
Accesul întreprinderilor sociale la resurse 

financiare și consultanță pentru dezvoltare 

• nevoi de finanţare ale întreprinderilor sociale,  

• categorii de servicii financiare accesibile 
acestora  

• programe de finantare/suport existente 
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NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA 
SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ  

AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN 
ROMÂNIA 

Studiu realizat in 2016 de  

Eurom: Maria Doiciu și Elena Sabina Ganci 

IES (FDSC):  Ancuța Vameșu și Irina - Sînziana Opincaru 
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Obiectiv  studiu 

 Studiul a fost proiectat a fi exploratoriu, 

menit să determine dacă IS din România 

prezintă un interes pentru accesarea 

instrumentelor financiare care includ 

surse de finanțare rambursabile de la 

instituții financiare: bănci și Instituții 

Financiare Nebancare, complementare 

surselor de finanțare curente, în mare 

majoritate  nerambursabile. 
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Caracteristicile eșantionului de IS intervievat 

 

Date fiind informațiile obținute în urma anchetei si a analizei bilanțurilor 

contabile la nivelul anului 2014, comparativ cu datele de bilanț analizate în 

Atlasul Economiei Sociale (ed. 2014), se poate observa cu ușurință că 

întreprinderile incluse în eșantion se află printre cele mai mari întreprinderi din 

sector, înregistrând valori medii mai mari decât media națională, în cazul 

majorității indicatorilor vizați (număr angajați, venituri totale, profit net, active 

imobilizate). 

 

În acest sens, rezultatele anchetei nu pot fi extrapolate asupra 

întreprinderilor de dimensiuni mai mici 
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REZULTATELE CERCETĂRII 

SURSE DE FINANȚARE UTILIZATE DE IS: 
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 Surse de  finanțare utilizate la înființarea și/sau dezvoltarea activității IS 

Sursa de finanțare Nr. IS %din total 

Direcționarea a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice; 

Sponsorizări din partea unor societăți comerciale; Cotizațiile membrilor, 
11 21% 

Finanțare prin proiecte de înființare/ dezvoltare Întreprinderi Sociale 

(Donori internaționali/ naționali), 
11 21% 

Finanțare prin proiecte de înființare/ dezvoltare Intreprinderi Sociale 

(Fonduri Structurale) 
17 33% 

Credit bancar de investiții 1 2% 

Credit bancar pe termen scurt pentru capital circulant: materii prime-

materiale, salarii, utilități, linie de credit sau pt. co-finanțarea/ 

implementarea proiectelor  

4 8% 

Microcredite de la instituții financiare nebancare (IFN) 1 2% 

Subvenții/ granturi de la bugetul de stat/ local 2 4% 

Alte surse de finanțare: venituri/ surse proprii, moșteniri 5 10% 

Fără Răspuns 1 

Total 52 



REZULTATELE CERCETĂRII 
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NEVOIA DE FINANȚARE A INTREPRINDERILOR SOCIALE PE TERMEN 
LUNG – CREDIT PENTRU INVESTIȚII 

  
 
 
 
 
 
 
 
• Durata creditului de investiții fiind estimată între 1 și 10 ani, cu o medie 

de peste 3 ani. 

• Moneda în care se intenționează a se accesa creditul de investiții este Lei, 
pentru 86% (16) dintre respondenți si Euro pentru 14% (3). 

• Valoarea creditelor de investiții pe care IS vor să le acceseze este 
cuprinsă între 1000 mii lei și 50 mii lei, cu o medie a creditului de investiții 
de 315 mii lei. 

 

65% 

32% 

3% 

da nu nu-momentan

 Aveți / veți  avea nevoie de un credit de investiții pentru 
înființarea/ dezvoltarea capacității de producție/ prestări servicii  
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• NEVOIA DE FINANȚARE A INTREPRINDERILOR SOCIALE PE TERMEN SCURT – 
CREDIT PENTRU CAPITAL CIRCULANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  16 (56%) IS vor să acceseze un credit pe termen scurt pentru finanțarea 
mijloacelor circulante pe o perioadă estimată între 6 luni și 3 ani cu o medie de 2 
ani. 

