS, 
Inspecția socială 

      

Alte autorități 
centrale/locale de ex. 
ANAF, Primărie, etc. 

      

12. Vă rugăm să ne oferiți câteva sugestii despre cum credeți că s-ar putea îmbunătăți 
sprijinul pentru întreprinderea dvs. din partea autorităților centrale/locale. 
..................................................... 
 

13. Pe o scală de la 1= dezacord total la 10= acord total, vă rugăm să vă exprimați 
acordul sau dezacordul față de următoarele afirmații. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cadrul legal privind economia socială din 

România sprijină în mod eficient sectorul 

economiei sociale și întreprinderile sociale 

          

Procedurile administrative specifice 

întreprinderilor sociale sunt accesibile și clare 

          

Informațiile privind înființarea unei întreprinderi 

sociale sunt cunoscute, disponibile și ușor de 

accesat 

          

Informațiile privind procedurile administrative 

pentru întreprinderi sociale, inclusiv obținerea 

de atestate/autorizări/acreditări sunt cunoscute, 

disponibile și ușor de accesat 

          

Legislația este adecvată nevoilor și realităților 

întreprinderii sociale a dvs. 

          

Forma juridică specifică de întreprindere socială 

atestată de AJOFM este o formă juridică 

adecvată și eficace pentru 

întreprinderile/organizațiile din sectorul 

economiei sociale 

          

14. Vă rugăm să ne oferiți câteva sugestii despre cum credeți că s-ar putea îmbunătăți 
cadrul legal și accesul la informații privind sectorul economiei sociale. 
 ..................................................... 
 

15. Întreprinderea socială a beneficiat de sprijin în ultimii 3 ani din partea autorităților 
centrale/locale direct sau prin intermediari, de exemplu administratori de granturi 
nerambursabile? 
 

o Da  
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o Nu 
o Altă situație (care?) 

 
16. Dacă întreprinderea socială a beneficiat de sprijin în ultimii 3 ani din partea 

autorităților centrale/locale direct sau prin intermediari, de exemplu administratori 
de granturi nerambursabile, detaliați sprijinul oferit. 
..................................................................... 
 

17. În opinia dvs, organizația/întreprinderea socială întâmpină mai multe greutăți 
comparativ cu o întreprindere doar pentru profit și are nevoie de sprijin în ceea ce 
privește: (răspuns multiplu) 

o Accesul și asigurarea unei cote de pieță și a unei baze de cleinți 
o Desfacerea și vânzarea produselor sau serviciilor 
o Promovarea produselor sau serviciilor 
o În raport cu concurența 
o Accesul de finanțare adecvată și la un preț rezonabil 
o Integrarea angajaților aparținând grupurilor vulnerabile 
o Adaptarea spațiului și condițiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități 
o Altele (care?) 

 
18. Ce surse ați utilizat în ultimii 2 ani pentru finanțarea activității organizației/ 

întreprinderii dvs? (răspuns multiplu) 
o Granturi – fonduri europene nerambursabile, fonduri publice naționale sau 

locale 
o Sponsorizări, donații, direcționarea a 3,5% din impozitul de venit al persoanelor 

fizice 
o Cotizații, contribuții, participații la capital ale membrilor 
o Credite bancare 
o Subvenții de la bugetul de stat 
o Împrumuturi de la persoane fizice sau juridice 
o Venituri proprii – venituri din activitatea economică 
o Atragerea de capital de la diferiți investitori interesați, fonduri de investiții 
o Alte surse de finanțare (care?)………………………………………………….. 

 
19. Cum evaluați în general accesul la finanțare pentru întreprinderea dvs? 

 
20. Acordând note de la 1= în foarte mica măsură la nota 5= în foarte mare măsură cum 

evaluați accesul la finanțare pentru sectorul economiei sociale?  
 

 1 2 3 4 5 

Există în România finanțatori privați – bănci, instituții 

financiare non-bancare, fonduri de investiții, alți finanțatori 

care abordează direct și au produse specifice pentru 

întreprinderile sociale și sectorul economiei sociale. 

     

Decidenții și finanțatorii publici (inclusiv cei care gestionează 

fonduri europene și fonduri publice naționale/locale) au 
     

Foarte simplu și ușor Ușor și simplu Moderat de dificil Dificil Foarte dificil 

     



 

  

 

 

58 | p a g e       „Proiect cofinanțat din Fondul European Social prin Programul Operațional Capital Uman” 
 

evaluat adecvat nevoile de finanțare a sectorului de 

economie socială din România 

Întreprinderea dvs. are acces la tipul adecvat de finanțare și 

la instrumentele financiare corespunzătoare pentru stadiul 

său de dezvoltare. 

     

Există informații suficiente despre furnizorii privați și publici 

de finanțare naționali și locali pentru sectorul economiei 

sociale/ dvs. cunoașteți astfel de furnizori de finanțare 

     

Prețul și condițiile de finanțare pentru întreprinderile sociale 

sunt accesibile și corespunzătoare pentru sectorul economiei 

sociale din România 

     

Granturile și subvențiile sunt suficiente și accesibile pentru 

întreprinderile sociale 
     

Suportul pentru întreprinderile sociale pentru accesarea 

surselor de finanțare și sprijinul oferit pentru înființarea de 

întreprinderi sociale și dezvoltarea sectorului economiei 

sociale sunt suficiente și adecvate 

     

 
21. Întreprinderea dvs. ar dori să acceseze finanțare în următorii 2 ani? (răspuns muliplu) 

o Credit 
o Grant nerambursabil, subvenție 
o Altă sursă de finanțare (care?) 
o Nu este cazul 

 

22. Întreprinderea/organizația dvs. face parte dintr-o rețea de întreprinderi – coaliție 
federație, uniune etc? 

o Da 
o Nu 

 
23. Funcția în cadrul organizației/ întreprinderii persoanei care completează chestionarul ? 

o Președinte 

o Director 

o Membru în Consiliul Director 

o Personal de conducere 

o Altele......................... 

24. Informații de contact: email, telefon (pentru a fi contactat în vederea interviului) 
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ANEXA 2 

Ghid de interviu 

Grup țintă: întreprindere socială / antreprenor social 

 

A. Istoric organizație de la înființare până la momentul prezent 

 Evoluție organizație și situația la momentul prezent: formă de organizare, 

sector de activitate: produse și/sau servicii, număr angajați, situație economică, 

profit/pierdere în ultimii 3 ani etc. 

 Dificultăți întâmpinate și cum au fost depășite 

 Resurse și oportunități dacă au existat, cum au fost utilizate 

 Ce ar fi avut nevoie (suport, resurse, finanțare, cadru legislativ etc.) 

 

B. Legislația în domeniu și impactul asupra organizației 

 Cadru legal, modificările legislative și impactul pozitiv/ negativ, schimbările 

produse la nivel organizațional 

 Dificultăți întâmpinate și cum au fost depășite 

 Nevoi, modificări ale cadrului legislativ necesare (inclusiv cadru legal conex 

domeniului) 

 

C. Operaționalizarea principiilor economiei sociale de către întreprinderea 

socială 

 Angajarea și/sau implicarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile 

 Cum au fost operaționalizate principiile economiei sociale de către organizație.  

 Dificultăți întâmpinate și cum au fost depășite 

 Resurse, oportunități, nevoi prezente și viitoare 

 Care ar fi sprijinul pe care ar dori să îl primească pe viitor 

 Tranziție verde și digitalizare 

 

D. Întreprinderea socială în contextul comunității și în contextul economic al 

pieței regionale și naționale (european/național, dacă este cazul) 

 Cum se situează întreprinderea socială în contextul nevoilor identificate la 

nivel de comunitate, impactul asupra comunității și în contextul pieței la nivelul 

regiunii de dezvoltare sau național (european/internațional dacă este cazul) 

 Apartenența la rețele (de întreprinderi sociale) 

 Produse și servicii, piața (furnizori, clienți, activitate economică, indicatori 

economici, profit etc.) 

 Conducere – managementul/ gestionarea organizației 

 Sustenabilitate și perspective de viitor 

 Acces la finanțare și oportunități de dezvoltare a organizației/ angajați 

 Necesități și suport pentru susținerea întreprinderii sociale, din partea cui 
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E. Antreprenoriat social și sectorul de economie socială în regiune/ național/ 

european 

Grup țintă: întreprindere socială / antreprenor social/ instituție/ alți actori 

relevanți 

 Cum caracterizați sectorul economiei sociale și antreprenoriatul social la nivel local, 

regiune de dezvoltare și național: Instituții, actori locali și cadru legal, nevoi, 

oportunități de dezvoltare 

 Sprijin necesar, sustenabilitate și perspective de viitor pentru sectorul economiei 

sociale și antreprenorilor sociali la nivel regional, național, european 

 Acces la finanțare și oportunități de dezvoltare a sectorului economiei sociale 

 Angajarea și implicarea grupurilor vulnerabile în sectorul economiei sociale 

 Impactul economiei sociale asupra economiei și comunității la nivelul regiunii de 

dezvoltare vizate 

 Alte aspecte considerate relevante de participant pentru prezenta analiza a economiei 

sociale la nivelul regiunilor de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est. 
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ANEXA 3  

PRINCIPALELE ACȚIUNI ALE COMISIEI ȘI CALENDARUL DE PUNERE ÎN APLICARE A ACESTORA  

Acține An 

Propunere de recomandare a Consiliului privind dezvoltarea condițiilor-cadru 
pentru economia socială  

2023 

Organizarea de seminare online și de ateliere pentru funcționarii publici în 
legătură cu diverse domenii de politică relevante pentru economia socială  

2022, 
2023 

Lansarea unei noi inițiative în cadrul Programului privind piața unică, care să 
sprijine crearea de parteneriate locale și regionale între entitățile din 

sectorul economiei sociale și întreprinderile tradiționale, propice unei piețe a 
„achizițiilor responsabile social” între întreprinderi  

2022 

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru antreprenorii sociali din Balcanii 

de Vest, din cadrul Parteneriatului estic și din vecinătatea sudică prin 
lansarea de acțiuni menite să stimuleze inițiativele de bază și să sprijine 
intermediarii în dezvoltarea de produse financiare adaptate la nevoile 
entităților din sectorul economiei sociale  

2023 

Lansarea unui nou portal unic al UE privind economia socială pentru a oferi un 
punct clar de acces pentru părțile interesate din cadrul economiei sociale, alți 
actori relevanți și persoane fizice care caută informații cu privire la 
finanțarea, politicile și inițiativele relevante ale UE  

2023 

Lansarea unei noi academii de politici în domeniul antreprenoriatului pentru 
tineri, care va promova antreprenoriatul în rândul tinerilor, inclusiv al 

femeilor și al antreprenorilor sociali, prin colaborarea cu decidenții politici de 
la nivel național și cu rețelele de antreprenoriat pentru tineri  

2022 

Lansarea de noi produse financiare în cadrul programului InvestEU, menite să 

mobilizeze finanțare privată orientată către nevoile întreprinderilor sociale 
aflate în diferite stadii de  

2022 

Sprijinirea dezvoltării măsurării și gestionării impactului social pentru a 
sprijini actorii din sectorul economiei sociale din UE  

2023 

Lansarea unui parcurs de tranziție pentru ecosistemul industrial „Proximitate 
și economie socială” în vederea continuării colaborării cu autoritățile publice 
și cu părțile interesate pentru punerea în aplicare a planului de acțiune în 
acest domeniu  

2022 

Stimularea inovării sociale printr-o nouă abordare a cooperării transnaționale 

în cadrul FSE+ și înființarea unui nou „Centru european de competențe pentru 
inovare socială”  

2022 
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ANEXA 4 

 

Baza de date intreprinderi de economie socială regiunile de dezvoltare Centru, 

Sud-Muntenia și Sud Est 

 

1. Baza de date intreprinderi economie sociala 

Regiunea CENTRU 

 

Nr. 
crt. 

Regiunea de 
dezvoltare/judet 

Denumire intreprindere 
economie sociala 

Date de contact 
(email, telefon) 

Tipuri de servicii/servicii 
oferite 

1. Centru- judet Alba SC 
Social&Business 

Development 

SRL 

Sat Secasel, Com. Ohaba 
Tel. 0728086825 
Email: contact@sbd-alba.ro  

Web: www.sbd-alba.ro    

Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor 
web si activitati conexe 

2. Centru- judet Alba SC Collectoil 
Center SRL 

Loc. Oiejdea, Com.Galda de Jos 

Tel: 358100084 
Email: 
collectoil.center@gmail.com  

Web: www.collectoil.ro  

Colectarea deseurilor 
nepericuloase 

3. Centru- judet Alba Muzicform SRL Loc.Cugir, str.Raul Mic, Alba 
Tel: 786439644 

Email: 
contzansergiu@yahoo.com  
Web:- 

Invatamant in domeniul 
cultural (limbi 
straine, muzica, teatru, 
dans, arte plastice, 
alte domenii) 

4. Centru- judet Alba SC Begli Event 
SRL 

Loc. Vintu de Jos, str.Garii, Alba 
Tel: 740082498 
Email:  cursurialba@gmail.com  

Web: - 

Alte forme de 
invatamant n.c.a 

5. Centru- judet Alba Montanevent 
SRL 

Loc.Cugir, str.Raul Mic, Alba 
Tel: 762412690 

Email: cripy_tm@yahoo.com  
Web: - 

Alte activitati recreative si 
distractive n.c.a 

6. Centru- judet Alba Prodes Peleti 
SRL 

Loc. Balomiru de Camp, 

str.Principala, Alba 
Tel: 786439644 
E-mail: 

contzansergiu@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea altor 
produse din lemn, 
fabricarea articolelor 
din pluta, paie si din 
alte materiale 
vegetale impletite 

7. Centru- judet Alba Asociatia 
Excelenta 

Apulum Alba 
Iulia 

Str.Bucovinei, Alba 
Tel: 721236417 
E-mail: 

excelenta.apulum@yahoo.com  
Web: - 

Educatie,formare 
profesionala 

8. Centru- judet Alba Asociatia 
Retrust 

Str.Traian, Alba 

Tel: 746073093 
E-mail:  
asociatiaretrust@gmail.com  
Web:- 

Educatie,formare 
profesionala 

9. Centru- judet Alba Asociatia Raul- 
Cosmin pentru 
Copii si Tineri 
cu Dizabilitati 

Str.Alexandru Sahia, Loc.Cugir, 

Alba 
Tel.: 766669332 
Email: rodicacristina@gmail.com  

Web: 
www.asociatiaraulcosmin.wixsite.
com  

Bunastare sociala sau 
personala, sanatate 
mintala 

10. Centru- judet Alba Asociatia- 
Proiectul 
Viziunea 

Nevazatorilor 

Str.Nicolae Grigorescu, Alba 
Tel: 787725522 
E-mail: boleamaria@ymail.com  

Web:- 

Servicii sociale , 
bunastare sociala sau 
personala 
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11. Centru- judet Alba Sigma New 
Events SRL 

Str.Ghe.Doja, Com.Sancel, Alba 
Tel: 740034744 
E-mail: elamihu73@gmail.com  

Web:-  

Alte activitati 
recreative si distractive 
n.c.a. 

12. Centru- judet Alba Hermes 
Moblux SRL 

Loc. Cetea, Com. Galda de 
Jos, Alba 
Tel: 743413259 
E-mail: ancuta.suteu@yahoo.com  

Web:- 

Fabricarea 
de mobila 
n.c.a. 

13. Centru- judet Alba Team Clean 
MDM SRL 

Loc. Lupu Com. Cergau, Alba 

Tel: 769495253 
E-mail: melamihu@yahoo.com  
Web:-  

Activitati generale de 

curatenie a cladirilor 

14. Centru- judet Alba Trifazic 
Electric Montaj 

SRL 

Sat Bacainți, Com. Sibo, str. 
Principala, Alba 
Tel: 726392092 

E-mail: cris040576@yahoo.com  
Web:- 

Lucrari de instalatii 
electrice 

15. Centru- judet Alba Alexia'S Denn 

SRL 

Sat Izvoarele, Com. Livezile, Alba 

Tel: 768825907 
E-mail: 
calinandrisoiu@yahoo.com  

Web:- 

Faciilitati de cazare 

pentru vacante si 
perioade de scurta 
durata 

16. Centru- judet Alba Trand Land 
Style SRL 

Galda de Jos, Alba 
Tel: 745412177 

E-mail: mugurp@yahoo.com  
Web:- 

Lucrari de vopsitorie, 
zugraveli si montari de 

geamuri 

17. Centru- judet Alba House of 
Wellnes SRL 

Bucerdea Vinoasa Com. Ighiu 
pct. De lucru Alba Iulia str. Ghe. 
Sincai nr. 2A, et.2, cam.9-10 
Tel: 742938633 

E-mail: boleaelena@yahoo.com  
Web:- 

Activitati ale centrelor de 

recuperare 
pshica si de dezintoxicare, 
exclusiv spitale 

18. Centru- judet Alba Psihoapulum 
SRL 

Bucerdea Vinoasa Com. Ighiu, 
pct. de 
lucru Alba Iulia str. Ghe. Sincai 

nr. 2A, et.2, 
cam.7-8 
Tel: 730909602 

E-mail: boleaionela@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati 
referitoare 
la sanatatea 
umana 

19. Centru- judet Alba Friendly Green 

SRL 

Loc. Sard, Com. Ighiu, Alba 

Tel: 748077340 
E-mail: 
bucurvladalexandru@yahoo.com  

Web:- 

Facilitati de cazare 

pentru vacante si 
perioade de scurta 
durata 

20. Centru- judet Alba Exino Agora 
SRL 

Sat Vurpar, Com. Vintu de Jos, 
Alva 

Tel: 772066291 
E-mail: acociobea76@gmail.com  
web:- 

Activitati generale de 
curatenie a cladirilor 

21. Centru- judet Alba Taverna 
Romilor Ses 

SRL 

Loc. Sard Com. Ighiu, Alba 
Tel: 744535851 
E-mail: gruiabumbu@yahoo.com  

Web:-  

Restaurant 

22. Centru- judet Alba Remar Exino 
SRL 

Loc. Alecus, Com. Sona, Alba 
Tel: 758841171 

E-mail: 
zdrenghea.angelica@gmail.com  
Wev:- 

Lucrari de constructii 
a cladirilor rezidentiale 

si nerezidentiale 

23. Centru- judet Alba Romix Expert 
SRL 

Sat Bucerdea Vinoasa, Com. 
Ighiu, Alba 

Tel: 786330886 
E-mail: 
find_my_easy@yahoo.com  

Web:- 

Lucrari de vopsitorie, 
zugraveli si montari de 

geamuri 

24. Centru- judet Alba Azara Semper 
SRL 

Sat Sebesel, Com. Sasciori, Alba 
Tel: 755489053 

E-mail: laura.saramet@gmail.com  
Web:- 

Lucrari de vopsitorie, 
zugraveli si montari de 

geamuri 
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25. Centru- judet Alba Irishcarwash 
SRL 

Sat. Bucerdea Vinoasa, Com. 
Ighiu, Alba 
Tel: 751847923 

E-mail: 
ileamariusciprian@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea produselor 
din beton pentru 
constructii 

26. Centru- judet Alba Concordia 
Mozaiq SRL 

Loc. Daia Romana, Alba 
Tel: 743324677 
E-mail: lavinia.popita@gmail.com  

Web:- 

Lucrari de pardosire si 
placare a peretilor 

27. Centru- judet Alba Signature 
Advertising 

SRL 

Loc.Sancel, str. Ghe.Doja, Alba 
Tel: 725461641 

E-mail: ralucaiga95@gmail.com  
Web: - 

Activitati ale agentiilor 
de publicitate 

28. Centru- judet Alba Team Doubled 
Design SRL 

Sat Lupu, com. Cergau, Alba 
Tel: 765775079 
E-mail: mihudiana96@yahoo.com  

Web:- 

Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor 
web si activitati conexe 

29. Centru- judet Alba Vida no Jardim 
SRL 

Sat Pianu de Sus, str. Canton 
Pianu, Alba 

Tel: 754343865 
E-mail: lsorinneamtu@gmail.com  
Web: - 

Activitati de intetinere 
peisagistica 

30. Centru- judet Alba All Surface 
Clean Serv 

SRL 

Loc. Vinţu de Jos, str. N.Iorga, 
Alba 
Tel: 762269049 

E-mail: craciuniuliu@yahoo.com  
Web:- 

Activitati generale de 
curatenie a cladirilor 

31. Centru- judet Alba Foraje Ighiu 
SRL 

Loc.Ighiu, Alba 
Tel: 754454797 
E-mail: roi_dorina@yahoo.com  

Web:- 

Lucrari de constructii 
a proiectelor utilitare 
pentru fluide 

32. Centru- judet Alba Murmur 

Bakery SRL 

Loc.Ighiu, str. Principala, Alba 

Tel: 746815997 
E-mail: 
claradanielacristian@gmail.com  

Web:- 

Fabricarea painii, 

fabricarea prajiturilor 
si a produselor proaspete 
de patiserie 

33. Centru- judet Alba Ana Regal 
Travels SRL 

Loc.Ighiu, Alba 
Tel: 730909590 

E-mail: rusuana75@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de inchiriere si 
leasing cu bunuri 

recreationale si 
echipament sportiv 

34. Centru- judet Alba Florea'S Print 
SRL 

Sat Bucerdea Vinoasa, Com. 

