
Sunt o problemă sau o resursă 

valoroasă pentru comunitate?



www.floaredecires.org



Comunități din Republica Moldova în 
care fiecare tânăr și tânără, în special 
din categorii defavorizate, beneficiază
de oportunități pentru creștere 
personală și profesională, totodată, 
contribuind activ la dezvoltarea 
durabilă a acestora.





Primăria

Răzeni



 Renovarea cantinei de ajutor social (74 m2): 451,2 mii lei

 Renovarea serei (214 m2): 81,9 mii lei

 Echipament: 572,5 mii lei

www.floaredecires.org
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211 clienți * 1396 evenimente *   58694 persoane deservite
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Vînzări Granturi



Cheltuieli de producere, lunar: circa 130 mii lei

Cheltuieli administrative, lunar:  circa 120 mii lei

Venituri, lunar: circa 290 mii lei

Contribuţii la bugetul public:

www.floaredecires.org
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Prînzurile sunt livrate de 3 ori pe săptămînă, 

gratis, la domiciliul beneficiarilor.



Statut social
Total beneficiari

Total

prînzuri

femei bărbați zile 708

Persoane cu 

dizabilități

67 30 37

Pensionari singuri 

cu venituri mici

103 67 36

Persoane singure 

cu venituri mici

20 1 19

Total 190 98 92 16.508



71 de tineri cu dizabilități (34 femei și 37 bărbați) din toate regiunile țării și-au îmbunătățit, timp 

de 4 luni, în medie cu 21% competențele profesionale pentru meseria de bucăt(-ar/-ărească) 

auxiliar(ă) și în medie cu 9% abilitățile de viață independentă în cadrul programului de 

instruire la locul de muncă.

În cazul a 79% dintre beneficiari, după instruire, s-a îmbunătățit starea materială pe termen 

lung datorită faptului că au fost încadarți în cîmpul muncii prin angajare asistată (42 de 

persoane) sau au urmat alte cursuri de instruire și programe sociale (14 persoane).

În 2017, 1 EUR investit de donatori străini, a generat 2 EUR sub formă de impozite în bugetul 

statului moldovenesc. 

În 2018, 100% din prestațiile sociale primite de la stat de către angajații cu dizabilități ai 

întreprinderii sociale, au fost restituite de către aceștia prin plata lunară a contribuțiilor de 

asigurări sociale reținute din salariu.

În 2018, circa 4.8% din banii achitați de către clienții Floare de cireș SRL pentru serviciile de 

catering au fost direcționați spre asigurarea funcționării serviciului cantina de ajutor social din 

Răzeni.



 "Operator alimentar responsabil
2014", 29.01.2015

 Angajator remarcabil în
realizarea unui model de succes
de antreprenoriat social pentru
persoanele cu dizabilități,
28.05.2015

 Premiul ONU pentru promovarea
dreptului persoanelor cu 
dizabilităţi la muncă şi viaţă
independentă, 10.12.2015

 Laureata competiției “European 
Citizenship Awards 2018”, 
categoria “Întreprinderea socială 
a anului 2018”



Sergiu Gurău

sergiu.gurau@gmail.com

Tel. 026895146, fax. 026873325

Mobil: 079641243

www.ecorazeni.wordpress.com

Speranţa are adresă!

http://www.ecorazeni.wordpress.com/

