
Floare de cireş – model de 

întreprindere social-

economică de inserție în 

Republica Moldova 

www.floaredecires.org



Rata NEET în Republica Moldova este de 

28,8%

Acești tineri sunt o problemă sau o resursă 

valoroasă pentru comunitate?



... aproximativ 21.000 de bătrâni au 

nevoie de îngrijire la domiciliu

www.floaredecires.org



Obiectivele întreprinderii sociale

Consolidarea coeziunii

economice şi sociale

Ocuparea forţei de 

muncă

Dezvoltarea serviciilor

sociale

Viziunea ÎSI Floare de cireş SRL:

Dorim să devenim cea mai

performantă întreprindere socială
de catering din Republica

Moldova orientată spre

responsabilitate faţă de mediul

înconjurător şi integrarea socio-

profesională a persoanelor

marginalizate.

www.floaredecires.org



Primăria

Răzeni

Cum ideea noastră a devenit realitate…



▪ Renovarea cantinei de ajutor social (74 m
2
): 451 mii lei

▪ Construcția noii clădiri (511 m
2
): 7 mln lei (2021 – 2022)

Investiții inițiale 2013 - 2014:

www.floaredecires.org



Întreprinderea socială „Floare de cireş” este un program amplu 

de formare profesională care antrenează băieţi şi fete cu 

dizabilităţi în sfera alimentaţiei publice. În calitate de angajaţi, 
învaţă să prepare mîncare şi să o servească clienţilor, astfel îşi 
dezvoltă încrederea în sine şi se pregătesc să devină lideri în 

familiile şi comunităţile lor.

Într-un spaţiu suportiv şi securizat, fete şi băieţi învaţă să
lucreze în echipă, totodată obţin experienţă de muncă, iar 

CV-ul lor devine mai atractiv.

www.floaredecires.org



Angajații întreprinderii sociale
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Sursele de venit ale întreprinderii sociale (lei)

www.floaredecires.org

411 clienți * 2396 evenimente *   78694 persoane deservite
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▪ ONG-uri > 48%

▪ Instituţii de stat, ambasade > 20 %

▪ Agenţi economici > 20 %

▪ Persoane fizice > 12 %

Clienţii noştri

www.floaredecires.org



✓ bucătar auxiliar

✓ chelner/ospătar

✓ spălător vase

✓ brutar

Serviciul Instruire la 

locul de muncă







Măsuri de incluziune proactivă

www.floaredecires.org



Beneficiarii cantinei de ajutor social

Prînzurile sunt livrate de 3 ori pe săptămînă, 

gratis, la domiciliul beneficiarilor.



Rezultate și impact (2015-2019)

150 de tineri cu dizabilități (72 femei și 78 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 (55 de 

persoane) sau au urmat alte cursuri de instruire și programe sociale (65 persoane).

În 2017 - 2019, 1 EUR investit de donatori străini, a generat 2 EUR sub formă de impozite în

bugetul statului moldovenesc. 

În 2018 - 2019, 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 și 2019, circa 4.8% din banii achitați de către clienții ÎSI Floare de cireș SRL pentru

serviciile de catering au fost direcționați spre asigurarea funcționării serviciului cantina de 

ajutor social din Răzeni.



Date de contact:

Sergiu Gurău

sergiu.gurau@gmail.com

Tel. 026895146, fax. 026873325

Mobil: 079641243

www.ecorazeni.md

Speranţa are adresă!

http://www.ecorazeni.md/