Ighiu, Alba 
Tel: 730909588 
E-mail: petro_cris@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de tiparire 

35. Centru- judet Alba Olala Cakes 
SRL 

Sat Bucerdea Vinoasa, Com. 
Ighiu, Alba 

Tel: 745580181 
E-mail: Ileana.olalau@yahoo.com 
Web:- 

Fabricarea painii, 
fabricarea prajiturilor si a 

produselor proaspete 
de patiserie 

36 Centru- judet Alba N&P Mountain 
Racing SRL 

Sat Sard, Com. Ighiu, Alba 
Tel: 743453403 
E-mail: anielaborca@yahoo.com  

Alte activitati recreative 
si distractive 

37. Centru- judet Alba Novocasa 
Construct SRL 

Sat Cetea, Com. Galda de Jos, 
Alba 

Tel: 720822228 
E-mail: buriangeorge@gmail.com  
Web:- 

Alte lucrari speciale de 
constructii 

38. Centru- judet Alba Best Expres 
Construct SRL 

Loc.Ighiu, Alba 
Tel: 752282755 
E-mail: 

bucursilviu19811@gmail.com  
Web:- 

Lucrari de constructii 
a cladirilor rezidentiale 
si nerezidentiale 

39. Centru- judet Alba Vlad - Com 

Artificial SRL 

Capalna de Jos, Com. Jidvei, 

Alba 
Tel: 745775316 
E-mail: 

cristinacomsa19@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea altor produse 

manufacturiere 
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40. Centru- judet Alba Cryov Aqua 
Instal SRL 

Sat Tauti, Com. Metes, 
Str.Principala, Alba 
Tel: 766363431 

E-mail: larisasainar@gmail.com  
Web:- 

Lucrari de instalatii 
sanitare, de incalzire si de 
aer conditionat 

41. Centru- judet Alba Casa 
Varstnicilor 

Campu Goblii 
SRL 

Sat Campu Goblii, Com. Vintu de 

Jos, str.Principala, Alba 
Tel: 745580322 
E-mail: 

vladelenaispas@gmail.com  
Web:- 

Activitati ale caminelor 
de batrani si ale 
caminelor pentru 
persoane aflate in 
incapacitate de a se 
ingriji singure 

42. Centru- judet Alba Impact 

Autoservice 
Deal SRL 

Sat Deal, Com.Calnic, Alba 

Tel: 765992825 
E-mail: vasi.nicoara@yahoo.ro  
Web:- 

Intretinerea si repararea 

autovehiculelor 

43. Centru- judet Alba Mirela Isabel 
Kids SRL 

Sebes, Str.Apuseni, Alba 
Tel: 751209360 

E-mail; rizzolomirela@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de ingrijire 
zilnica pentru copi 

44. Centru- judet Alba New Way 

Instal SRL 

Aiud, str.Stefan cel Mare, Alba 

Tel: 754332460 
E-mail: 
ciprian11oltean@gmail.com 

Web:- 

Lucrari de instalatii 

sanitare, de incalzire si 
de aer conditionat 

45. Centru- judet Alba Terasa Lac 
SRL 

Aiud, str.Hotar, Alba 
Tel: 730113399 

E-mail: bogoditu@yahoo.com  
Web:- 

Restaurant 

46. Centru- judet Alba Roberto & 
Antonio 

Termopane 
SRL 

Sat Sard, Com. Ighiu, Alba 

Tel: 751863838 
E-mail: 
marcuanda85@yahoo.com  

Web:- 

Lucrari de tamplarie si 

dulgherie 

47. Centru- judet Alba Asociatia Just 
Social 

Sat Tibru, Com. Cricau, Alba 
Tel: 752175521 

E-mail: 
cristianprunean@yahoo.com  
Web:- 

Bunastare sociala sau 
personala 

48. Centru- judet Alba Asociatia 
Uman 

Sat Tibru, Com. Cricau, Alba 
Tel: 756585150 

E-mail: caliman1310@yahoo.com  
Web:- 

Bunastare sociala sau 
personala 

49. Centru- judet Alba Asociatia 

Sanabat 

Loc.Craciunelu de Jos, Alba 

Tel: 758099755 
E-mail: aldarobt@yahoo.com 
Web:- 

Bunastare sociala sau 

personala 

50. Centru- judet Alba Wise IT Soft 
SRL 

Sat Tartaria, Com.Salistea, 
str.Principala, Alba 
Tel: 742116074 

E-mail: paul.matei@gmail.com  
Web:- 

Activitati de realizare a 
soft-ului la comanda 
(software orientat 
client) 

51. Centru- judet Alba Asociatia 
Resurse de 

Inovare - ARI 

Com.Salistea, str.Joseni, Alba 

Tel: 755086280 
E-mail: 
pascu_andrei_mihai@yahoo.com  

Web:- 

Bunastare sociala sau 

personala 

52. Centru- judet Alba Memo Scan 
SRL 

Sat Bucerdea Vinoasa, Com. 

Ighiu, Alba 
Tel: 730128307 
E-mail: i.tudoran@yahoo.com  
Web: - 

Activitati ale bibliotecilor si 

arhivelor 

53. Centru- judet Alba Casa de 
Vacanta La 

Mosu Vasilica 
SRL 

Sat Bucerdea Vinoasa, Com. 
Ighiu, Alba 

Tel: 740072377 
E-mail: benician@yahoo.com  
Web:- 

 

Facilitati de cazare 
pentru vacante si 
perioade de scurta durata 

54. Centru- judet Alba Cox Digers 
SRL 

Sat Sard, Com. Ighiu, Alba 
Tel: 740811517 

E-mail: 

Lucrari de pregatire a 
terenului 
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munteanioan89@yahoo.com  
Web:- 

55. Centru- judet Alba Mara Design 
Sard SRL 

Sat Sard, Com. Ighiu, Alba 

Tel: 753401239 
E-mail: primaglobal@gmail.com  
Web:- 

Activitati de intretinere 

peisagistica 

56. Centru- judet Alba Paul Rental 
SRL 

Sat Bucerdea Vinoasa, Com. 
Ighiu, Alba 
Tel: 754546133 

E-mail: boleapaul@yahoo.com  
Web”- 

Activitati de inchiriere si 
leasing cu bunuri 
recreationale si 
echipament sportiv 

57. Centru- judet Alba Beautiful Patry 
SRL 

Sat Sard, Com. Ighiu, Alba 
Tel: 744799109 

E-mail: 
cristianmiclea@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati recreative si 
distractive 

58. Centru- judet 
Brasov 

CAR TRACTORUL 
BRASOV IFN 

Str.Octavian Goga, Brasov 
Tel: 740096761 
E-mail: cartrbv@yahoo.com  

Web:- 

Alte activitati de creditare 

59. Centru- judet 
Brasov 

ASOCIATIA CLUB 
SPORTIV FII 

INDEPENDENT 

Str,Vulturului nr.21, Brasov 
Tel: 735355894 

E-mail: c.lupu@sesbv.ro  
Web:- 

Alte activitati sportive 

60. Centru- judet 

Brasov 

FUNDATIA PENTRU 

ASISTENTA SOCIALA SI 
TINERET (FAST) 

Str.George Moroianu nr.17, 

Loc.Sacele, Brasov 
Tel: 0268- 274365 
E-mail: fastromania@gmail.com 

Web:- 

Servicii sociale, formare 

profesionala 

61. Centru- judet 

Brasov 

ANDARIANA SRL Str. Tampei nr.1, Brasov 

Tel: 756267641 
E-mail: d.stupu@hotmail.com  

Transporturi rutiere de 

marfuri 

62. Centru- judet 

Brasov 

ANIMA COMPANY Str.Dumbravei nr.4, Loc. 

Sinpetru, Brasov 
Tel: 728088852 
E-mail: 

cvccatalinvladescu@gmail.com  
Web:- 

Activitati de consultanta 

pentru afaceri si 
manageme nt 

63. Centru- judet 

Brasov 

FREEDOM ARENA Loc.Racos, str, De Jos nr. 9, 

Brasov 
Tel: 746483123 
E-mail: 

andrei.andrea11@yahoo.com 
Web: - 

Activitati de consultanta 

pentru afaceri si 
manageme nt, Activitati 
ale bazelor sportive 

64. Centru- judet 

Brasov 

CINCINALIA Str. 15 Noiembrie nr.33, Brasov 

Tel: 726787499 
E-mail: 
alinabeteringhe@gmail.com; 

Web:-        

Activitati ale muzeelor 

65. Centru- judet 
Brasov 

ATRIUM PLEXUS Str.Iuliu Maniu nr.28, Brasov 
Tel: 075158014 

E-mail: flaviastamate@gmail.com  
Web:-  

Invatamant in domeniul 
cultural (limbi straine, 

muzica, teatru, dans, arte 
plastice, alte domenii) 

66. Centru- judet 
Brasov 

HARVEST MOTOR 
COMPANY 

Str. Ghimbavului nr.3, Loc. 
Cristian, Brasov  
Tel: 749892976 

E-mail: 
biancatarcolea@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea masinilor si 
utilajelor pentru agricultura 
si exploatari forestiere 

67. Centru- judet 
Brasov 

SOCIETATEA FRATIA 
ECUMENICA 

TRANSILVANI A 

Str.Principala nr.194, Loc.Cata, 
Basov  
Tel: 722534341 

E-mail:  
societatea_fratia@yahoo.com    
Web: - 

Servicii sociale, formare 
profesional a 

68. Centru- judet 
Brasov 

CRN PRODUCTION  Str.Jepilor nr.4, Brasov 
Tel: 741293271 
E-mail: crnema@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de productie 
cinematogr afica, video si 
de programe de 

televiziune 
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69. Centru- judet 
Brasov 

PICATURA DE BINE Str.Brasovului nr.703S, Brasov 
Tel: 722122510 
E-mail: codreanul@yahoo.com  

Web:- 

Fabricarea sucurilor de 
fructe si legume 

70. Centru- judet 
Brasov 

FLASIA DENT  Str. Vasile Alecsandri, 
Looc.Fagaras, Brasov  

Tel: 755065774 
E-mail: 
luciacarpinisan@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de asistenta 
stomatologica 

71. Centru- judet 
Brasov 

TROTISO Str. Ioan Popasu nr.50, Brasov  
Tel: 742098048 

E-mail: alecustefan@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de inchiriere si 
leasing cu bunuri 

recreational e si 
echipament sportiv 

72. Centru- judet 
Brasov 

SOUNDBOX MUSIC Str. Branduselor nr.92, Brasov  
Tel: 766747270 
E-mail: zoltanrapolti@yahoo.com  

Web:- 

Invatamant in domeniul 
cultural (limbi straine, 
muzica, teatru, dans, arte 

plastice, alte domenii) 

73. Centru- judet 
Brasov 

BURJ HOLIDAY SRL Str. Emanoil Bernfeld nr.35, 
Brasov  

Tel: 5 746997217 
E-mail: elena.gh.visan@gmail.ro  
Web:- 

Facilitati de cazare pentru 
vacante si perioade de 

scurta durata 

74. Centru- judet 
Brasov 

WASH 
NATION 

EXPRESS 

SRL 

Str. 13 Decembrie nr.129A, 
Brasov 
Tel: 72719612 

E-mail: iza.beldimam@gmail.com  
Web:- 

Spalarea si curatarea 
(uscata) articolelor 
textile si a produselor 

din blana 

75. Centru- judet 

Brasov 

OUTDOOR 

CLUB SRL 

Str.Principala nr.5E, Loc. Drumul 

Carului, Brasov 
Tel: 742253668 
E-mail: 

carmen.albisteanu@gmail.com  
Web:- 

Activitati de inchiriere si 

leasing cu bunuri 
recreationale si 
echipament 

sportiv 

76. Centru- judet 

Brasov 

ZAMTECH 
INFRASTRUC 

TURE SRL 

Loc. Zizin, Brasov  

Tel: 751477000 
E-mail: tudor.zama@yahoo.com  
Web:- 

Lucrari de constructii 
a drumurilor 
si autostrazilor 

77. Centru- judet 
Brasov 

ASOCIATIA 
RECREATIV 

Str.Ioan Popasu nr.50, Brasov 
Tel: 745664268 

E-mail: 
adinamariaalecu@yahoo.com  
Web:- 

Educatie 

78. Centru- judet 
Brasov 

ACADEMIA 
DE BINE 

Str. Zizinului nr.12, Brasov 
Tel: 740932448 
E-mail: 

Antonia.domokos@yahoo.com  
Web:- 

Sanatate mintala 

79. Centru- judet 

Brasov 

ASOCIATIA 

BIOSIM 

Str.Unirii, Bl.7A, Brasov 

Tel: 721728185 
E-mail: 
asociatia.biosim@gmail.com  

Web:- 

Bunastare sociala sau 

personala 

80. Centru- judet 
Brasov 

ASOCIATIA 
TOPDENT 

Str.Vasile Alecsandri, Bl.7, 
Brasov 

Tel:-  
E-mail: 
asociatia.topdent@gmail.com  

Web:- 

Sanatate/domeniul 
medical 

81. Centru- judet 
Brasov 

AUM COOL 
FOOD 

Str. Oltet nr.18, Brasov 
Tel: - 

E-mail: crtistradu@gmail.com  
Web:- 

Restaurante 

82. Centru- judet 
Brasov 

ARIDAVIDEEA Str.Grivitei nr.4A, Loc.Cristian, 
Brasov 
Tel: 737520109 

E-mail: aridavideea@hotmail.com  
Web:- 

Invatamant in domeniul 
sportiv si recreational 

83. Centru- judet 

Brasov 

DO ESTET Str.Unirii nr.14B, Loc.Fagaras, 

Brasov 

Cooafura si alte activitati 

de infrumusetare 
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Tel: 745023995 
E-mail: clasandru@yahoo.com  
Web:- 

84. Centru- judet 
Brasov 

BRM 
DENTRAL 

SRL 

Str.Vlad Tepes nr.8, Loc.Cristian, 
Brasov 
Tel: 758244889 

E-mail: ralu.buzoianu@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea de dispositive, 
aparate si intrumente 
medicale stomatologice 

85. Centru- judet 

Brasov 

FUTURE 
TRAVEL 

CONSULTING 
SRL 

Str.Bisericii Romane nr.91, 

Brasov 
Tel: 723833916 
E-mail: bellatrix360@yahoo.fr  

Web:- 

Activitati ale agentiilor 

turistice 

86. Centru- judet 

Brasov 

CEMBRA ART 

SRL 

Str.Castelului nr.112, Brasov 

Tel: 722134307 
E-mail: contact@irinaneacsu.com  
Web:- 

Alte forme de invatamant 

87. Centru- judet 
Brasov 

PEGAS 
COURIER 

SRL 

Str. 15 Noiembrie nr.78, Brasov 
Tel: 730830760 
E-mail: peligradsorin@yahoo.com  

Web:- 

Alte activitati postale si de 
curier 

88. Centru- judet 
Brasov 

SMART 
SENSOR 

SOLUTIONS 
SRL 

Bd. Grivitei nr.50D, Brasov 
Tel: 724305444 

E-mail: 
sebastian.olteanu@gmail.com  
Web:- 

Activitati de consultanta 
in tehnologia 
informatiei 

89. Centru- judet 
Brasov 

RUSTY 
CLEAN SRL 

Str.Afinelor nr.5, Brasov 
Tel:- 
E-mail: morarserv@gmail.com  
Web:- 

Tratarea si acoperirea 
metalelor 

90. Centru- judet 
Brasov 

FOOD TRUCK 
BUSINESS 

SRL 

Str.Dobrogei nr.22B, 
Loc.Sanpetru, Brasov 
Tel: 726888966 

E-mail: stefanabuf@gmail.com  
Web:- 

Restaurant 

91. Centru- judet 

Brasov 

CASA SIMPLU 
SRL 

Str. De Mijloc nr.150-152, Brasov 

Tel: 723085901 
E-mail: cristiantrifan@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea painii, 
fabricarea prajiturilor 
si a produselor 
proaspete de patiserie 

92. Centru- judet 
Brasov 

MAGIC DENT 
RENTALS 

SRL 

Str. Aleea Minerva nr.6, Brasov 
Tel: 749771275 
E-mail: r.andrei@yahoo.com  

Web:- 

Inchirierea si 
subinchirierea bunurilor 
imobiliare propria sau 

inchiriate 

93. Centru- judet 
Brasov 

DOUCE & 
SANTE SRL 

Str.Tineretului nr.71, Brasov 
Tel: 773978271 

E-mail: carcimec@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea produselor din 
cacao, a ciocolatei si 

aproduselor zaharoase 

94. Centru- judet 

Brasov 

ASOCIATIA 
FEMEI IN 

ANTREPRENORIAT - O 
SANSA 

Str.Brasovului nr.369, Brasov 

Tel: 752211966 
E-mail: 
asociatiafemeiinantreprenoriat@g

mail.com  
Web:- 

Ocuparea fortei de munca 

si instruire 

95. Centru- judet 
Brasov 

BREAZU 
JUNIOR SRL 

Str.Albatrosului nr.6, Brasov 
Tel: 744971240 
E-mail: office@oiakiclub.ro  

Web:- 

Activitati de ingrijire zilnica 
pt copii 

96. Centru- judet 
Brasov 

LUCA 
PARDOSELI 

Str.Sg.Nicolae Boeriu nr.17, 
Brasov 

Tel: 773275536 
E-mail: 
florinlucadeiwis@gmail.com  

Web:- 

Lucrari de pardosire si 
placare a peretilor 

97. Centru- judet 
Brasov 

KINETO 
RESENSE 

Str.Barbu Lautaru nr.6, Brasov 
Tel: 743051877 

E-mail: radulihaci@gmail.com  
Web:- 

Activitati referitoare la 
sanatatea umana 

98. Centru- judet 

Brasov 

AGM 

EXPLORING 
SRL 

Str.Sextil Puscariu nr.24, Brasov 

Tel: 730968256 
E-mail: 

Activitati recreative si 

distractive 
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adelinaghinea@gmail.com  
Web:- 

99. Centru- judet 

Brasov 

SALON 
CREATIVE 
ART SRL 

Str.Sitei nr.52, Brasov 

Tel: 755878304 
E-mail: 
marin.calin@roketmail.com  

Web:- 

Coafura si alte activitati de 

infrumusetare 

100. Centru- judet 
Brasov 

ASOCIATIA 
EDUEVO 

Str.Carpatilor nr.24, Brasov 
Tel: 766360745 

E-mail: soarematilda@yahoo.com  
Web:- 

Bunastare sociala sau 
personal, ocuparea fortei 

de munca si instruire 

101. Centru- judet 
Covasna 

ASOCIATIA 
PRAETORIA 

Str.Curtea nr.44, Et.1, Targu 
Secuiesc, Covasna 
Tel: 0747175857 

E-mail: 
praetoriaaugusta@gmail.com  
Web:- 

Editarea de carti, 
publicatii, brosuri, pliante 

102. Centru- judet 
Covasna 

ASOCIATIA 
MINIVERSUM 

Str.Kisut nr.514, Covasna 
Tel: 0723517256 
E-mail: 

asiciatiaminiversum@gmail.com  
Web:- 

Activitati culturale sau 
recreative, altele decat 
sportive 

103. Centru- judet 

Covasna 

S.C. 