• Moneda în care este acordat creditul pe termen scurt este Lei, pentru 84% (16) 
dintre respondenți si Euro pentru 16% (3). 

• Valoarea creditelor pe termen scurt pe care IS vor să le acceseze este cuprinsă 
între 500 mii lei și 10 mii lei, cu o medie a creditului de investiții de 150 mii lei. 

 

56% 

44% 

da nu

  Aveți / veți avea nevoie de un credit pe termen scurt/ linie 
de credit pentru capital circulant? 
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56% 
73% 80% 

33% 

73% 

100% 

Asociatii/Fundatii Cooperative Soc. Comerciale

 Acces la finanțare/ forma de organizare 

Credite de investitii Credite pt. mijloace circumante
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NEVOIA DE GARANTII PENTRU ACCESAREA RESURSELOR FINANCIARE 

 

 

 

 

50% 50% 

IES AU  garantii suficiente IES NU au  garantii suficiente

  Aveți/ veți avea suficente garanții pentru a accesa resursele 
financiare necesare înființării/dezvoltării IS? 

59% 
71% 

41% 
29% 

Intentioneaza sa accesese
Credit de investitii

Intentioneaza sa acceseze
Credit pt. mij. circulante

Nu intentioneaza sa
acceseze Credit de

investitii

Nu intentioneaza sa
acceseze Credit pt mij.

Circulante

 IS care NU au garantii 

65% 

47% 

35% 

53% 

Intentioneaza sa
accesese Credit de

investitii

Intentioneaza sa
acceseze Credit pt. mij.

circulante

Nu intentioneaza sa
acceseze Credit de

investitii

Nu intentioneaza sa
acceseze Credit pt mij.

Circulante

 IS care AU garanții 
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IS care AU nevoie de consultanță IS care NU au nevoie de consultanță 

Intenționează să 

acceseze Credit de 

investiții 

Intenționează să 

acceseze Credit   pt. mij. 

circulante 

Intenționează să 

acceseze Credit 

de investiții 

Intenționează sa 

acceseze Credit pt. mij. 

circulante 

15 15 5 4 

75% 75% 36% 29% 

NEVOIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ/ CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ A IS 

 

IES care  AU  
nevoie de 

consultanta 
59% 

IES care  NU au  
nevoie de 

consultanta 
41% 

75% dintre IS care  intenționează să acceseze credite au declarat ca au nevoie de servicii  de consultanță și asistență. 

 



Cercetare de piata – Estimare cerere potentiala de 
servicii si produse financiare de micro-creditare 
 

• Cine sunt clienti actuali/potentialii ?,  

– Ce servicii financiare/ne-financiare cer?, 

• Unde sunt clientii actuali/potentiali?  

– Care este distributia lor geografica? 

• Cate servicii de microcreditare ? 

– Cum evolueaza cererea de servicii de microcreditare? 

 



Cercetare de piata – Estimare cerere potentiala de 
servicii si produse financiare de micro-creditare 
 

• Cine sunt clienti actuali/potentialii ?,  
– Ce servicii financiare/ne-financiare cer?, 

 

a. Someri care doresc sa devina lucratori independenti 
b. Antreprenori  la start 
c. Comercianti individuali (PFA/II/AF) 
d. Microintreprinderi existente 
 
Micro-credite si Servicii de consiliere/asitenta in 
dezvoltarea afacerilor 
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1. Nevoile de finanțare ale potențialelor întreprinderi nou-

înființate:     

29.683 

a. Șomerii care doresc să devină lucrători independenți:   3.271 
b. Start-up antreprenori care caută finanțare:     26.412 
 

2. Nevoile de finanțare ale întreprinderilor existente și ale 
celor care desfășoară activități independente:                                                                                      

174.174 

c. Persoane care desfășoară activități independente 

(comercianți individuali) 

58.252 

d. Microîntreprinderi existente:     115.923 
Cererea totală (număr) - cererea latentă         182.509 

Valoarea totală a cererii MEur (microcredit mediu  7947 EUR)       1.450 

Cercetare de piata – Estimare cerere potentiala de 
servicii si produse financiare de micro-creditare 2017 



Cercetare de piata – Estimare cerere potentiala de 
servicii si produse financiare de micro-creditare 
 

• Unde sunt clientii actuali/potentiali?  

