
ANTREPRENORIAT SOCIAL



Antreprenoriatul social reprezinta activitatea continua de 
creare, executare si prestarea serviciilor cu scopul principal 
de a avea un impact social pozitiv si sa obtina profit.
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ANTREPRENORIAT SOCIAL

Tinde sa faca o 

diferenta pozitiva in 

viata oamenilor

Antreprenoriat
Antreprenoriat

social

Tinde sa obtina profit



Tipuri de intreprinderi 
sociale :

1. Organizatii non-profit 
generatoare de venituri;

2. Organizatii cu profit 
bazate pe misiuni si 
beneficii sociale
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Clasificarea intreprinderilor 

sociale:

social

culturalecologic
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Obtinerea statutului de 

intreprindere sociala:

Obtinerea statutului de Intreprindere Sociala

SOCIETATE CU RASPUNDERE 
LIMITATA

ASOCIATIE OBSTESCA

Schimbarea statului 
INTREPRINDERE SOCIALA



✓ dezvoltarea serviciilor sociale pentru cresterea capacitatii de integrare
pe piata muncii a persoanelor din grupurile defavorizate;

✓ dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor
din grupuri defavorizate;

✓ promovarea si dezvoltarea unei societati incluzive si a responsabilitatii
sociale;
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Obiectivele antreprenoriatului 

social:
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Antreprenorii sociali:

✓ Adopta misiunea (scopul) de a dezvolta si sustine o valoare 
sociala;

✓ Recunosc si beneficiaza de noi oportunitati pentru a realiza 
misiunea;

✓ Participa la procesul de inovare, adaptare si dezvoltare 
continua;

✓ Actioneaza cu indrazneala , indiferent de sursele pe care le 
au la moment;

✓ Demonstreaza un sentiment sporit de responsabilitate fata 
de beneficiari si rezultatele obtinute.
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• Nivel scazut de intelegere a specificului activitatii de antreprenoriat;

• Acces limitat la finantare;

• Nivelul de competente detinute de reprezentantii ONG care intentioneaza
sa lanseze o intreprindere sociala cit si angajatii unei intreprinderi sociale;

• Relatiile cu APL si organale de control – experienta redusa cu 
intreprinderile sociale;

• Lipsa de facilităţi – mecanism dificil de aplicare a facilitatilor stipulate in 
lege - cadrul legal actual nu oferă alte beneficii decît unele mici privind 
angajarea invalizilor dar şi ele nu funcţionează, doar dacă peste 50% din 
angajaţi sunt cu deficienţe fizice, iar întreprinderea nu aduce profit.

Probleme legale si impedimente cu privire

la activitatea de antreprenoriat social 



In cadrul unui sondaj realizat in 2018, cu scopul de a determina  interesul tinerilor din 
Republica Moldova  pentru Antreprenoriat social.
490 respondenti – studenti si tineri participanti din diferite programe de dezvoltare a 
antreprenoriatului.
!!!Concluzie : 69% sunt femei si 61%  sint respondenti cu virsta cuprinsa intre 16-21 
ani  si 75% sint studenti aleg antreprenoriatul social ca ocupatie de viitor.
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Necesitatile de dezvoltare a start-upurilor 

sociale finantate de donatorii externi

* Studiul a fost elaborat in 2018 de Asociația Națională a Tinerilor Manageri în cadrul proiectului Erasmus + KA2 

"EAST Entrepreneurial (Training Strategic)" implementat de Institutul de Formare și Dezvoltare MilleniuM . 
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Cu ce asociaza tinerii activitatea de 

antreprenoriat?
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Din ce motive tinerii inca nu practica 

activitatea de antreprenoriat?
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Care sint problemele cu care se confrunta tinerii 

antreprenori pentru a realiza obiectivele lor 

economice si sociale?
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Tinerii gasesc oportune urmatoarele domenii 

pentru a incepe o afacere sociala:
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Necesitatile tinerilor pentru a 

desfasura activitate de  

antreprenoriat social
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• Business incubatoare

• Programe de Granturi

Oportunitati existente pe piata 

Republicii Moldova pentru  

intreprinderile sociale

Oportunitati de 
finantare si
dezvoltare

Oportunitati de 
promovare si

recunoastere a 
antreprenoriatului

social

• Tirguri, expozitii, festivaluri

• Social media

• Evenimente (conferinte, 
forumuri de afaceri)
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Intreprinderi sociale  de succes din

Republica Moldova

ONG “Asociatia Copiilor Surzi 

din Moldova” AOFM Balti

OO “Успешная женщина”
Curatatoria eco



Contacte:
• Strada, Mihai Viteazul 19/1

• MD-2004, Chișinău

• +373(22) 210 444

• +373(67) 141 516

• office@bdc.md

• https://www.facebook.com/BDC.moldova/
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Va multumim pentru atentie!