SICULCAFE 
S.R.L. 

Covasna 

Tel: 724002244 
E-mail: attila.joos@atk.ro  
Web:- 

Fabricarea altor produse 

alimentare 

104. Centru- judet 
Covasna 

S.C. 
CATEREV 

S.R.L. 

Covasna 
Tel: 745352546 
E-mail: ilona_szocs@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de alimentatie-
catering pt evenimente 

105. Centru- judet 

Covasna 

S.C. TINY 

CAMPUS 
S.R.L. 

Str.Arany Janos nr.6, Covasna 

Tel: 757205932 
E-mail: 
vorosguesthouse@gmail.com  
Web:- 

Servicii de cazare 

106. Centru- judet 
Covasna 

S.C. SOCIAL 
INCLUSION 

DEVELOPMENT 
EXPERTISE 

S.R.L. 

Str.Presei nr.4, Loc.Sf.Gheorghe, 
Covasna 

Tel: 729161468 
E-mail: 
raymondgheorghita@yahoo.com  

Web:- 

Activitati fotografice 

107. Centru- judet 
Covasna 

S.C. YOUTH & 
FUTURE 

S.R.L. 

Str.Voican nr.72, 
Loc.Sf.Gheorghe, Covasna 

Tel: 724002244 
E-mail: 
lakatos.laszlo1988@gmail.com  

Web:- 

Activitati ale agentiilor de 
plasare a fortei de munca 

108. Centru- judet 
Covasna 

S.C. KREACO 
STUDIO 

S.R.L. 

Str.Gabor Aron nr.4, Targu 
Secuiesc, Covasna 

Tel: 742889050 
E-mail: 
office@okapidesignlabgmail.com  

Web:- 

Alte forme de invatamant 

109. Centru- judet 
Covasna 

S. C. 
AUTHENTIQ 

SPACE S.R.L. 

Str.Fermei nr.17A, Sfantu 
Gheorghe, Covasna 

Tel: 729063648 
E-mail: butyka.bogi@gmail.com  
Web:- 

Fabricare de mobila 

110. Centru- judet 
Covasna 

S.C. ISPA 
DEVELOPME 

NT S.R.L. 

Str.Benko Arpad nr.2, Arcus, 
Covasna 
Tel: 726343436 

E-mail: fatiply@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea altor produse 
din lemn 

111. Centru- judet 
Covasna 

S.C. THE 
CLEAN TEAM 

PROIECT 
S.R.L. 

Ghelinta, Covasna 
Tel: 741797684 
E-mail: misigyorgy@gmail.com  

Web:- 

Activitati de intretinere 
peisagistica 

112. Centru- judet 
Covasna 

S.C. SMART 
SOLUTIONS 

FOR RISKS 

Bd.1 Decembrie 1918, Sfantu 
Gheorghe, Covasna 

Tel: 722648530 

Activitati ale agentiilor si 
brokerilor de asigurari 



 

  

 

 

70 | p a g e       „Proiect cofinanțat din Fondul European Social prin Programul Operațional Capital Uman” 
 

S.R.L. E-mail: 
viorica_privat@yahoo.com  
Web:- 

113. Centru- judet 
Covasna 

S.C. TONAD 
MOB S.R.L. 

Sancraiu, Covasna 
Tel: 724051128 
E-mail : tonadmo@gmail.com  

Web: - 

Fabricarea de mobile pt 
birouri si magazine 

114. Centru- judet 
Covasna 

S.C. ZANDI 
S.R.L. 

Reci, Covasna 
Tel: 745098936 

E-mail: balajeva@yahoo.com  
Web:- 

Prelucrarea si 
conservarea carnii 

115. Centru- judet 
Covasna 

S.C. TITOPAN 
S.R.L 

Str.Crangului nr.17, Sfantu 
Gheorghe, Covasna 
Tel: 742176545 

E-mail: 
hadnagzattila80@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati recreative si 
distractive 

116. Centru- judet 
Covasna 

S.C. PATIRO 
FOOD S.R.L 

Covasna 
Tel: 743564726 
E-mail: 

cristina_szakal@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati de 
alimentatie-catering pt 
evenimente 

117. Centru- judet 

Harghita 

Asociatia 

Naturclean 

Sat Bancu, Harghita 

Tel: 720593720 
E-mail: csedo.tibor@gmail.com 
Web:- 

Sivicultura si alte activitati 

forestiere 

118. Centru- judet 
Harghita 

CHILL 
CAMPING 

SRL 

Str.Principala nr.185, Harghita 
Tel: 749707673 
E-mail: 

office.chillcamping@gmail.com  
Web:- 

Parcuri pt rulote, 
campinguri si tabere 

119. Centru- judet 
Harghita 

WOW MC 
FOOD'S SRL 

Str.Finatelor nr.11C, Toplita, 
Harghita 
Tel: 725544647 
E-mail: bazgaexp81@yahoo.com  

Web:- 

Restaurant 

120. Centru- judet 

Harghita 

Asociatia 

KANTHAKA 

Sat Darjiu, Harrghita 

Tel: 740230309 
E-mail: 
magdolna.bakai@civitas.ro  

Web:- 

Nespecificat 

121. Centru- judet 
Harghita 

WESTERLAN 
D-ZIDELLO 

SRL 

Sat Ciceu, Harghita 
Tel: 747679354 

E-mail: ilyescsaba89@gmail.com  
Web:- 

Alte servicii de alimentatie 

122. Centru- judet 

Harghita 

TRANSYLVAN 

IAN SOCIAL 
SPORT SRL 

Str.Campul Mare nr.47, 

Miercurea Ciuc, Harghita 
Tel: 741287500 
E-mail: 

vargapeter0923@gmail.com  
Web:- 

Alte activitati recreative si 

distractive 

123. Centru- judet 

Harghita 

RULOTA CU 

BUNATATI DE 
LA MAMA 

Al.Octavian Goga nr.8, Miercurea 

Ciuc, Harghita 
Tel: 745757764 
E-maiil: 

ciobotariu.ovidiu@gmail.com  
Web:- 

Restaurant 

124. Centru- judet  
Mures 

KES 
BUSINESS 

S.R.L 

Sat Nicolesti, Comuna 
Craciunesti, Mures 
Tel: 745392298 
E-mail: conttact@kesbusiness.ro  

Webb:- 

Activitati de consultanta 
pentru afaceri si 
management 

125. Centru- judet  

Mures 

SCHASSBUR 

G XRAY S.R.L. 

Str.N.Titulescu nr.1, Sighisoara, 

Mures 
Tel: 751957107 
E-mail: 

neamtu_calin@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati referitoare la 

sanatatea umana 

126. Centru- judet  

Mures 

BUNĂTĂȚI 

DE PRIN 

Sat Herghelia, Comuna Ceuașu 

de Câmpie, Mures 

Prelucrarea si 

conservarea fructelor si 
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LIVEZI S.R.L. Tel: 742034442 
E-mail: 
daniela.golea@yahoo.com  

Web:- 

legumelor 

127. Centru- judet  BC GEMMA 
S.R.L. 

Satul Săcăreni, comuna Ernei, 
Mures 

Tel: 744599024 
E-mail: doci1970@yahoo.com  
Web:- 

Baruri si alte activitati de 
servire a bauturilor 

128. Centru- judet  
Mures 

ASOCIATIA 
REACTOR 

10/90 

Com.Danes, Mures 
Tel: 758837796 
E-mail: oliviu.marian@gmail.com  

Web:- 

Nespecificat 

129. Centru- judet  

Mures 

CĂMIN ZILE 

FERICITE 
S.R.L. 

Sat Ormeniș, Comuna Viișoara, 

Mures 
Tel: 762278017 
E-mail: 

caminzilefericite@gmail.com  
Web:- 

Activitati ale caminelor 

de batrani si ale 
caminelor pentru 
persoane aflate in 

incapacitate de a se ingriji 
singure 

130. Centru- judet  

Mures 

TRADIMAR 

ADVERTISING 
S.R.L 

Str.Kemeny Janos nr.33, Mures 

Tel: 746181320 
E-mail: bogdidiana@yahoo.com  
Web:-  

Activitati ale agentiilor de 

publicitate 

131. Centru- judet  
Mures 

ANUBIS 
FUNERAR 

S.R.L. 

Str.Republicii nr.24, Com.Zau de 
Cimpie, Mures 
Tel: 755666315 

E-mail: onisor.ionut@gmail.com  
Web:- 

Activitati de pompe 
funebre si similare 

132. Centru- judet  

Mures 

OLD EVENT 

GARDEN 
S.R.L. 

Com.Saschiz, Mures 

Tel: 751957107 
E-mail: 
diana.stoichitescu@gmail.com  

Web:- 

Alte servicii de cazare 

133. Centru- judet  
Mures 

ASOCIATIA 
PENTRU 

ANTREPRENORIAT, 
DEZVOLTARE 
DURABILA SI 

INOVARE 
SOCIALA LIVEZENI 

SAT SANISOR, COMUNA 
LIVEZENI, Mures 

Tel: 743121801 
E-mail: 
houseofdobby@gmail.com  

Web:- 

Nespecificat 

134. Centru- judet  
Mures 

PUB MEDIA 
4ALL SRL 

Str.Ecaterina Teodoroiu nr.25, 
Sighisoara, Mures 
Tel: 746277868 

E-mail: 
adriana_popa38@yahoo.com  
Web:- 

Activitati ale agentiilor de 
publicitate 

135. Centru- judet  
Mures 

BIOLINE LUX SRL 

 
Str.Ecaterina Teodoroiu nr.25, 
Sighisoara, Mures 
Tel: 767937238 

E-mail: lore2cipi@yahoo.com  
Web:- 

Comert cu amanuntul prin 
intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 

136. Centru- judet  

Mures 

SIERRA AUTORENT SRL  Str.Stefan cel Mare nr.25, Targu 

Mures, Mures 
Tel: 754327018 
E-mail: 

mihaela_mos@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de inchiriere si 

leasing cu autoturisme si 
autovehicul e rutiere 
usoare 

137. Centru- judet  

Mures 

ASK JEFRY SRL Str.22 Decembrie 1989 nr.35, 

Targu-Mures, Mures 
Tel: 747811198 
E-mail: contact@soosistvan.com  

Web:- 

Activitati de consultanta 

pentru afaceri si 
manageme nt 

138. Centru- judet  
Mures 

ASOCIATIA RECREATIE Str.Zorilor nr.1, Comuna Sancraiu 
de Mures, Mures 

Tel: 771680433 
E-mail: kalozbeni@gmail.com  
Web:- 

Nespecificat 

139. Centru- judet  
Mures 

VALF WOOD EXPERT SRL 4 Aleea Soarelui nr.55, 
Com.Livezeni, Mures 

Tel: 743153830 

Fabricarea de mobila 
pentru bucatarii 
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E-mail: foroian@yahoo.com  
Web:- 

140. Centru- judet  

Mures 

PENCAM SOCIAL EVENTS Str,Dimitrie cantemir nr.2A, Targu 

Mures, Mures 
Tel: 742084212 
E-mail: 
campeanandrei94@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati recreative si 

distractive 

141. Centru- judet  
Mures 

GENERA SMART LAB 
S.R.L. 

Aleea Lunii nr.30, Com.Livezeni, 
Mures 
Tel: 756346559 

E-mail: 
septimiuilea12@gmail.com  
Web:- 

Alte activitati referitoare la 
sanatatea umana 

142. Centru- judet  
Mures 

ALPHA SMART FOOD 
S.R.L. 

Aleea Vrancea nr.1, Targu Mures, 
Mures 
Tel: 744566152 

E-mail: 
calugar_adrian68@yahoo.com  
Web:- 

Alte servicii de alimentatie 

143. Centru- judet  
Mures 

ALEOMI EDU S.R.L. Str.Ciucului nr.12, Targu Mures, 
Mures 
Tel: 748313223 

E-mail: 
batoristefania@yahoo.com  
Web:- 

Alte forme de invatamant 

144. Centru- judet  
Mures 

FARMACIA SOCIALĂ 
S.R.L. 

Str.Budiului nr.274, Comuna 
Sângeorgi u de Mureș, Mures 
Tel: 769041200 

E-mail: office@farmaciasociala.ro  
Web:- 

Comert cu amanuntul al 
produselor farmaceutice, 
in magazine specializate 

145. Centru- judet  
Sibiu 

FUNDAȚIA EUROPEANĂ 
PENTRU CONSULTAN 

ȚĂ, IMPLEMENTA RE ȘI 
DEZVOLTARE - FECID 

Sibiu 
Tel: 0269/25564 
E-mail: 
FUNDATIAFECID@YAHOO.CO

M  
Web:- 

Fabricarea produselor de 
brutarie si a produselor 
fainoase,  transporturi 
rutiere de marfuri, 

depozitari 

146. Centru- judet  
Sibiu 

ASOCIAȚIA PHEONIX 
SPERANȚA 

Str.G.Toparceanu nr.14, Medias, 
Sibiu 
Tel: 0269/84216 2 

E-mail: OFFICE@PHEONIX-
SPERANTA.RO  
Web:-  

SERVICII SOCIALE 
PENTRU PERSOAN E 
APARTINA NAD 

GRUPURI LOR 
VULNERA BILE 

147. Centru- judet  
Sibiu 

SC CONS EXPERT 
JUCAN SRL 

Str.Zavoi nr.42B, Sibiu 
Tel: 744613402 
E-mail: 

JUCANBOGDAN@YAHOO.COM  
Web:- 

ACTIVITATI DE 
SECRETARIAT SI 
SERVICII SUPORT 

148. Centru- judet  

Sibiu 

SC DOMENIUL 

PARADISULUI RELAX & 
FUN SRL 

Sibiu 

Tel: 787889995 
E-mail: 
SUCIU.VANDA.DARIA.@GMAIL.

COM  
Web:- 

ALTE ACTIVITATI 

RECREATIVE SI 
DISTRACTIVE 

149. Centru- judet  

Sibiu 

SC RELIVEMED SRL Selimbar, Sibiu 

Tel: 726229623 
E-mail: 
CORINA.BOCODI@GMAIL.COM  

Web:- 

ACTIVITATI DE 

ASISTENTA MEDICALA 
SPECIALIZ ATA 

150. Centru- judet  
Sibiu 

SC SOCIAL PLAY SRL Str.Salcamilor nr.12, Sibiu 
Tel: 743122885 

E-mail: 
PAUL_BARZA@YAHOO.COM   
Web:- 

FABRICAREA 
JOCURILOR SI 

JUCARIILOR 

151. Centru- judet  
Sibiu 

SC DULCESAR SRL Com.CRistian, Sibiu 
Tel: 746188218 

E-mail:  
DULCESAR.SIBIU@GMAIL.COM   
Web:- 

FABRICAREA PAINII; 
FABRICAREA 

PRĂJITURILOR ȘI A 
PRODUSELOR 
POASPETE DE 

PATISERIE 
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152. Centru- judet  
Sibiu 

SC GRAFOWOOD SRL Sasaus, Sibiu 
Tel: 751421968 
E-mail: 

PAULSARLEA1@GMAIL.COM   
Web:-     

FABRICAR EA 
AMBALAJE LOR DIN 
LEMN 

153. Centru- judet  

Sibiu 

SC MENID INSTAL PLUS 

SRL 

Str. PICTOR NICOLAE BRANA 

nr.44, Selimbar, Sibiu 
Tel: 745679057 
E-mail: 

COSTYNELUTZU@GMAIL.COM  
Web:- 

LUCRARI DE INSTALAȚII 

SANITARE, DE 
ÎNCĂLZIRE ȘI DE AER 
CONDIȚIONAT 

154. Centru- judet  

Sibiu 

SC CATANAS SRL  Str.Vale nr.620, Tilisca, Sibiu 

Tel: 728406919 
E-mail:  
AUGUSTIN.MURESAN@OUTLO

OK.COM  
Web:- 

FACILITĂȚI DE CAZARE 

PENTRU VACANȚE ȘI 
PERIOADE DE SCURTĂ 
DURATĂ 

155. Centru- judet  
Sibiu 

SC HERITAGE RESTORE 
SRL 

Sibiu 
Tel: 770406074 
E-mail: 

PASKUJROBERT@GMAIL.COM  
Web:- 

LUCRĂRI DE 
CONSTRUCȚII A 
CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE ȘI 
NEREZIDENȚIALE 

156. Centru- judet  

Sibiu 

PENSIUNEA CASA 

PRESECAN SRL 

Sibiu 

Tel: 753659662 
E-mail: 
PRESECAN81@GMAIL.COM  

Web:- 

FACILITĂȚI DE CAZARE 

PENTRU VACANȚE ȘI 
PERIOADE DE SCURTĂ 
DURATĂ 

157. Centru- judet  
Sibiu 

ZÂMBETUL 
COMUNITĂȚII SRL 

Str.Marasti nr.11, Sibiu 
Tel: 741072717 

E-mail: 
GABIMITARU@YAHOO.COM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 
ASISTENȚĂ 

STOMATOLOGICĂ 

158. Centru- judet  
Sibiu 

FIZIO ARENA SRL  Str. La Sipot nr.154A, Orlat, Sibiu 
Tel: 757626665 
E-mail: 

ALBERTDENIS7@YAHOO.COM  
Web:- 

ALTE ACTIVITĂȚI 
REFERITOARE LA 
SĂNĂTATEA UMANĂ 

159. Centru- judet  

Sibiu 

IROAD SOCIAL SERV 

SRL 

Str.Luptei nr.9, Sibiu 

Tel: 757024060 
E-mail: 
IROADSERV@GMAIL.COM  

Web:- 

LUCRĂRI DE 

CONSTRUCȚII A 
DRUMURILOR ȘI 
AUTOSTRĂZILOR 

160. Centru- judet  

Sibiu 

GASTROLAND PROJECT 

SRL  

Sibiu 

Tel: 744457050 
E-mail: 
LUCIANCOSTEA89@YAHOO.C

OM  
Web:- 

Restaurante 

161. Centru- judet  

Sibiu 

GUARDIANAN GEL.NET 

SRL 

Str.Dorului nr.20C, Sibiu 

Tel: 740173926 
E-mail: 
OFFICE.GANET@GMAIL.COM  

Web:- 

ALTE ACTIVITATI DE 

SERVICII PRIVIND 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI 

162. Centru- judet  
Sibiu 

TIPOGRAFIA SIB PRINT 
SRL 

Str.Mitropoliei nr.35, Sibiu 
Tel: 721260760 

E-mail: 
CATANANICOLAE79@YAHOO.
COM  

Web:- 

ALTE ACTIVITATI DE 
TIPARIRE 

163. Centru- judet  
Sibiu 

PELERINAJ AOR SRL Str. CENTUMVIRILOR Nr.13, 
Sibiu 

Tel: 747487338 
E-mail: B.HOSU@GMAIL.COM  
Web:- 

ACTIVITATI ALE 
AGENȚIILOR TURISTICE 

164. Centru- judet  
Sibiu 

CEZARA PLAYGROUND 
SRL 

Str.Dealului nr.13. Sibiu 
Tel: 744592613 
E-mail: 

SORINJOANTA@YAHOO.COM  
Web:- 
 

ACTIVITĂȚI DE 
ÎNGRIJIRE ZILNICĂ 
PENTRU COPII 
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165. Centru- judet  
Sibiu 

ASOCIAȚIA UMBRELA 
PENTRU VÂRSTNICI 

Sibiu 
Tel: 728638535 
E-mail: 

PETRONELAD55@GMAIL.COM  
Web:- 

ÎNTRAJUTORAREA 
PERSOANELOR 
VÂRSTNICE ȘI A 

PERSOANELOR CU 
DIZABILITĂȚI 

166. Centru- judet  

Sibiu 

READY FOR PROMO 

SRL 

Sibiu 

Tel: 744249581 
E-mail: 
ANAMARIA_MARTIN@YAHOO.

COM  
Web:- 

ALTE ACTIVITĂȚI ALE 

AGENȚIILOR DE 
PUBLICITA TE 

167. Centru- judet  

Sibiu 

MAGIC GREEN GARDEN 

SRL 

Sibiu 

Tel: 742850796 
E-mail: 
MARCELFEREZAN@GMAIL.CO

M  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 

ÎNTREȚINERE 
PEISAGISTICĂ 

168. Centru- judet  
Sibiu 

BUCURIA BUNICILOR 
TRANS SRL 

Str.Campului nr.33, Sibiu 
Tel: 746156485 
E-mail: 

POPA_RADION2000@YAHOO.C
OM  
Web:- 

ALTE TRANSPORTURI 
TERESTRE DE 
CĂLĂTORI 

169. Centru- judet  
Sibiu 

SURA SOCIO - 
CULTURALĂ 

PORUMBACU DE JOS 

SRL 

Porumbacu de Jos, Sibiu 
Tel: 762248171 
E-mail: 

CRISTINA.TOMA@LOOPOPER
ATIONS.RO  
Web:- 

ALTE ACTIVITĂȚI 
RECREATIVE ȘI 
DISTRACTIVE 

170. Centru- judet  
Sibiu 

HAPPY STOLCZEMB 
URG SRL 

Sibiu 
Tel: 740163187 
E-mail: 

IRIS_JUTARIU@YAHOO.COM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 
ÎNGRIJIRE ZILNICĂ 
PENTRU COPII 

171. Centru- judet  

Sibiu 

SIBIU SOCIAL HUB SRL Str.Spartacus nr.10, Sibiu 

Tel: 748853961 
E-mail: 
ALE.CIOCONEA.SES@GMAIL.C

OM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 

CONSULTANȚĂ PENTRU 
AFACERI ȘI 
MANAGEMENT 

172. Centru- judet  

Sibiu 

GOBIO ORGANIC SHOP 

SRL 

Str.Teilor nr.61, Sibiu 

Tel: 784213356 
E-mail: 
REBECCA.RAULEA@ULBSIBIU.

RO  
Web:- 

COMERȚ CU 

AMĂNUNTUL PRIN 
INTERMEDIUL CASELOR 
DE COMENZI SAU PRIN 

INTERNET 

173. Centru- judet  
Sibiu 

ASOCIAȚIA GREEN 
FUTURE LAB - 

LABORATOR PENTRU 

UN VIITOR VERDE 

Str. Raului nr.147, Sibiu 
Tel: 741553486 
E-mail: 

OFFICE@ACEVENTS.RO  
Web:- 

COMBAT REA 
IMPACTULUI SCHIMBĂ 
RILOR CLIMATIC E 

PRECUM ȘI A 
DEGRADĂRII 
ECOSISTEMELOR 

174. Centru- judet  
Sibiu 

ASOCIAȚIA DIGITAL 
GENERATION - 

GENERAȚIA DIGITALĂ 

Str.Strungului nr.42, Sibiu 
Tel: 727740667 
E-mail: 

CRISTINA.BURCHEA@GMAIL.C
OM  
Web:- 

OFERIREA DE SERVICII 
EDUCAȚIO NALE DE 
CALITATE SUPERIOARĂ 

PRIN INTERMEDIUL 
TEHNOLOGIEI DE 
ULTIMĂ GENERATIE 

175. Centru- judet  
Sibiu 

CENTRU DE LIMBI 
STRĂINE SRL 

Str.Petofi Sandor nr.9, Sibiu 
Tel: 743819342 
E-mail: 

BACIUMITIA2@YAHOO.COM  
Web:- 

ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN 
DOMENIUL CULTURAL 

176. Centru- judet  

Sibiu 

VINTAGE CROCHET SRL Sibiu 

Tel: 746300247 
E-mail: 
DENISABALC@YAHOO.COM  

Web:- 

FABRICAR EA PRIN 

TRICOTARE SAU 
CROȘETARE A ALTOR 
ARTICOLE DE 

ÎMBRĂCĂMINTE 

177. Centru- judet  
Sibiu 

ASOCIAȚIA EDUCATISM Str.Izvorului nr.11, Sibiu 
Tel: 755916158 

RECUPERARE ȘI 
INTEGRARE SOCIALĂ A 
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E-mail: 
CRENGU.BEXA@YAHOO.COM  
Web:- 

COPIILOR ȘI TINERILOR 
CU TULBURĂRI DIN 
SPECTRUL AUTIST 

178. Centru- judet  
Sibiu 

MEGA MODERN 
CONSTRUCT SRL 

Str.La Sipot nr.154A, Sibiu 
Tel: 742042981 
E-mail: 

STEFAN_LUCIU@YAHOO.COM  
Web:- 

LUCRĂRI DE 
CONSTRUCȚII A 
CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE ȘI 
NEREZIDENȚIALE 

179. Centru- judet  

Sibiu 

AREOPOLIS POLIGON 

SRL 

Str.La Sipot nr.154A, Sibiu 

Tel: 749140553 
E-mail: 
ZAHARIAPAUL12@GMAIL.COM  

Web:- 

ALTE ACTIVITĂȚI 

SPORTIVE 

180. Centru- judet  

Sibiu 

ASOCIAȚIA PENTRU 

COMUNITATE 
TRADIȚIONALĂ, 

SOCIOLOGICĂ ȘI 

SOCIALĂ - ACTES 

Sibiu 

Tel: 771301439 
E-mail: 
SIMAIOANDAN@YAHOO.COM  

Web:- 

DEZVOLT ATREA UNEI 

LINII DE RPODUCȚIE DE 
OBIECTE DIN LEMN CU 
SPRIJINUL TINERILOR 

ȘI AL PERSOANELOR 
VULNERABILE 

181. Centru- judet  

Sibiu 

PEOPLE4PEOPLE SRL Sibiu 

Tel: 747894801 
E-mail: 
PEOPLE4PEOPLE.CONTACT@

GMAIL.COM  
Web:- 

FACILITĂȚI DE CAZARE 

PENTRU VACANȚE ȘI 
PERIOADE DE SCURTĂ 
DURATĂ 

182. Centru- judet  

Sibiu 

CSOSIB - EXPERT SRL Str.Sperantei nr.2, Sibiu 

Tel: 740496238 
E-mail: 
BUNACIU_MIRCEA@YAHOO.C

OM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 

CONSULTANȚĂ PENTRU 
AFACERI ȘI MANAGEM 
ENT 

183. Centru- judet  

Sibiu 

FUNDAȚIA X FUTURE Str.Cetatii nr.46, Sibiu 

Tel: 788239239 
E-mail: 
PUBLICEXPERT@YAHOO.COM  

Web:- 

ACTIVITAȚI DE 

PROMOVARE A 
CULTURII 

184. Centru- judet  
Sibiu 

MERON GRANDE SRL Str.Colinei nr.8A, sibiu 
Tel: 723651561 

E-mail: 
TIMIBORZ@YAHOO.COM  
Web:- 

BARURI ȘI ALTE 
ACTIVITĂȚI DE SERVIRE 

A BĂUTURILOR 

185. Centru- judet  
Sibiu Centru- 

judet  
Sibiu 

BIO DRALBIN SRL Bd.M.Viteazu nr.7, Sibiu] 
Tel: 753878213 

E-mail: 
CRUSITU_ALE@YAHOO.COM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 
AMBALARE 

186. Centru- judet  
Sibiu 

CASA STRĂBUNICULUI 
SRL 

Sibiu 
Tel: 751406000 
E-mail: 

IOALNDA.STEFANESCU@OUTL
OOK.COM  
Web:- 

FACILITĂȚI DE CAZARE 
PENTRU VACANȚE ȘI 
PERIOADE DE SCURTĂ 

DURATĂ 

187. Centru- judet  
Sibiu 

MAGAZIN NATURIST 
HERMANNSTADT SRL 

Str.Tipografilor nr.23, Sibiu 
Tel: 726316946 
E-mail: 

EUGENGHIMIS@YAHOO.COM  
Web:- 

COMERȚ CU 
AMĂNUNTUL PRIN 
INTERMEDIUL CASELOR 

DE COMENZI SAU PRIN 
INTERNET 

188. Centru- judet  

Sibiu 

DESO SHOP BOUTIQUE 

SRL 

Str.Graului nr.9, Sibiu 

Tel: 724857147 
E-mail: 
DESPINASOLOMON@YAHOO.

COM  
Web:- 

COMERȚ CU 

AMĂNUNTUL ÎN 
MAGAZINE 
NESPECIALIZATE CU 

VÂNZARE PREDOMI 
NANTĂ DE PRODUSE 
ALIMENTARE, BĂUTURI 

ȘI TUTUN 

189. Centru- judet  
Sibiu 

CHRISTIANA INT SRL Loc.Cristian, Sibiu 
Tel: 723777159 

E-mail: 
RARES.PILAT@GMAIL.COM  
Web:- 

FACILITĂȚI DE CAZARE 
PENTRU VACANȚE ȘI 

PERIOADE DE SCURTĂ 
DURATĂ 
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190. Centru- judet  
Sibiu 

AVANTO CONCEPT SRL Str.Lanii nr.8, Sibiu 
Tel: 729945369 
E-mail: 

BOGDAN_STROE@OUTLOOK.
COM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 
ÎNCHIRIERE ȘI LEASING 
CU ALTE MAȘINI, 

ECHIPAME NTE ȘI 
BUNURI TANGIBILE 

191. Centru- judet  
Sibiu 

ECOMMERCE SUPPORT 
SRL 

Selimbar, Sibiu 
Tel: 729543225 
E-mail: 

CRISTINA.COJANU@2SHIP.CO
M  
Web:- 

ALTE ACTIVITATI ANEXE  
TRANSPO RTURILOR 

192. Centru- judet  
Sibiu 

3B DATHIS RENT SRL Str.Avram Iancu nr.7, Sibiu 
Tel: 755062200 
E-mail: 

BANALEXANDRU@YAHOO.CO
M  
Web:- 

FACILITĂȚI DE CAZARE 
PENTRU VACANȚE ȘI 
PERIOADE DE SCURTĂ 

DURATĂ 

193. Centru- judet  
Sibiu 

MICHELSBER GER 
HAUS SRL 

PȚA GOZELINUS nr.202, Sibiu 
Tel: 734469701 

E-mail: 
MURESAN.ROXANA@GMAIL.C
OM  

Web:- 

HOTELURI ȘI ALTE 
FACILITĂȚI DE CAZARE 

SIMILARE 

194. Centru- judet  
Sibiu 

JUGAREZUL SRL Str,Mihail Sebastian nr.18B, Sibiu 
Tel: - 

E-mail: 
DIACONU.GABRIEL30@GMAIL.
COM  

Web:- 

REPARAREA 
ARTICOLELOR DE UZ 

PERSONAL ȘI 
GOSPODĂRESC 

195. Centru- judet  
Sibiu 

VANESTETICA  
CLINIC SRL 

Str.Axente Sever nr.22A, Sibiu 
Tel: 740827847 

E-mail: 
IOANAPOPAV@YAHOO.COM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 
ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

SPECIALIZATĂ 

196. Centru- judet  
Sibiu 

BOWANEX INCLUSIVE 
SRL 

Str.Semaforului nr.19, Sibiu 
Tel: 722118108 
E-Mail: 

MICHAELBACILA81@GMAIL.CO
M  
Web:- 

ALTE LUCRARI 
SPECIALE DE 
CONSTRUCȚII 

197. Centru- judet  
Sibiu 

BLOSSOMTE X SRL Aleea Trandafirilor nr.35, Sibiu 
Tel: 725211524 
E-mail: 

SORANABARNA978@GMAIL.C
OM  
Web:- 

COMERȚ CU 
AMĂNUNTUL PRIN 
INTERMEDIUL CASELOR 

DE COMENZI SAU PRIN 
INTERNET 

198. Centru- judet  
Sibiu Centru- 

judet  
Sibiu 

BUILDING GREEN - 
RENT SRL 

Arpasu de Sus, Sibiu 
Tel: 774477032 

E-mail: 
PETRE.MADALIN06@GMAIL.CO
M  

Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 
ÎNCHIRIERE ȘI LEASING 

CU ALTE MAȘINI, 
ECHIPAME NTE ȘI 
BUNURI TANGIBILE 

199. Centru- judet  
Sibiu 

ISC SCHELE SRL Str.Ghe.Patrascu nr.8, Selimbar, 
Sibiu 

Tel:- 
E-mail: 
IULIACRISTINAIVANCEA@YAH

OO.COM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 
ÎNCHIRIERE ȘI LEASING 

CU MAȘINI ȘI 
ECHIPAMENTE PENTRU 
CONSTRU CȚII 

200. Centru- judet  

Sibiu 

BETASIB TOUR SRL Str.Iazului nr.21, Sibiu 

Tel: 748010464 
E-mail: 
CRISTINADEOANCA@YAHOO.

COM  
Web:- 

ACTIVITĂȚI DE 

ÎNCHIRIERE ȘI LEASING 
CU ALTE MAȘINI, 
ECHIPAME NTE ȘI 

BUNURI TANGIBILE 
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2. Baza de date intreprinderi economie sociala 

Regiunea SUD-MUNTENIA 

 

Nr. 

crt. 

Regiunea de 

dezvoltare/judet 

Denumire 

intreprindere 
economie sociala 

Date de contact 

(email, telefon) 

Tipuri de servicii/servicii oferite 

1. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Asociatia Caritas 

Campulung 

Str.Negru Voda nr.116, Campulung 

Muscel, Arges 
Tel: 078842598 
E-mail: 

asociatiacaritascampulung@yahoo.ro 
Web:- 

Alte activitati de asistenta sociala, 

cu cazare 

2. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Adria Beauty Select 

SRL 

Str Eroilor bl D 4, sc C et 2, ap 28, Curtea 

de Arges 
Tel: 0740059828 
E-mail: arseneadriana68@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de intretinere corporala 

3. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Gold & Green Deco 
SRL 

Str.Rogoz nr.10, Arges 
Tel: 0741220440 

E-mail: ducu@photoducu.ro  
Web:- 

Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

4. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Saz Edil Concept SRL Sat Valea Brazilor nr.204, Baiculesti, 
Arges 
Tel: 0724056860 

E-mail: ionelaandreea36@gmail.com  
Web:- 

Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentialesi nerezidentiale 

5. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

La Piticu Bunesti SRL Sat Bunesti nr.308, Malureni, Arges 

Tel: 0724056860 
E-mail: ionelaandreea36@gmail.com  
Web:- 

Intretinerea si repararea 

autovehiculelor 

6. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

DB Print Foundation 
SRL 

Sat Uiasc, Str Micsunele nr.43A, Arges 
Tel: 0754411428 
E-mail: loredana_dinescu@yahoo.com  

Web:- 

Activitati ale agentiilor de 
publicitate 

7. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Pausim Soft SRL Sat Hintesti, Str Principala nr.108, Arges 
Tel: 0752270083 

E-mail: 
andreisimescuproiectfonduri@gmail.com  
Web:- 

Activitati de editare a altor produse 
software 

8. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Metropolis Rent Car 
SRL 

Str.Trivale nr.14, Pitesti, Arges 
Tel: 0745690323 

E-mail: dykocosmin@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati anexe transporturi lor 

9. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

EACIA Beauty SRL B-dul. Republicii, et 3, ap 5, Pitesti, Arges 
Tel: 0754526176 
E-mail: abogdan19@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de intretinere corporala 

10. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Bon Apetit Catering 
SRL 

Str.Glamboc nr.7, Bascov, Arges 
Tel: 0729663669 

E-mail: breeze.collection@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de alimentatie (catering) 
pentru evenimente 

11. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Luxeria Beauty SRL B-dul. Republicii, et 3, ap 4, Pitesti, Arges 

Tel: 0744519378 
E-mail: turcu.emilia@ymail.com  
Web:- 

Activitati de intretinere corporala 

12. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Clinica Salvadent SRL Str,Cuza Voda nr.141, Curtea de Arges, 
Arges 
Tel: 0721907098 

E-mail: popescuroxi@gmail.com  
Web:- 

Activitati de asistenta 
stomatologica 

13. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Asociatia Pro 

Evenimente 

Str.Vlad Tepes nr.22, Valea Iasului, 

Arges 
Tel: 0748848613 
E-mail: serbanflorin804@gmail.com  

Web:- 

Activitati suport pentru 

interpretarea artistica (spectacole) 
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14. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

General Smart Wash 
SRL 

Sld Constantin Moga, bl.A 14, sc.B, 
et.2,ap.10, Mioveni, Arges 
Tel: 0740940935 

E-mail: ionut.predica@yahoo.com  
Web:- 
 

Intretinerea si repararea 
autovehiculelor 

15. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Vasimi Social Insert Str.Constantin Stere nr.15, Pitesti, Arges 
Tel: 0766468994 
E-mail: hcbci@yahoo.com  

Web:- 

Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

16. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Lyra Washing Str.Carpati nr.60, Campulung Muscel, 
Arges 

Tel: 0730030145 
E-mail: flavian.popescu@yahoo.com  
Web:- 

 

Spalarea si curatarea (uscata) 
articolelor textile si a produselor 

din blana 

17. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Embroidery Art Aleea Seneslau nr.9, Pitesti, Arges 

Tel: 0723221161 
E-mail: mirelaeftene@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea altor articole de 

imbracaminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

18. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Renting Solutions Str. Muntenia, bl.E6, sc.D,et.4,ap. 19, 
Mioveni, Arges 
Tel: 0740990901 

E-mail: sorin.popescu13@yahoo.ro  
Web:- 

Activitati de inchiriere si leasing cu 
autoturisme si autovehicule rutiere 
usoare 

19. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Aha Concept Intarea Abatorului nr.28G, Pitesti, Arges 

Tel: 0762998366 
E-mail: ahaconcept@yahoo.com  
Web:- 

Intretinerea si repararea 

autovehiculelor 

20. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Ant Renova Construct Str.Principala nr.88, Bradu, Arges 
Tel: 0762418255 
E-mail: calimentnicoleta@gmail.com  

Web:- 

Activitati de inchiriere si leasing cu 
masini si echipamente pentru 
constructii 

21. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Carisa Top Construct Vedea, Arges 
Tel: 0727017118 

E-mail: comenzi.victorytop@yahoo.com  
Web:- 

Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

22. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Senior Assistance Str.Negru Voda nr.12, Pitesti, Arges 
Tel: 0736420820 
E-mail: c.marinache@outlook.com  

Web:- 

Alte activitati de curatenie 

23. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Valmar Top Construct Labusesti nr.126A, Bascov, Arges 
Tel: 0740337774 

E-mail: ionitatatiana1981@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati de curatenie 

24. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Impact Advertising 

Concept 

Emil Racovita nr.57, Pitesti, Arges 

Tel: 0742146893 
E-mail: mariusgionea@yahoo.com  
Web:- 

Activitati ale agentiilor de 

publicitate 

25. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Redline Service General Gh.Magheru nr.18A, Pitesti, 
Arges 
Tel: 0756348134 

E-mail: redlineservice2020@gmail.com  
Web:- 

Intretinerea si repararea 
autovehicul elor 

26. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Cioco Life Str.Primaverii nr.22A, Stefanesti, Arges 
Tel: 0745341222 
E-mail: cristinachirila_70@yahoo.com  

Web:- 

Fabricarea painii, fabricarea 
prajiturilor si a produselor 
proaspete de patiserie 

27. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Fiordilatte& Mozzarella Str.Independentei nr.2, Pitesti, Arges 
Tel: 0763628247 

E-mail: anamaria_duta@ymail.com  
Web:- 

Fabricarea produselor lactate si a 
branzeturilor 

28. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Asociatia Europa Pentru 

Dezvoltare Umana  

Str.Mihai Eminescu nr.2, Campulung 

Muscel, Arges 
Tel: 0723028301 
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com  

Web:- 

Nespecificat 

29. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Atelier Cretisoara Valea Romanestilor nr.101A, Campulung, 
Arges 

Tel: 0751668307 

Fabricarea produselor lactate si a 
branzeturilor 
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E-mail: ateliercretisoara@yahoo.com 
Web:- 

30. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Be Happy Tex Lt Dumitru Lazea nr.1, Campulung, Arges 

Tel: 0754364406 
E-mail: elena.stefan24@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea de articole confectiona 

te din textile (cu exceptia 
imbracamintei si lenjeriei de corp) 

31. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

A & M Digitalizare Fratii Golesti nr.10, Campulung, Arges 
Tel: 0753938559 
E-mail: alexungureanu62@yahoo.com  

Web:- 

Alte forme de invatamant 

32. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Autism Arges IS Str.Livezilor nr.14, Pitesti, Arges 

Tel: 0769293773 
E-mail: autismargesis@gmail.com  
Web:- 

Alte activitati referitoare la 

sanatatea umana 

33. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Noteb Str.Varzaru nr.129, Arges 
Tel: 0753295364 
E-mail: videorevtek@gmail.com  

Web:- 

Activitati de productie 
cinematografica, video si de 
programe de televiziune 

34. Sud-Muntenia- 
judet Arges 

Imagine Blue Sky Str.Crampotani nr.960, Arges 
Tel: 0744511104 

E-mail: mihaela.ilina@gmail.com  
Web:- 

Facilitati de cazare pentru vacante 
si perioade de scurta durata 

35. Sud-Muntenia- 

judet Arges 

Delicii Muscelene Str.Draganici nr.416, Arges 

Tel: 0725790800 
E-mail: 
florin.vinograschi@livadadezmeura.ro  

Web:- 

Prelucrarea si conservarea 

fructelor si legumelor 

36 Sud-Muntenia-judet 

Calarasi 

SC EVE TRAINING& 

EDUCATION SRL 

Str.Nufarului nr.4, Calarasi 

Tel: 729768566 
E-mail: mituevelina@yahoo.com  
Web:- 

Alte forme de invatamant 

37. Sud-Muntenia-judet 

Calarasi 

NAJ HOLIDAY SRL Belciugatele, Callarasi 

Tel: 758262626 
E-mail: v.gnadejde@gmail.com  
Web:- 

Activitati de inchiriere si leasing cu 

autoturisme si autovehicule rutiere 
usoare 

38. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

SC FAM MARCOM SRL Cunesti, Calarasi 
Tel: 724816466 

E-mail: georgiana.baragau@gmail.com  
Web:- 

 

Fabricarea altor elemente de 
dulgherie si tamplarie, pentru 

constructii, Fabricarea altor 
elemente de dulgherie si 
tamplarie, pentru constructii 

39. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

DYNA FOOD SRL Str.Navodari nr.6, Calarasi 
Tel: 730074543 

E-mail: cristianlaurentiu2020@gmail.com  
Web:- 

Restaurant 

40. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

DECOMOBILA PROD 
SRL 

Str.Unirii nr.11, Calarasi 
Tel: 749570272 

E-mail: ionut@decomobila.ro  
Web:- 

Fabricarea de mobila 

41. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

AJUTOR PT AUTISM 
SRL 

Str,Navodari nr.138, Calarasi 
Tel: 766959088 
E-mail: madalinamatei258@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea de articole confectiona 
te din textile (cu exceptia 
imbracamintei si lenjeriei de corp) 

42. Sud-Muntenia-judet 

Calarasi 

FIORISTA MOMENTI 

FELICI SRL 

Prel.Bucuresti nr.32, Calarasi 

Tel: 726704241 
E-mail: popescumirel@yahoo.com  
Web:- 

Comert cu amanuntul al florilor, 

plantelor si semintelor, comert cu 
amanuntul al animalelor de 
companie si a hranei pentru 

acestea, in magazine specializate 

43. Sud-Muntenia-judet 

Calarasi 

KINCLUDO SRL Calea Calarasi nr.28, Calarasi 

Tel: 727444148 
E-mail: alex_ewin@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de servicii suport pentru 

invatamant 

44. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

ASOCIATIA PENTRU 
ROBOTICA SI 
INOVARE IN 

DEZVOLTARE 
SUSTENABILA 

Victoriei nr.157, Calarasi 
Tel: 730216838 
E-mail: angarids@gmail.com  

Web:- 

Formare profesionala, altele 

45. Sud-Muntenia-judet 

Calarasi 

MAGIS 

CONSULTANTA SRL 

Inv. Mustatea Gheorghe nr.68, Calarasi 

Tel: 723810470 
E-mail: mihai.tudora@yahoo.com  

Servicii de furnizare si manageme 

nt a fortei de munca 
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Web:- 

46. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

ASOCIATIA 
EMPATICUS 

Prel.Bucuresti nr.24, Calarasi 
Tel: 745253464 

E-mail: silvia.patrascu@gmail.com  
Web:- 

Nespecificat 

47. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

SES LEASING 
CONSULTAN TS SRL 

Lot nr.6, Calarasi 
Tel: 751146891 
E-mail: 
sesleasingconsultants@gmail.com  

Web:- 

Activitati de inchiriere si leasing cu 
autovehicule rutiere grele 

48. Sud-Muntenia-judet 

Calarasi 

DUMVAL SOCIAL 

CONSTRUCT SRL 

Str.Flacara nr.8, Calarasi 

Tel: 730613088 
E-mail: neagu.vali@gmail.com  
Web:-  

Lucrari de constructii a proiectelor 

utilitare pentru fluide 

49. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

FIDMART 
DEZVOLTARE 
RURALA SRL 

Str.Ion Perlea nr.490, Calarasi 
Tel: 745257464 
E-mail: dragosal@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de consultanta pentru 
afaceri si management 

50. Sud-Muntenia-judet 
Calarasi 

OTILIA BEAUTY 
SALON SRL 

Str.Stejarului, Calarasi 
Tel: 723159875 

E-mail: silviamelente@yahoo.com  
Web:- 

Coafura si alte activitati de 
infrumusetare 

51. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

Asociatia de Sprijin a 

Somerilor 

Str. Prof. Cornel Popa nr.69A, Targoviste 

Tel: 345401332 
E-mail: assd_tgv@yahoo.com  
Web: www.assd.ro  

Nespecificat 

52. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

Cufarul Cosanzenei Linie nr.41, Dambovita 
Tel: 723258812 

E-mail: atelier.cosanzeana@gmail.com  
Web: www.cosanzeana.ro  

Fabricarea jocurilor si jucariilo 

53. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

Lex Cars Rom Unirii nr.19, Targoviste 

Tel: 722241864 
E-maiil: lexcarsnew@gmail.com  
Web:- 

Comert cu autoturisme si 

autovehicul e usoare (sub 3,5 
tone) 

54. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

Tab Social Targoviste 9 Mai nr.2B, Targoviste 
Tel: 736055975 
E-mail: titaanamaria@gmail.com  

Web:- 

Restaurante 

55. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

SMART DATA CENTER Bancii nr.465, Crevedia 
Tel: 787907766 

E-mail: ghenadieg1@gmail.com  
Web:- 

Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web si activitati conexe 

56. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

PERFECTCOR CLASS I.C. Bratianu nr.59, Targoviste 

Tel: 722464141 
E-mail: grigorevioleta07@yahoo.com  
Web:- 

Alte forme de invatamant 

57. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

3D SCAN FARM SRL Dealul Mare nr.705A, Crevedia 
Tel: 755026959 

E-mail: burteag@yahoo.com  
Web:- 

Alte forme de invatamant n.c.a., 
Alte activitati de tiparire 

58. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

CRISOUNDS EVENT 

SRL 

Str.Principala nr.175, Dambovita 

Tel: 763598049 
E-mail: cris_chioveanu@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de organizare a 

expozitiilor, targurilor si 
congreselor 

59. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

CERCEL ISERV SRL Noua nr.321B, Crevedia 
Tel: 737181844 
E-mail: carmencercel@yahoo.com  

Web:- 

Activitati generale de curatenie a 
cladirilor 

60. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

FERMA DACII LIBERI 
SRL 

Soseaua Bucuresti-Targoviste nr.201 
Tel: 746011940 

E-mail: roxana4verde@gmail.com  
Web:-  

Balciuri si parcuri de distractii 

61. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

VIVA SPORT 

TARGOVISTE SRL 

POET GR. ALEXANDRESCU nr.55, 

Targoviste 
Tel: 723260684 
E-mail: ada_paduretu@yahoo.com  

Web:- 

Balciuri si parcuri de distractii, 

Activitati ale centrelor de fitness 

62. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

CENTRU DE 

REABILITARE 
MEDICALA SF 

Sat. Puntea de Greci. Comuna Petresti, 

Strada Golaseni 
Tel: 744308883 

Invatamant secundar, tehnic sau 

profesional, Alte activitati 
referitoare la sanatatea umana 
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SEBASTIAN SRL E-mail: lcancacristea@yahoo.com  
Web:- 
 

63. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

POPSOFT INTEL SRL Sat. Decindeni, Comuna Ciocanesti, Str. 
Mihai Viteazul 
Tel: 752270083 

E-mail: 
florinalexandrescufonduriue@gmail.com  
Web:- 

Alte activitati de servicii privind 
tehnologia informatiei 

64. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

ASOCIATIA SMART- 
CREATIVE 

EDUCATION  

Str. Ion C.Bratianu nr.69, Targoviste 
Tel: 723224444 
E-mail: asociatiasce.2020@gmail.com  

Web:- 

Nespecificat 

65. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

MONTYS TOYS SRL Sat. Lazuri, Strada Malului nr.124, 

Comisani 
Tel: 745089899 
E-mail: office@teamsecurity.ro  

Web:- 

Fabricarea de mobila 

66. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

DIRECT SECURITY 
SOLUTIONS SRL 

Sat. Lazuri, Strada Malului nr.149, 
Comisani 

Tel: 745089899 
E-mail: office@teamsecurity.ro  
Web:- 

Activitati de servicii privind 
sistemele de securizare 

67. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

SACHE SOCIAL SRL Loc. Colacu, Str. Bisericii, Racari 
Tel: 742929006 
E-mail: laurafincu@yahoo.com  

Web:- 

Activitati veterinare 

68. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

HAIR STYLING GIGEA 
SRL 

Sat Poiana, Strada Crinului nr.1151 
Tel: 730217008 

E-mail: adriazaha@gmail.com  
Web:- 

Coafura si alte activitati de 
infrumusetare 

69. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

HARA PARA SRL Bucsani nr.463, Dambovita 
Tel: 744524477 
E-mail: silviuene9@yahoo.com  
Web:- 

Prelucrarea si conservare a 
fructelor si legumelor 

70. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

TUCIULETUL MAGIC 
GT SRL 

Radu cel Mare nr.21, Targoviste 
Tel: 724548804 

E-mail: FORME.WTC2021@GMAIL.COM  
Web:- 

Restaurante 

71. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

RUSTIC INN "ACASA" 

SRL 

Pietrosita, Dambovita 

Tel: 725549517 
E-mail: octavian.bondila@gmail.com  
Web:- 

Facilitati de cazare pentru vacante 

si perioade de scurta durata 

72. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

CARDINAL CITY 
CONSTRUCT SRL 

Targoviste, Dambovita 
Tel: 723733888 
E-mail: alyssa_cristescu@yahoo.com  

Web:- 

Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidenti ale 

73. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

VIZIMPACT PR SRL Str.Principala nr.116A, Gheboieni 
Tel: 724511457 

E-mail: ciocclaudia@gmail.com  
Web:- 

Activitati de consultanta in 
domeniul relatiilor publice si al 

comunicarii 

74. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

CARMIRA BUSINESS 
SRL 

Aleea MANASTIRE A DEALU nr.31D, 
Targoviste 
Tel: 722251449 

E-mail: renbucuresti@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea produselor din carne 
(inclusiv din carne de pasare) 

75. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

TOPGEOMAG SRL Invatator Scarlatesu nr.30, Baldana 

Tel: 0 729600975 
E-mail: gabriel.ganea.nasta@gmail.com  
Web:- 

Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica legate de 
acestea 

76. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

SES MOBIL SRL Nistrului nr.1, Targoviste 
Tel: 730170858 
E-mail: ionut.stefan196@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de inchiriere si leasing cu 
bunuri recreationale si echipament 
sportiv 

77. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

MIXALL ADVERTISING 
SRL 

Cpt. Tudorica Popescu nr.70, Targoviste 
Tel: 723785502 

E-mail: 
alexandrubejinarumihai@gmail.com  
Web:- 

 

Activitati ale agentiilor de 
publicitate 
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78. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

COSUL CU TRADITII 
SRL 

Radu de la Afumati nr.3, Targoviste 
Tel: 723612875 
E-mail: octavianbaltac@gmail.com  

Web:- 

Alte forme de invatamant 

79. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

SARAH&SOP HIA 
HOLIDAY SRL 

Horia, Closac si Crisan nr.42, Moreni 
Tel: 730162353 

E-mail: oanamariabucur@gmail.com  
Web:- 

Facilitati de cazare pentru vacante 
si perioade de scurta durata 

80. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

BICLOTUR SILVA SRL Eroilor nr.64, Moreni 

Tel: 726701365 
E-mail: stefanescuvalentin60@gmail.com  
Web:- 

Alte activitati sportive 

81. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

MG TIRES REBUILT 
SRL 

Primariei nr.452, Contesti 
Tel: 744525855 

E-mail: contact@mgvulcanizare.ro  
Web:- 

Intretinerea si repararea 
autovehiculelor 

82. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

LOOM MANUFACTU 

RA SRL 

Calea Bucuresti nr.156, Targoviste 

Tel: 742560228 
E-mail: manufacturaloom@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea altor articole de 

imbracaminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

83. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

MYBOUTIQUE ON 
LINE SRL 

Enechesti nr.5, Picior de munte 
Tel: 746059993 
E-mail: b888wmp@gmail.com  

Web:- 

Comert cu amanuntul prin 
intermediul caselor de comenzi 
sau prin Internet 

84. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

LITERALMENTE 
STUDIO SRL 

Tarla 9, Parcela 485, Valea Caselor 
Tel: 762442689 

E-mail: office@literalmente.ro  
Web:- 

Alte activitati de tiparire 

85. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

AQUTERANO VA SRL Justitiei nr.27A, Targoviste 
Tel: 731459459 
E-mail: lucian.musatt@gmail.com  

Web:- 

Intretinerea si repararea 
autovehiculelor 

86. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

GARDEN VILLAGE 
RETREAT SRL 

Pescarusului nr.38, Crivatu 
Tel: 758624246 

E-mail: ieremiadangabriel@gmail.com  
Web:- 

Facilitati de cazare pentru vacante 
si perioade de scurta durata 

87. Sud-Muntenia-judet 

Dambovita 

DESIRE CORNER SRL Targoviste, Dambovita 

Tel: 726022324 
E-mail: desiremakeupartist@gmail.com  
Web:- 

Coafura si alte activitati de 

infrumusetare 

88. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

GREEN TURNIP SRL Profesor Mirescu nr.153 C2 
Tel: 749151999 
E-mail: elena.burcea04@yahoo.com  

Web:- 

Activitati de alimentatie (catering) 
pentru evenimente 

89. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

BUCATARIA 
ROMANEASCA 

Macesului nr.1, Dambovita 
Tel: 723600300 

E-mail: lucian.bitoleanu@gmail.com  
Web:- 

Activitati de alimentatie (catering) 
pentru evenimente 

90. Sud-Muntenia-judet 
Dambovita 

SYNERGY DATA 
ENTRY SRL 

Libertatii nr.2, Targoviste 
Tel: 730523290 
E-mail: suicamarius@gmal.com  

Web:- 

Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web si activitati conexe 

91. Sud-Muntenia-judet 
Giugiu 

SC TOP KINDER 
SPACE SRL GIURGIU 

Dunarii nr.44, Giurgiu 
Tel: 722609258 

E-mail: teocalagiu@yahoo.com  
Web:- 

Invatamant prescolar 

92. Sud-Muntenia-judet 

Giugiu 

Asociatia 

"ANTREPRENORIAT 
SOCIAL PENTRU 

PERSOANE 

VULNERABILE" 

Str.Principala nr.434, Buturugeni, Giurgiu 

Tel: 246277096 
E-mail: crucerumarin@gmail.com  
Web:- 

Servicii de furnizare si 

management a fortei de munca 

93. Sud-Muntenia-judet 
Giugiu 

SC Automotive Concept 
Construct SRL 

Primaverii nr.122B, Joita 
Tel: 729082198 

E-mail: alingaie@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea masinilor si utilajelor 
pentru agricultura si exploatari 

forestiere 

94. Sud-Muntenia-judet 

Giugiu 

SC DIAMOND TACTIC 

CONSTRUCT SRL 

Primaverii nr.10, Giurgiu 

Tel: 731233950 
E-mail: 
diamondtacticconstruct@gmail.com  

Web:- 

Lucrari de pregatire a terenului 
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95. Sud-Muntenia-judet 
Giugiu 

GLOBAL ENTERPRISE 
SOLUTIONS SRL 

Primaverii nr.6, Giurgiu 
Tel: 769681049 

E-mail: madalin.stan09@gmail.com  
Web:- 

Lucrari de constructii a drumurilor 
si autostrazilor 

96. Sud-Muntenia-judet 
Giugiu 

SC AGRI MOTOR 
CONSTRUCT SRL 

Morii nr.2, Giurgiu 
Tel: 758057819 
E-mail: sandulabau@gmail.com  
Web: - 

Fabricarea masinilor si utilajelor 
pentru agricultura si exploatari 
forestiere 

97. Sud-Muntenia-judet 
Giugiu 

FABARTMAC ON SRL Soseaua Giurgiului nr.150, Adunatii 
Copaceni, Giurgiu 

Tel: 743188145 
E-mail: nicu50andrei@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru constructii 

98. Sud-Muntenia-judet 
Giugiu 

ACTIVREDIS SRL Soseaua Giurgiului nr.138, Adunatii 
Copaceni, Giurgiu 
Tel: 768532795 

E-mail: breazu.nicoleta@yahoo.com  
Web:- 

Alte activitati recreative si 
distractive 

99. Sud-Muntenia-judet 

Giugiu 

FITRAND MOB Soseaua Giurgiului nr.138, Adunatii 

Copaceni, Giurgiu 
Tel: 728010587 
E-mail: trandafir_nicoleta@yahoo.com  

Web:- 

Fabricarea de mobila pentru 

birouri si magazine 

100. Sud-Muntenia- 
judet Ialomita 

5 ARTIZANI SRL Republicii nr.827, Ialomita 
Tel: 773906228 

E-mail: antreprenoriattraian@gmail.com  
Web:- 

fabricare articole de imbracaminte 
cu exceptia articolelor de blana 

101. Sud-Muntenia- 
judet Ialomita 

GXD IMPRESSION 
SRL 

Cosminului, Slobozia, Ialomita 
Tel: 799164310 
E-mail: mariusamd95@yahoo.com  

Web:- 

Restaurante 

102. Sud-Muntenia- 
judet Ialomita 

CENTRUL AFTER 
SCHOOL BEE HAPPY 

SRL 

Arheolog Radu Vulpe nr.4, Slobozia 
Tel: 726196040 

E-mail: madab78@yahoo.com  
Web:- 

activitati de ingrijire zilnica pentru 
copii 

103. Sud-Muntenia- 

judet Ialomita 

CAMARA CU SUCURI 

SRL 

Gradinitei nr.22, Ialomita 

Tel: 757573377 
E-mail: crisu2805@gmail.com  
Web:- 

abricarea sucurilor de fructe si 

legume 

104. Sud-Muntenia- 
judet Ialomita 

TRIADOR TRUST 
TRAINIG SRL 

Matei Basarab nr.101, Ialomita 
Tel: 721646503 
E-mail: elena.dorcu13@gmail.com  

Web:- 

Alte forme de invatamant 

105. Sud-Muntenia- 
judet Ialomita 

SOCIAL ACCOUTING 
SRL 

Viilor nr.3, Slobozia, Ialomita 
Tel: 729988987 

E-mail: office@steresiasociatii.ro  
Web:- 

Activitati de contabilitat e si audit 
financiar; consultanta in domeniul 

fiscal 

106. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

Asociatia Club Sportiv 
Rotile Schimbarii 

Str.Ciocarliei nr.7, Ploiesti, Prahova 
Tel: 244522488 
E-mail: contact@sesprahova.ro  

Web: www.sesprahova.ro  

Intermedieri in comertul cu 
produse diverse 

107. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

Asociatia Inapoi la 
Munca 

Malu Rosu nr.47, Ploiesti, Prahova 
Tel: 244523068 

E-mail: la_munca@yahoo.com  
Web: www.inapoilamunca.ro  

Alte forme de invatamant 

108. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

Instalatii Utilizare Gaze 

SRL 
 

Miroslavesti, Prahova 

Tel: 787607766 
E-mail: ghenadieg1@gmail.com  
Web:- 

 

Captarea, tratarea si distributia 

apei 
 

109. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

Nuova Vita Const SRL 
 

Poiana Campina, Prahova 
Tel:  30347314 

E-mail: andreitocitu75@yahoo.it  
Web:- 
 

Lucrari de pregatire a terenului, 
Lucrari de pregatire a terenului 

 

110. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

Color World Class SRL 
 

Cartierul Ghiosesti, Comarnic, Perahova 
Tel: 728408937 
E-mail: professionalstyle@yahoo.com  

Web:- 

Coafura si alte activitati de 
infrumusetare 
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111. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

Nordis Camper Holiday 

SRL 
 

Mihai Viteazul nr.442, Prahova 

Tel: 724054896 
E-mail: bodyremodeling@yahoo.com  
Web:- 

 

Activitati de inchiriere si leasingn 

cu alte masini, echipamente si 
bunuri tangibile 
 

112. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

Royal Construct Trading 
SRL 

 

Cartierul Ghiosesti, Comarnic, Perahova 
Tel: 755402380 

E-mail: tsg.car@yahoo.com  
Web:- 
 

Lucrari de constructii a drumurilor 
si autostrazilor 

 

113. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

Teocakes Zoom 
 

Cartierul Ghiosesti, Comarnic, Perahova 
Tel: 764680862 

E-mail: huditoiumiruna@gmail.com  
Web:- 
 

Restaurante 

114. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

Real Block Const SRL 
 

Poiana Campina, Prahova 
Tel: 740036395 
E-mail: cristinaonea5@gmail.com  

Web:- 
 

Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 
 

115. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

Desiale Perform Const 

SRL 
 

Poiana Campina, Prahova 

Tel: 730321510 
E-mail: tocituandreeacristina@gmail.com  
Web: - 

 

Lucrari de pregatire a terenului 

 

116. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

High Hangers SRL 
 

Zidari nr.18, bl.12E, ap.34 
Tel: 728796793 

E-mail: gabigligor96@gmail.com  
Web:- 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

 

117. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

BLANARU PROGRES 
LACRARE 

Stefesti, Prahova 
Tel: 721578899 
E-mail: blanaruandreirazvan@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea produselor lactate si a 
branzeturilor 

118. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

BUSINESS BULDO 
CONSTRUCT SRL 

Str.Povernei nr.10, Valenii de MUnte, 
Prahova 

Tel: 075227008 3 
E-mail: consilierjuridic667@gmail.com  
vlad.botirca10@gmail.com 

Web: - 

Activitati de intetinere peisagistica 

119. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

EAT ME AWAY SRL Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.14, 
Ploiesti, Prahova 

Tel: 740321384 
E-mail: gheorghebaiculescu@yahoo.com  
Web:- 

Restaurant 

120. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

SAB BRANDS 
INITIATIVE SR 

Str.Vasile Alecsandri nr.23, Prahova 
Tel: 763531000 
E-mail: 

sorin.soroceanu@sabbrandsinitiative.com  
Web:- 

Servicii de reprezentare media 

121. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

OPEN MIND BETTER 

FUTURE SRL 

Ion Luca Caragiale nr.14, Ploiesti, 

Prahova 
Tel: 729936999 
E-mail: arianaglobaltrade@gmail.com  

Web:- 

Alte forme de invatamant 

122. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

LUMEVA CONSTRUCT 

SRL 

Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.14, 

Ploiesti, Prahova 
Tel: 727370710 
E-mail: mergiu.darius@gmail.com  
Web:- 

Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

123. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

AIR LEADING VISION 
SRL 

Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.14, 
Ploiesti, Prahova 

Tel: 743532160 
E-mail: air.leading@gmail.com  
Web:- 

Activitati fotografice 

124. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

EVENTS BY COCO 
SRL 

Orzoaia de Jos nr.8A, Urlati, Prahova 
Tel: 767309825 
E-mail: mihaela.geo.visan@gmail.com  

Web:- 

Activitati de organizare a 
expozitiilor, targurilor si 
congreselor 
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125. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

CENTRUL 
EDUCATIONAL IRIS 

SRL 

Orzoaia de Jos nr.8A, Urlati, Prahova 
Tel: 722919701 
E-mail: condruta.visan@gmail.com  

Web:- 

Alte forme de invatamant 

126. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

CONIBOG 
CONSULTANTA SRL 

Boldescu nr.18, Ploiesti, Prahova 
Tel: 721375337 

E-mail: enealexandrubogdan@gmail.com  
Web:- 

Activitati de consultanta pentru 
afaceri si management 

127. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

ALTRAMAREA SHOES 

SRL 

ALEEA PARCULUI, BL.B1.4, SC.B, 

AP.16, Breaza, Prahova 
Tel: 769296090 
E-mail: ralucaeco@yahoo.com  

Web:- 

Comert cu amanuntul prin 

intermediul caselor de comenzi 
sau prin Internet 

128. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

THE NOIZZ SRL Poienitei nr.59, Breaza, Prahova 

Tel: 732999697 
E-mail: thenoizz2020@gmail.com  
Web:- 

Activitati suport pentru interpretare 

a artistica (spectacole) 

129. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

CLINICA CLEAR MIND 
SRL 

Aleea Ciucului NR.4, BL 167, SC.D, 
AP.69, Ploiesti, Prahova 
Tel: 732885693 

E-mail: alexandra.militaru99@gmail.com  
Web:- 

Alte activitati referitoare la 
sanatatea umana 

130. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

CA-MINO PRODUCT 

SRL 

Ocinei nr.124, Breaza, Prahova 

Tel: 760399500 
E-mail: popcarmen.proiect@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea de constructii metalice 

si parti componente ale structurilor 
metalice 

131. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

HASHTAGWO RLD 
CAFE SRL 

Tinerimii nr.46, Ploiesti, Prahova 
Tel: 721797000 
E-mail: rody_georgescu@yahoo.com  

Web:- 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

132. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

CENTRUL DE STUDII 

SOCIALE CSS SRL 

BAHLUIULUI nr. 7,BL.140, SC.B,  AP.22, 

Ploiesti, Prahova 
Tel: 751146891 
E-mail: mihareli@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de studiere a pietei si de 

sondare a opiniei publice 

133. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

SPEEDPUMP 
CONSTRUCT SRL 

George Enescu nr.36A, Valenii de Munte, 
Prahova 

Tel: 722628880 
E-mail: anda.constantin@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de inchiriere si leasing cu 
masini si echipament e pentru 

constructii 

134. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

FAMILY MEDICAL 
CENTER SRL 

Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.14, 
ap.1, Ploiesti, Prahova 
Tel: 727548627 

E-mail:  
familymedical2021srl@gmail.com  
Web:-  

Activitati de asistenta 
stomatologica 

135. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

BARADACHE BAND 
SRL 

Batriioarei nr.20, Comarnic, Prahova 
Tel: 742092644 
E-mail: mierlitairina@gmail.com  

Web:- 

Activitati de interpretare artistica 
(spectacole) 

136. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

MARRAM WOOD SRL Mihai Viteazul 169, CLADIRE C3, Valea 
calugareasca, Prahova 

Tel: 725210544 
E-mail: ramonamihai05@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea de mobila 

137. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

SPIROS SWEETS SRL Republicii 29, ET.2.CAMERA 1, Sinaia, 
Prahova 

Tel: 720012265 
E-mail: batumirela@gmail.com   
spiros.sweets@gmail.com  
Web:- 

Fabricarea painii, fabricarea 
prajiturilor si a produselor 

proaspete de patiserie  

138. Sud-Muntenia- 
judet Prahova 

DECORIART DESIGN 
SRL 

Oncesti nr.602B, Urleta, prahova 
Tel: 766484053 

E-mail: lorian.dragomir@gmail.com  
Web;- 

Lucrari de pardosire si placare a 
peretilor 

139. Sud-Muntenia- 

judet Prahova 

SIMFONIA 

FRUMUSETII SRL 

Miroslavesti, Prahova 

Tel:- 
E-mail: simona06sandu@gmail.com  
Web:- 

Coafura si alte activitati de 

infrumusetare 

140. Sud-Muntenia- SC Roua Diminetii Sud Putineiu, Teleorman Spalarea si curatarea (uscata) 
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judet Teleorman Muntenia SRL Tel: 766291990 
E-mail: crys_161@yahoo.com  
Web:- 

articolelor textile si a produselor 
din blana 

141. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

SC Firstline Pharma 
SRL 

Rosiori de Vede, Teleorman 
Tel: 729836010 
E-mail: pharmafirstline@gmail.com  

Web:- 

Comert cu amanuntul prin 
intermediul caselor de comenzi 
sau prin Internet 

142. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

SC Social Print Digital 
SRL 

Bujoru, Teleorman 
Tel: 761041218 

E-mail: asprimiipasi@gmail.com  
Web:- 

Alte activitati de tiparire 

143. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

SC Fiser Ecoplast Prod 
SRL 

Principala nr.6, Teleorman 
Tel: 767517076 
E-mail: florin@fiser.ro  

Web:- 

Fabricarea placilor, foliilor, 
tuburilor si profilelor din material 
plastic 

144. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

SC Atelierul Arhivistic 
SRL 

Teleorman 
Tel: 766732969 

E-mail: daniela.bina@yahoo.com  
Web:- 
 

Activitati ale bibliotecilor si 
arhivelor 

145. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

SC Optic Fiber Fitting 
SR 

Stadionului nr.8, Teleorman 
Tel: 724729734 
E-mail: corneanu.valentin@gmail.com  

Web:- 

Lucrari de constructii a proiectelor 
utilitare pentru electricitate si 
telecomunicatii 

146. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

SC En -Hidroproiect 
SRL 

Zimnicea, Teleorman 
Tel: 723669665 

E-mail: automarc1454@yahoo.com  
Web:- 

Activitati de inginerie si 
consultanta tehnica legate de 

acestea 

147. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

Asociatia Protejam 
Zona Naturala Suhaia 

Fantanele, Teleorman 
Tel: 767862580 
E-mail: popaa_marian@yahoo.com  

Web:- 

Alte activitati de editare 

148. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

SC Social Wash Car 
SRL 

Rasaritului nr.7, Teleorman 
Tel: 724799040 

E-mail: sanduroman2004@yahoo.com  
Web:- 

Intretinerea si repararea 
autovehiculelor 

149. Sud-Muntenia- 

judet Teleorman 

SC Mirunedy SRL Rosiori de Vede, Teleorman 

Tel: 767224647 
E-mail: clara.dunel@avocatmitran.ro  
Web:- 

Activitati de alimentatie (catering) 

pentru evenimente 

150. Sud-Muntenia- 
judet Teleorman 

As Magic Potography TrivaleaMosteni, sat Deparati, Teleorman 
Tel: 771146619 
E-mail: Ionut.ioan.ilie@gmail.com  

Web:- 

Activitati ale altor organizatii 
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3. Baza de date intreprinderi economie sociala 

Regiunea Sud-Est 

 

Nr. 

crt. 

Regiunea de 

dezvoltare/judet 

Denumire 

intreprindere 
economie sociala 

Date de contact 

(email, telefon) 

Tipuri de servicii/servicii oferite 

1. SE- judet Braila ASOCIATIA CAR 

BRAICON 

Sat Secasel, Com. Ohaba 

Tel. 239615285 
Email carbraiconf@gmail.com  
Web: www.carbrainconf.ro    

Bunastare sociala sau personala; 

Case de ajutor reciproc ale 
angajatilor 

2. SE- judet Braila FUNDATIA LUMINA Loc. Braila, Aleea Narciselor, 1, bl. 
R8 
Tel: 239613928 

Email: fundatialumina@yahoo.com 

Servicii sociale, 
Fundatii 

3. SE- judet Braila SC CASA BRAGAU 
SRL 

Loc. Gropeni, Braila, strada Scolii nr 
50 

Tel: 733492276 
Email: 
nicubragau@yahoo.com  

Web:- 

Alte categorii de persoane juridice 

4. SE- judet Braila SC BUMBACELU L 

LAREI SRL 

Loc. Ianca, Braila, str. Garii, nr. 87 

Tel: 730845126 
Email:  bumbacelullarei@yahoo.com  
Web: - 

Alte categorii de persoane juridice 

5. SE- judet Braila SC SEBIAN EDIL 
CONSTRUCT SRL 

Loc.Rosiori, Braila, Sat Pribeagu, 
strada Ulmului, nr. 2, cam. 1 
Tel: 748252232 

Email: 
stanescu_ioan_78@yahoo.com  
Web: - 

Alte categorii de persoane juridice 

6. SE- judet Braila SC ELTRO 
PROSOUND SRL 

Loc. Ianca, str. Parcului, nr. 7 
Tel: 767120006 
E-mail: trufy_smile@yahoo.com  

Web:- 

Alte categorii de persoane juridice 

7. SE- judet Braila SC IDMASTOUR SRL Str.Braila, Calea Calarasilor, nr. 244, 
bl. 4, sc. 2,parter, ap. 22 

Tel: 744339074  
E-mail:  
mariana_duma@yahoo.com  

 Web: - 

Alte categorii de persoane juridice 

8. SE- judet Braila SC WEAR NATURAL 
SRL 

Str. Braila, str. Plevna, nr. 72, cam 2 
Tel: 753215309 

E-mail:  
roxana.boitos@gmail.com   
Web:- 

Alte categorii de persoane juridice 

9. SE- judet Braila SC PANYLOTUS SRL Str.Braila, Calea Galati, 47, bl. 4, sc. 
3, et. 3, ap. 56 

Tel.: 745510035 
Email: rizom22@yahoo.com  
Web:- 
 

Alte categorii de persoane juridice 

10. SE- judet Braila SC RECU CENTER 
SRL 

Str. Braila, Calea Calarasilor, nr. 51, 
bl.104, sc. 2, et. 3, ap. 34 

Tel: 742301760 
E-mail: marinmarius85@yahoo.com  
Web:- 

Alte categorii de persoane juridice 

11. SE- judet Braila SC VAPOORMAR 
MARKET SRL 

Str. Chiscan, Brăila, Principala, 174 
Tel: 721585010 
E-mail: 

anghelmarian69@yahoo.com  
Web:-  

Alte categorii de persoane juridice 

12. SE- judet Braila SC PATABEA DENTAL 

CARE SRL 

Loc. Gen. David Praporgescu 2, 

bl.B11, sc. 3, et. 2, ap. 41 
Tel: 751220032 
E-mail: dr.trifautanu@yahoo.com 

Alte categorii de persoane juridice 
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13. SE- judet Braila SC BULDO SAPATURI 
SRL 

Loc. Gemenele Brăila Sat Gavani, 
strada Biserica Sf. Gheorghe, nr. 3 

Tel: 742301760 
 E-mail: marinmarius85@yahoo.com  
Web:-  

Alte categorii de persoane juridice 

14. SE- judet Braila SC ADAMLIFE SRL Brăila, Mircea Malaerul 1, bl.A5, sc. 
8, et. 4, ap. 123  
Tel: 757850675  

E-mail: 
buriceaflorentina@yahoo.com  
Web:- 

Alte categorii de persoane juridice 

15. SE- judet Braila SC CIDAS PAVAJE 
PROD SRL 

Brăila, Basu Niculescu 44A  
Tel: 742624479 

E-mail: idudulea@yahoo.com  

Alte categorii de persoane juridice 

16. SE- judet Braila SC CRYSYON&A 
DYSON SRL 

Ianca, Brăila Sat Perisoru 83  
Tel: 765210013 

E-mail:  iancu_cristi97@yahoo.com  

Alte categorii de persoane juridice 

17. SE- judet Braila SC ESTMIR CONS SRL Insuratei, Brăila, Vlaicu Voda nr.3 
Tel: 751766183 

E-mail: estmircons@gmail.com  

Alte categorii de persoane juridice 

18. SE- judet Braila SC MASSERO FIT SRL Braila, Brăila, Calea Calarasilor, 
313, bl.B3, sc. 4, et. 7, ap. 146  

Tel: 724183218  
E-mail: 
cristea_eugeniu10@yahoo.com   

Web:- 

Alte categorii de persoane juridice 

19. SE- judet Braila SC BRAILIMAR TRANS 

SRL 

Tudor Vladimirescu, Brăila, Sat 

Scortaru Vechi, str. Secerisului 23 
Tel:753097003  
E-mail: liliana.moga@gmail.com  

Alte categorii de persoane juridice 

20. SE- judet Braila SC CONS VIA ARMIRO 
SRL 

Vadeni, Brăila, Sat Vadeni, strada 
Unirii, 80  
Tel:746832586  

E-mail: roxy_arsene@yahoo.com   

Alte categorii de persoane juridice 

21. SE- judet Braila SC NECVAL 
CONSTRUCT SRL 

Chiscani, Brăila, Sat Chiscani, 
strada Mateiu Caragiale, 57A  

Tel: 748295828  
E-mail: necvalconstruct@gmail.com  
Web:-  

Alte categorii de persoane juridice 

22. SE- judet Braila SC CHIRULEX MOBILE 
SRL 

Unirea, Brăila, Sat Valea Canepii, 
strada Caisului, nr. 30A 
Tel: 771471104  

E-mail: a.alex15@ymail.com   

Alte categorii de persoane juridice 

23. SE- judet Braila SC RIVERA 
FASTWASH SRL 

Brăila, Calea Galati, nr. 366  
Tel: 770860121  

E-mail: liviugeorgelica@yahoo.com  

Alte categorii de persoane juridice 

24. SE- judet Braila SC SOCIAL 

EDUCATION SRL 

Brăila, Brăila, Aleea Cresei, nr. 4, 

bl.29, sc. 5, ap. 81  
Tel:761572251  
E-mail: 

bogdanzavoianu1988@gmail.com  

Alte categorii de persoane juridice 

25. SE- judet Buzau SC NOMAD 
FOON&REST AURANT 

SRL 

PODGORIA, Buzău,  Cartierul Viilor, 
328 

Tel: 763246068  
volodeamateevici@gmail.com    
Web:- 

Restaurant  

26. SE- judet Buzau SC MED EVENT 
COFFEE SRL 

PODGORIA, Buzău, Cartierul Viilor, 
nr. 328  
Tel: 766619661 

E-mail: 
deny.denisa_2011@yahoo.com   

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor. 
Uniuni de persoane juridice 

27. SE- judet Buzau SC HECASH 

OUTDOOR FUN SRL 

CASOCA, Buzău, nr. 104 

Tel:76622991 
E-mail: 
 tronaru.georgiana@gmail.com   

Alte activitati recreative si distractive 

n.c.a. Alte categorii de persoane 
juridice 

28. SE- judet Buzau SC DACUL DIN DARA 
DE SUS CATERING 

COCHIRLEANCA, Buzău str. 15, nr. 
17 Tel:741519936 
E-mail: tinel.tinel1962@gmail.com  

Activitati de alimentatie (catering) 
pentru evenimente 
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29. SE- judet Buzau ISO EST VISION 
MEDIA PRO SRL 

CASOCA, Buzău, nr. 104  
Tel:768554894 
E-mail: freakzsorin@gmail.com    

Web: - 

Activitati de productie cinematogr 
afica, video si de programe de 
televiziune 

30. SE- judet Buzau TRAINING OUTDOR 
SPORTS SRL 

CASOCA, Buzău, nr. 104  
Tel: 748988709  

E-mail: nutacosmin@yahoo.com    

Alte activitati recreative si distractive 
n.c.a. 

31. SE- judet Buzau PÎRVULESCU 
ELECTRIC INSTAL SRL 

MATESTI, Buzău , str. Parcului nr. 8 
Tel: 771559185 

E-mail: mihaitza2x@gmail.com  

Lucrari de instalatii electrice 

32. SE- judet Buzau ECO DRIVE RENT A 

CAR 

VALEA NUCULUI, Buzău, str. 

Fundaturii, nr. 9 
Tel: 721885999  
E-mail: eliza.magura@gmail.com   

Web:- 

Alte transporturi terestre de calatori 

n.c.a. 

33. SE- judet Buzau BRS SOCIAL CURIER 
SRL 

RAMNICU SARAT, Buzău, str. 
Eroilor, nr. 43 

Tel: 784570082 
E-mail: 
cornelia.postolache@yahoo.com  

Alte activitati postale si de curier 

34. SE- judet Buzau ACTIV PLUS 
INTEGRAT SRL 

GREBĂNU, Buzău, 37  
Tel:764438242 
E-mail: bratu_lary@yahoo.com 

   

Activitati auxiliare pentru productia 
vegetala 

35. SE- judet Buzau SC MERIS PROACTIV 
CURAȚENIE SRL 

SPĂTARU, Buzău, 33  
Tel:767408322  

E-mail: merisanfada@yahoo.com    

Activitati generale de curatenie a 
cladirilor 

36 SE- judet Buzau AMEDEO PLUS 

SPERANȚA SRL 

PLEVNA, Buzău, nr. 212 

Tel: 765686076  
E-mail: 
dumitrascuaura1977@gmail.com    

Activitati de asistenta sociala, fara 

cazare, pentru batrani si pentru 
persoane aflate in incapacitat e de a 
se ingriji singure 

37. SE- judet Buzau ARTIZAN BIJOUX 
EVENT SRL 

PLEVNA, Buzău, 151 
Tel: 767171444  
E-mail: 

ungureanuoctavian@yahoo.com  
Web:- 

Fabricarea altor produse 
manufacturi ere n.c.a. 

38. SE- judet Buzau SC EURO 

INTEGRAPRO F SRL 

Buzău, HANGARULUI, nr.8 

Tel:736658773  
simonamanolache86@gmail.com   

Alte forme de invatamant n.c.a. 

39. SE- judet Buzau SC DELTA TRIPS SRL IZVORU DULCE, Buzău, 270 

Tel:744173541 
E-mail: cristian.podaru@gmail.com    

Transportul de pasageri pe cai 

navigabile interioare 

40. SE- judet Buzau SC MOBILA DE BUZĂU 

SRL 

PIETROASELE, Buzău, str. 

ROZELOR nt.37 
Tel: 737080425 
E-mail: gcat.manole@yahoo.com    

Fabricarea de mobila n.c.a. 

41. SE- judet Buzau SC BRUTĂRIA DIN SE 
SR 

SĂRATA, Buzău, str. DREPTĂȚII, 
nr. 22 

Tel: 733699127 
E-mail: vld_enachescu@yahoo.com   

Fabricarea painii, fabricarea 
prajiturilor si a produselor proaspete 

de patiserie 

42. SE- judet Buzau SC BUNĂTĂȚI DE LA 

MĂRGUȚA SRL 

CLONDIRU, Buzău, str. CULTURII, 

nr.8 
Tel: 764547455 
 E-mail: 

zamanmargareta@gmail.com   

Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, 

fabricarea prajiturilor si a produselor 
conservate de patiserie 

43. SE- judet Buzau SC HUMANITAS CARE 
SRL 

LIPIA, Buzău, nr. 600  
Tel:742606308  

E-mail: 
cristianmariussorin@yahoo.com  

Activitati de asistenta sociala, fara 
cazare, pentru batrani si pentru 

persoane aflate in incapacitat e de a 
se ingriji singure 

44. SE- judet Buzau SC PENSIUNEA 

POIANA SOARELUI 
SRL Instal SRL 

GRĂJDANA, Buzău, str. 

PRINCIPALĂ nr.77, DJ, 100H  
Tel:767049390 
E-mail: sorinachivu61@gmail.com  

Facilitati de cazare pentru vacante si 

perioade de scurta durata 

45. SE- judet Buzau SC ANDRA 
MULTISCHOOL DRIVE 

SRL 

UNGURIU Buzău, str. CRIVINA 13 
Tel:764255408  
E-mail: 

andramultischooldrive@gmail.com  
Web:- 

Scoli de conducere (pilotaj) 

46. SE- judet Buzau SC MITMAR PREMIUM 
HOME CONSTRUCT 

SPĂTARU, Buzău, 138A  
Tel:722227579 

Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 
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SRL E-mail: 
marius_tcm2003@yahoo.com  

47. SE- judet Buzau SC EXPERT INFO 

IMPACT MIMICO 
GESTUAL SRL 

BUZĂU, Buzău, str. VLĂSIEI 15  

Tel: 732817411 

Activitati de traducere scrisa si orala 

(interpreti) 

48. SE- judet Buzau SC MOTOSPORT OFF-

ROAD TOURS SRL 

MĂGURA, Buzău, str. VIZITII nr 5 

Tel:730653677 
E-mail: 
mireamariantisau@gmail.com    

Alte activitati recreative si distractive 

n.c.a. 

49. SE- judet Buzau SC PXP SOUL 
NATURA SRL 

BUZĂU, Buzău, str. DECEBAL 16 
Tel:765666555 
E-mail: 

morogandumitru@yahoo.com  

Comert cu amanuntul al altor 
produse alimentare, in magazine 
specializate 

50. SE- judet Buzau SC FABRICA DE 
MARMURĂ SRL 

Buzău,str. UNIRII, nr. 106  
Tel:723314332 

E-mail: laurentiu.anton@mail.com  

Taierea, fasonarea si finisarea 
pietrei 

51. SE- judet Constanta ASOCIATIA PENTRU 
ECOLOGIE SI TURISM 

PRO ECO-TUR FILIALA 
STRUCTURA 

ECONOMICA SOCIALA 

OITUZ 

com.Lumina, sat Oituz Constanța 
Principala 18  

Tel:786550265 
E-mail: proecotur.oituz@gmail.com   

Fabricarea hartiei si cartonului 
ondulat si a ambalajelor din hartie si 

carton 

52. SE- judet Constanta ACANTE FLEXIBILE 
SRL 

Constanța, Baba Novac 2B  
Tel: 729656505  

E-mail: vacanteflexibile@gmail.com   

Activitati de inchiriere si leasing cu 
autoturisme si autovehicul e rutiere 

usoare 

53. SE- judet Constanta TOMIS MEDIA SOCIAL 

SRL 

Constanța, Stefan cel Mare 56 

Tel:745030433 
E-mail: decebalstudio@gmail.com   
Banica Decebal  

Activitati fotografice 

54. SE- judet Constanta EXPERIENTE LA 
INALTIME SRL 

Constanța, str. Prof.Dr.Ghe orghe 
Marinescu 56C 
Tel: 733963266  

E-mail: 
experientelainaltime@gmail.com   
 

Alte activitati recreative si distractive 
n.c.a. 

55. SE- judet Constanta HARTIE LUCIOASA 
SRL 

Mihai Viteazu Constanța Navodari 
34 Tel:746042166  
E-mail: flmoise@yahoo.com  

Alte activitati de tiparire n.c.a. 

56. SE- judet Constanta MOBISHO SPORT 
PROJECT SRL 

Mangalia, Constanța, str. Henny 
Ignatie nr.2 
Tel: 723062088  

E-mail: nicolaide.andrei@gmail.com  

Activitati ale bazelor sportive 

57. SE- judet Constanta SES FIE POFTA SRL Vama Veche, Constanța, str. 
Falezei, nr.76  

Tel:748881721 
E-mail: lucianbaban@gmail.com  

Restaurant 

58. SE- judet Constanta ECORAM ESTEAM SRL Mangalia, Constanța, str. Negru 
Voda, 13  
Tel: 726555354  

E-mail: ecoramesteam@gmail.com  

Activitati generale de curatenie a 
cladirilor 

59. SE- judet Constanta CANDY FACTORY VDG 
SRL 

23 August, Constanța, str.  Dan 
Desliu, nr. 4  

Tel: 752297180  
E-mail: 
candyfactoryvdg@yahoo.com  

Fabricarea produselor din cacao, a 
ciocolatei si a produselor zaharoase 

60. SE- judet Constanta INGRIJIRE SI 
ASISTENTA MANGALIA 

SRL 

Neptun, Constanța , str.Trandafirilor 
camera 1  
Tel:721496620  

E-mail: 
argentinaap2006@yahoo.com  

Activitati de asistenta sociala, fara 
cazare, pentru batrani si pentru 
persoane aflate in incapacitat e de a 

se ingriji singure 

61. SE- judet Constanta HOUSELY SRL Constanța, Aleea Garofitei, 11  

Tel:724005120  
E-mail: 
dobrin.sabina@yahoo.com 

  Web: www.housely.ro  

Activitati de arhitectura 

62. SE- judet Constanta SPACE LAND KIDS 
SRL 

Constanța, bd.Mamaia, 58 
Tel: 723035699  

E-mail: spacelandkids@gmail.com  

Alte activitati recreative si distractive 
n.c.a. 

63. SE- judet Constanta PSIHO SOCIAL SRL Constanța, Pandurului, nr. 107 

Tel:723069987 

Alte activitati referitoare la sanatatea 

umana 
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E-mail: 
 psihosocialconstanta@gmail.com 

64. SE- judet Constanta SOCIAL DRIVE CARE 

SR 

Constanța, bd.Tomis, 275 

Tel:722191365  
E-mail: socialdrivecare@gmail.com  

Activitati de inchiriere si leasing cu 

autoturisme si autovehicul e rutiere 
usoare 

65. SE- judet Constanta COMMUNITY 
SUPPLIER SRL 

Constanța, Berlin, nr. 8  
Tel:743680673  
E-mail: nicola.magda27@yahoo.com  

Activitati de inchiriere si leasing cu 
masini si echipament e pentru 
constructii 

66. SE- judet Constanta SOCIAL MEDIA 
ADVERTISING SRL  

Constanța, str. Badea Cartan 16 
Tel:732239367 
E-mail: p.dianastefania@yahoo.ro  

Alte activitati de tiparire n.c.a. 

67. SE- judet Constanta FLOW MEDICAL 
CENTER SRL 

Constanța Pandurului,nr. 107 
Tel:722989328/ 077032421 0  
E-mail: flowmedical@yahoo.com  

Activitati de asistenta medicala 
specializata 

68. SE- judet Constanta VILA MONTESSORI 
CONSTANTA SRL 

Constanța, Aleea SOLIDARIT ATII, 
15 Tel:799867992 
E-mail: 

nouvellegeneration97@yahoo.ro  

Activitati de ingrijire zilnica 
pentru copii 

69. SE- judet Constanta PATHWAYS 
SOFTWARE 

SOLUTIONS SRL 

Constanța, bd.1 MAI 82A 
Tel: 723697813 

E-mail: enusstoian@yahoo.com , 
alexstoian17@yahoo.com  

Activitati de consultanta in 
tehnologia informatiei 

70. SE- judet Constanta LUTEH COM 
NETWORK SRL 

Mangalia, Constanța, str. Munteniei, 
nr. 7F  
Tel: 744554225 

E-mail: lutehcom@yahoo.com  

Lucrari de constructii a proiectelor 
utilitare pentru electricitate si 
telecomuni catii 

71. SE- judet Constanta EVO SERVICE 
SOLUTIONS SRL 

Constanța. Soseaua Mangaliei, 126 
BIS 

Tel: 724595477 
E-mail: catalin@lsg.ro 

Intretinerea si repararea autovehicul 
elor 

72. SE- judet Constanta DIGITAL VOLUNTEER 

SRL 

Agigea, Constanța, Soseaua 

Mangaliei 19  
Tel:744310824  
E-mail: 

sorin89constantin@gmail.com   

Activitati ale portalurilor web 

73. SE- judet Constanta KA SOCIAL AGENCY 
SRL 

Techirghiol, Constanța, Gheorghe 
Doja 7  

Tel: 733760097  
E-mail: iuliaconstandin@yahoo.com 
, lauraconstandin@gmail.com   

Activitati ale agentiilor de publicitate 

74. SE- judet Constanta ORGANIK CONCEPT 
SRL 

Constanța, Soveja 87  
Tel:735347330 
E-mail: nitu.cristiana@gmail.com  

Fabricarea altor produse din lemn, 
fabricarea articolelor din pluta, paie 
si din alte materiale vegetale 

impletite 

75. SE- judet Constanta LOGISTIC IT CODE 

SRL 

Constanța Rovine 8  

Tel:735124654 
E-mail: genesadrian@gmail.com , 
contact@it-study.ro   

Alte forme de invatamant n.c.a. 

76. SE- judet Constanta KAEL SUD EST TECH 
SRL 

2 Mai, Constanța, str. Gheorghe 
Bunoiu, nr. 291  
Tel:723162037  

E-mail: kaelsudest@gmail.com  

Lucrari de pregatire a terenului 

77. SE- judet Galati ANCORA SOCIETATE 
COOPERATIV A 

MESTESUGA REASCA 

Galaț,i Calea Prutului, nr. 17   
Tel: 336730138 

E-mail: office@ancorascm.ro  
Web: office@ancorascm.ro  

Fabricarea produselor metalice 
obtinute prin deformare plastica, 

metalurgia pulberilor 

78. SE- judet Galati SC ECOPREST BRAHA 

2015 SRL 

Brahasesti, Galați, nr. 269 

Tel: 748604845 

Colectarea deseurilor nepericuloase 

79. SE- judet Galati ASOCIATIA PENTRU 
ECOLOGIE SI TURISM 

PRO ECO-TUR 

Galați, str. Brandusei, nr. 6  
Tel: 744763776 / 236425284  

E-mail: proecotur@yahoo.com  
Web: www.proecotur.ro  

Asociatii 

80. SE- judet Galati CULMEA ALLINONE 
SRL 

Galați, Roșiori, nr. 12  
Tel:725178322  
E-mail: contact@culmea.ro  

Fabricarea parfumurilor si a 
produselor cosmetice (de toaleta) 

81. SE- judet Galati PALALAPEL SRL Galați, 1DECEMBRIE 1918, nr. 8 
Tel: 773336892 
E-mail: paulalupea@gmail.com  

Fabricarea altor produse din lemn, 
fabricarea articolelor din pluta, paie 
si din alte materiale vegetale 

impletite 

82. SE- judet Galati ASOCIATIA TINERI IN Tecuci, Galați, Victoriei, nr. 9  Baruri si alte activitati de servire a 
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COMUNITATE Tel: 733037537 
E-mail:  alex.gheorghiu@gmail.com  

bauturilor 

83. SE- judet Galati SOCIAL ECONOMIC 

CONSULTING SRL 

Șendreni ,Galați , str Orhideelor 24 

Tel:749017080  
E-mail:  
socialeconomicconsulting@gmail.co

m  

Activitati de consultanta pentru 

afaceri si manageme n 

84. SE- judet Galati CLUB SOCIAL MICII 
ARTISTI SRL 

Galați, str.GEORGE COȘBUC, 76 
Tel: 786128080  

E-mail: dediuionela@yahoo.ro   

Alte activitati recreative si distractive 
n.c.a. 

85. SE- judet Galati WASHCAR DLVMAF 

SRL 

Barcea , Galați, str. Caminului nr 

1050  
Tel: 741583890 

Intretinerea si repararea autovehicul 

elor 

86. SE- judet Galati ALL CLIENTS MEAN 

FRIENDS SRL 

Tepu, Galați Mircea Cel Bătrân nr. 

30 
Tel: 730302049  
E-mail: 

adrianciobanu22@yahoo.com  

Comert cu amanuntul prin 

intermediul caselor de comenzi sau 
prin Internet 

87. SE- judet Galati HICO RECRUITING 
SRL 

Galați , str. Cezar Bolliac, nr. 6  
Tel: 727765882 

Activitati ale agentiilor de plasare a 
fortei de munca 

88. SE- judet Galati  DENTAL SUITE SRL Galați, str. Cezar Bolliac 6 
Tel: 748967267 

Activitati de asistenta stomatologica 

89. SE- judet Galati DURALAUR SRL Liești, Galați, str. ICBrătianu, nr. 59 
Tel:757018686 
E-mail:  

laurentiu_durac@yahoo.com  

Activitati generale de curatenie a 
cladirilor 

90. SE- judet Galati GLAMNUBIA STUDIO 
SRL 

Galați, str. Smîrdan, nr. 29  
Tel:741756178  

E-mail: rata.silviu@gmail.com  

Activitati de intretinere corporala 

91. SE- judet Galati WALLY TECHLAND 
SRL 

Galați, str. Brăilei, nr 188B Tel: 
740047624 

E-mail:  wallytechland@gmail.com  

Comert cu amanuntul al calculatoar 
elor, unitatilor periferice si software-

lui in magazine specializate 

92. SE- judet Galati BRICHET ARPC SRL Sat Șivița, Comuna Tulucești ,Galați 
Calea Galaț,i 30 

Tel: 752631164 
E-mail: brichetarpc@gmail.com    

Fabricarea altor produse din lemn, 
fabricarea articolelor din pluta, paie 

si din alte materiale vegetale 
impletite 

93. SE- judet Galati SOCIAL SPORT 

PERFORMAN CE SRL 

Galați, Galați 31 

Tel: 770664529  
E-mail: pavelino29@yahoo.com   

Alte activitati sportive 

94. SE- judet Galati REPERUL CXR MEDIA 
PRODUCTIO N SRL 

Galați , str. Stadionului 9 
Tel 754817765 
E-mail: rugina.carla@gmail.com  

 

Activitati de difuzare a programelo r 
de televiziune 

95. SE- judet Galati SAVIS CONSELLS SRL Șendreni, Galați  str. Pârâului 7 
Tel:722468092  

E-mail: leafunuti@yahoo.com  

Activitati de intetinere peisagistica 

96. SE- judet Galati LAND PREP SRL Fundeni,  Galați 28  
Tel:759099703  

E-mail:  
cojocaru_valentina@ymail.com  

Lucrari de pregatire a terenului 

97. SE- judet Galati FIRMTASK 

CONSULTING SRL 

Tecuci, Galați,  Aleea VASILE 

ALECSANDRI 6 
Tel: 727578696 
E-mail: m.cimpoies@gmail.com  

Activitati ale portalurilor web 

98. SE- judet Galati WOW CAR WASH SRL Vânători,  Galați, str PRINCIPALĂ 
70BIS  

Tel:730628610 
E-mail: wowcarwash25@gmail.com  

Intretinerea si repararea autovehicul 
elor 

99. SE- judet Galati ZEN VERSATILE 

ADVISERS SRL 

Galați, Arhipelag 3 

Tel: 756100630  
E-mail: razvan.vasilescu@gmail.com  

Comert cu amanuntul in magazine 

nespecializ ate, cu vanzare 
predomina nta de produse 
alimentare, bauturi si tutun 

100. SE- judet Galati ASTHER TANNING 
PLACE SRL 

Șendreni, Galați, str Morii 62 
Tel:754690275 
E-mail: ghinescu.mara@gmail.com  

Activitati de intretinere corporala 

101. SE- judet Galati ZEN VERSATILE 
ADVISERS SRL 

Galați, str. Arhipelag 3 
Tel: 756100630  
E-mail: razvan.vasilescu@gmail.com  

Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializ ate, cu vanzare 
predomina nta de produse 

alimentare, bauturi si tutun 

102. SE- judet Galati ASTHER TANNING Sendreni, Galați, str. Morii 62  Activitati de intretinere corporala 
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PLACE SRL Tel: 754690275  
E-mail: ghinescu.mara@gmail.com  

103. SE- judet Tulcea Asociatia Ecosociala 

Mestesug Lunca 

Ceamurlia de Jos, Tulcea, str. 

Caminului 1A 
Tel: 729882606  
E-mail: 

andreea@ecosocialmestesug.ro  
web: 
http://www.ecosocialmestesug.ro/   

Fabricarea altor produse din lemn, 

fabricarea articolelor din pluta, paie 
si din alte materiale vegetale 
impletite 

104. SE- judet Tulcea SC Sophitel Coco 
Chanel SRL 

Tulcea, str.  Isaccei 85  
Tel:740050406  
E-mail: liliac33@yahoo.com  

Fabricarea altor articole de 
imbracamin te (exclusiv lenjeria de 
corp) 

105 
106 

SE- judet Tulcea SC Xpress Xplorer srl Tulcea, str.Viticulturii 12  
Tel:744667238  

E-mail: 
popescucristina15@yahoo.com  

Alte activitati recreative si distractive 
n.c.a. 

107 SE- judet Tulcea SC Green Concept 

Development SRL 

Tulcea, str.Libertatii 112  

Tel:748455689  
E-mail: luiza@redlinecontact.com  

Fabricarea de mobila pentru birourisi 

magazine. 

108 SE- judet Tulcea SC Fun Recrearts SRL Mihail Kogalniceanu, Tulcea, str. 

Mihai Eminescu 123  
Tel:721420355 
E-mail:  

luminitaraileanu23@yahoo.com  

nvatamant in domeniul cultural (limbi 

straine, muzica, teatru, dans, arte 
plastice, etc.) 

109 SE- judet Tulcea SC GROUP AKSA 
TEHNOLOGY SRL 

Tulcea, str.  MAHMUDIEI 51A 
Tel: 745067588 

E-mail:  
monicafucigiu73@gmail.com  

fabricarea de mobila nca 

110 SE- judet Tulcea SC EXPRES SOCIAL 
TRIP SRL 

MURIGHIOL, Tulcea, str. 
MAGNOLIEI 13 
Tel: 722670701 

E-mail:  
alex_ignat2005@yahoo.com   

Transporturi de pasageri pe cai 
navigabile interioare 

111 SE- judet Tulcea ASISTENTA NAVALA 

DELTA DUNARII SRL 

MINERI, Tulcea, str ISACCEI 42 

Tel:745996616  
E-mail: 
asistenta.navala@gmail.com  

ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE 

TRANSPORTULUI PE APA 

112 SE- judet Tulcea TRAVELSAFE BOATS 
SRL 

Tulcea, str. TRANDAFIRILOR 38A 
Tel:742601074 
E-mail: adybela@yahoo.com  

Transportur i de pasageri pe cai 
navigabile interioare Alte categorii 
de persoane 

113 SE- judet Tulcea SC SOCIAL BIOVOPEL 
SRL 

Tulcea, str. Mihai Eminescu 26 
Tel:744364188 
E-mail: untiladorin@yahoo.com  

TRATAREA SI ACOPERIREA 
METALELOR 

114 SE- judet Tulcea SC DAUTCEA GASTRO 
2020 SRL 

Tulcea, str. NAVALISTILOR 11 
Tel:754314393 
E-mail: moise_petrica@yahoo.com  

RESTAURANTE(inclu de bufete 
expres, tonete mobile de inghetata 
sau carucioare mobile, standuri cu 

mancare in piete) 

115 SE- judet Tulcea SC HOBBY BOATS 

SRL 

MURIGHIOL, Tulcea, str. 

MAGNOLIEI 13  
Tel:744869439 
E-mail: pao_pauli@yahoo.com  

ACTIVITATI DE INCHIRIER E SI 

LEASING CU BUNURI RECREATI 
ONALE SI ECHIPAME NT 
SPORTIV(f ara leasing) 

116 SE- judet Tulcea SC VAVIAD 
STRUCTURE S SRL 

Tulcea, str. ORIZONTULUI 96 
Tel:743101012 
E-mail: 

pancratov_adela@yahoo.com  

ACTIVITATI DE INGINERIE SI 
CONSULT ANTA TEHNICA 
LEGATE DE ACESTEA 

117 SE- judet Tulcea SC IUNIART STUDIO 
SRL 

CATALOI, Tulcea, str. SOCULUI 6 
Tel:735333655  

E-mail:  
DANIELCIRSTOVEANU@GMAIL.C
OM  

Invatamant in domeniul cultural 
(limbi straine, muzica, teatru, dans, 

arte plastice, etc.) 

118 SE- judet Tulcea ROMVID ART 
PRODUCTION SRL 

IAZURILE, Tulcea, str. SOSEAUA 
CALICII 15  
Tel:757575686 

E-mail: VLADBITCA@GMAIL.COM  

ACTIVITATI DE PRODUCTI E 
CINEMATO GRAFICA, VIDEO SI 
DE PROGRAM E DE TELEVIZIU 

NE 

119 SE- judet Tulcea BEAUTIFUL DANUBE 
TRIPS SRL 

Nufaru, Tulcea, nr. Salciilor 2  
Tel:756849255 

E-mail: delia_a_david@yahoo.com  

Transporturi de pasageri pe cai 
navigabile interioare 

120 SE- judet Tulcea DORVAL DRUMURI 
SRL 

FANTANA MARE, Tulcea, str. 
CIUCUROV EI 133 

LUCRAI DE CONSTRUCTII A 
DRUMURILOR SI 
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Tel: 722846971  
E-mail: doru_valentin@yahoo.com  

AUTOSTRAZILOR 

121 SE- judet Tulcea M.V. WHITE & SOFT 

WASH SRL 

MURIGHIOL, Tulcea, str. FERICIRII 

42 Tel:741654067  
E-mail: mady.2385@yahoo.com  

SPALAREA SI CURATAR 

EA(USCAT A) ARTICOLE LOR 
TEXTILE SI A PRODUSE LOR DIN 
BLANA 

122 SE- judet Tulcea DAMCOSTEO SRL Tulcea , str. Gradinarilor 52A 
Tel:721379459  
E-mail: damcosteo@gmail.com  

ALTE FORME DE INVATAMA NT 
N.C.A 

123 SE- judet Tulcea  BOX ECO SRL Tulcea, str. GRIVITEI 84 

Tel: 741128529 
E-mail: marinela.peiciu@gmail.com  

TRANSPO RTURI CU TAXIURI 

124 SE- judet Tulcea TRANSDANU BIANA 
GOLD SRL 

Tulcea, str. RONDA 14  
Tel:740086997  
E-mail: amelian25@yahoo.com  

Transporturi de pasageri pe cai 
navigabile interioare 

125 SE- judet Tulcea FABRICUTA DE LEMN 
SRL 

Tulcea, str. VICTORIEI 126 
Tel:748652212  

E-mail: panzaru.paul@gmail.com  

FABRICAREA ALTOR PRODUSE 
MANUFACTURIERE N.C.A. 

126 SE- judet Tulcea RS CONSULTING 

SOCIAL PLUS SR 

Tulcea, str.Libertatii 112  

Tel:728363057  
E-mea: radu@redlinecontract.com  

Activitati de consultanta pentru 

afaceri si management 

127 SE- judet Tulcea DELTA AGREMENT 
CENTER SRL  

Smardan, Tulcea, str.  Calea 
Dobrogei 49-50  
Tel:751095356  

E-mail: 
poponete.constantin71@gmail.com   

Alte activitati recreative si distractive 
n.c.a. 

128 SE- judet Vrancea SC CKD SONETTO 

SRL 

FOCSAN,I Vrancea, str. Alexandru 

Golescu 35  
Tel: 743290715 

Facilitarea accesului copiilor din 

grupuri vulneralile la servici 

129 SE- judet Vrancea SC PROFICIENT 
ONLINE LEARNING 

SRL 

FOCSANI, Vrancea, str.  VILCELE 
15 Tel:765308924 

Facilitarea accesului copiilor din 
grupuri vulneralile la servicii 

130 SE- judet Vrancea SC LOGOTERIA KIDS 

SRL 

FOCSANI, VRANCEA, str. Scarlat 

Tarnavitu 2  
Tel:723543043  
E-mail: tatianavasiloaia@yahoo.com  

Facilitarea accesului copiilor din 

grupuri vulneralile la servicii 

131 SE- judet Vrancea SC MODAOUTFIT 
PROD SRL 

FOCSANI, VRANCEA, str. Arh. Ion 
Mincu 14  
Tel: 744310478 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelo r supuse riscului de 
excluziune sociala, consolidare a 

coeziunii sociale si sprijinirea 
dezvoltarii durabile, a inovarii 
sociale, tehnologice si de mediu. 

132 SE- judet Vrancea SC VIITOR PENTRU 
TINERI SRL 

FOCSANI, VRANCEA, str. Mihai 
Eminescu, nr. 20  
Tel: 723675822 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelo r supuse riscului de 
excluziune sociala, consolidare a 

coeziunii sociale si sprijinirea 
dezvoltarii durabile, a inovarii 
sociale, tehnologice si de mediu. 

133 SE- judet Vrancea SC REGATUL 
FERMECAT SRL 

PANCIU, VRANCEA, Nicolae 
Titulescu, 94  
Tel: 751699923 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelo r supuse riscului de 
excluziune sociala, consolidare a 

coeziunii sociale si sprijinirea 
dezvoltarii durabile, a inovarii 
sociale, tehnologice si de mediu 

134 SE- judet Vrancea SC AMC 
MAXCONCEPT SRL 

JARISTEA, VRANCEA 
Tel: 76088713 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelo r supuse riscului de 
excluziune sociala, consolidare a 

coeziunii sociale si sprijinirea 
dezvoltarii durabile, a inovarii 
sociale, tehnologice si de mediu. 

135 SE- judet Vrancea SC CAMPEROM 
START SRL 

FOCSANI, Vrancea 
Tel: 768015344 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelo r supuse riscului de 

excluziune sociala, consolidare a 
coeziunii sociale si sprijinirea 
dezvoltarii durabile, a inovarii 

sociale, tehnologice si de mediu. 
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136 SE- judet Vrancea SC TURNATORIE SRL FOCSANI, Vrancea, str. CUZA 
VODA 60  
Tel: 735348317 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelo r supuse riscului de 
excluziune sociala 

137 SE- judet Vrancea SC CANTINA SOCIALA 
GUSTUL ROMANESC 

SRL 

FOCSANI, Vrancea, str. CALEA 
MOLDOVEI 57  

Tel:722895337 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelor supuse riscului de 

excluziune sociala 

138 SE- judet Vrancea SC SOCIAL OUTLET 

GRUP SRL 

ADJUD, Vrancea, str. VASILE 

ALECSANDRI 55  
Tel: 741504949 

Facilitarea accesului pe piata muncii 

a persoanelor supuse riscului de 
excluziune sociala 

139 SE- judet Vrancea SC HELP MED 
LABORATOR SRL 

FOCSANI, Vrancea, str. CUZA 
VODA 51  
Tel:769473774 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelor supuse riscului de 
excluziune sociala 

140 SE- judet Vrancea SC SOCIAL 

COMMUNICATION 
CENTER 

VANATORI, Vrancea, str. SAT 

MIRCESTII NOI  
Tel:764700421 

Facilitarea accesului pe piata muncii 

a persoanelor supuse riscului de 
excluziune sociala 

141 SE- judet Vrancea SC ALEGNA LEVEL 
CONSTRUCT 

ADJUD, Vrancea, str. 
ORIZONTULUI nr. 5  
Tel:744859668 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelo r supuse riscului de 
excluziune sociala 

142 SE- judet Vrancea SC GIA FLOWER 
EVENTS 

FOCSANI, Vrancea, str ALECU 
RUSSO, nr. 26 BIS 

Tel: 760730530 

Facilitarea accesului pe piata muncii 
a persoanelor supuse riscului de 

excluziune sociala 

143 SE- judet Vrancea SC ROSATHERM FOCSANI, Vrancea, str. 1 

DECEMBRI E 1918, nr. 17 
Tel: 724233886 

LUCRARI DE PARDOSIRE SI 

PLACAREA RERETILOR 

144 SE- judet Vrancea SC GURBET 
ELECTRIC 

SIHLEA, Vrancea, SIHLEA  
Tel:762909595 

PRODUCTIA DE ENERGIE 
ELECTRICA 

145 SE- judet Vrancea SC RAPSES SERVICII RUGINESTI, Vrancea, RUGINESTI 
Tel:734838560 

NTRETINEREA SI REPARAREA 
AUTOVEHI CULELOR 

146 SE- judet Vrancea SC RISE BODY FOCSANI, Vrancea, str. INULUI, nr. 
15  
Tel:741012315 

ACTIVITATI DE INTRETINERE 
CORPORALA 

147 SE- judet Vrancea SC NATIANA VIDRA, Vrancea, VIISOARA 
Tel:723171304 

LUCRARI DE CONSTRU CTII A 
CLADIRILO R REZIDENTI ALE SI 

NEREZIDE NTIALE 

148 SE- judet Vrancea SC WELT QUANTUM CARLIGELE, Vrancea, CARLIGELE 

Tel:730185895 

Lucrari de pregatire a terenului 

149 SE- judet Vrancea SC ANEMA AQUA FOCSANI, Vrancea, str. DORNISOA 

REI, nr. 27  
Tel: 728310405 

PRODUCTIA DE BAUTURI 

RACORITOARE NEALCOOLICE 

150 SE- judet Vrancea SC CAMPERS EVENTS FOCSANI, Vrancea, str. 
MUNCITORI 44 
Tel: 730361976 

ACTIVITATI ALE TUR 
OPERATORILOR 
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