– Care este distributia lor geografica? 
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Cercetare de piata – Estimare cerere potentiala de 
servicii si produse financiare de micro-creditare 
 

• Cate servicii de microcreditare ? 

– Cum evolueaza cererea de servicii de microcreditare? 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

1. ÎS din România au în prezent un acces extrem de limitat 

la finanțare. 

2. Este necesară dezvoltarea și diversificarea surselor de 

finanțare disponibile pt. IS. 

3. Programul Operational pentru Capital Uman (POCU) 

2014-2020 prevede fonduri pentru Instrumente 

financaire cu implicarea intermediarilor financiari  

4. Tipuri de asistență financiara si tehnica 

necesară complementar subvențiilor: 

Credite; Garantii si Asistenta tehnica 
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RECOMANDĂRI 
6. Condiții pentru intermediarii financiari care administrează 
instrumente financiare destinate IS 
 Experienta anterioara si expertiza 

 Angajament pe termen mediu și lung în sprijinirea sectorului IS, cu 

precădere finanțatori din chiar sectorul economiei sociale – bănci 

cooperatiste. 

 Intermediarii financiari care administrează instrumentele financiare pentru 

IS să asigure consultanța necesară accesării de credite / garanții de către 

IS fie prin personal propriu fie prin parteneriate cu firme de consultanta 

specializate  in economia sociala 

 Analiza de bonitate a IS trebuie să țină cont de specificul sectorului 

economiei sociale  care nu urmărește în principal obținerea de profit / 

excedent financiar, ci în special  impactul social al activităților pe care le 

desfășoară. 
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RECOMANDĂRI 
6. Condiții pentru intermediarii financiari care administrează instrumente 

financiare destinate IS; 

• În proiectarea instrumentelor financiare pentru sectorul de economie 

socială, instituțiile financiare trebuie să ia în considerare: 

–  lansarea de produse financiare la costuri comerciale sau apropiate de 

costurile comerciale,  

– analiza cererilor de creditare fară o analiza de impact economico-social,  

– neadaptarea la cerințele privind perioada de creditare, grație, moneda 

de acordare a creditului etc. 

nu  vor avea impactul estimat, IS preferând mai degrabă să își amâne sau 

chiar anuleze proiectele de investiții decât să pericliteze stabilitatea 

financiară a organizației. 

• Promovarea instrumentelor financiare trebuie să urmeze canalele de 

informare specifice si/ sau rețelele de întreprinderi sociale existente 

astfel încât să se asigure că întreprinderile, inclusiv cele din mediul rural au 

acces la aceste informații. 
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Surse/ Programe de finantare 

• Programul european pentru ocuparea forței 

de muncă și inovare socială (EaSI)  

• Instumente de incluziune financiara 

administrate de FEI 

• Fonduri structurale POCU – program Solidar 
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Programul european pentru ocuparea forței de muncă și 

inovare socială (EaSI)  
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro 
Bugetul total pentru perioada 2014-2020 este de 919 469 000 EUR 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro


Axa Microfinanțare și antreprenoriat social - EaSI  

 

Axa Microfinanțare și antreprenoriat social sprijină acțiuni în două secțiuni 
tematice: 

• microcredite pentru grupurile vulnerabile și microîntreprinderi 

• Antreprenoriat social. 
 
Obiectivele axei: 

• să faciliteze accesul la micofinanțare pentru grupurile vulnerabile care 
doresc să înființeze sau să-și dezvolte propria întreprindere și pentru 
microîntreprinderi și să sporească oferta de microfinanțare 

• să dezvolte capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite 

• să sprijine dezvoltarea de întreprinderi sociale, în special prin facilitarea 
accesului la finanțare 
 

21% din bugetul total al EaSI va fi alocat axei Microfinanțare și antreprenoriat social. 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=ro 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EaSIannualworkprogram
me&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0 
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http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EaSIannualworkprogramme&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0


Surse/ Programe de finantare 

• Programul european pentru 

ocuparea forței de muncă și 
inovare socială (EaSI)  

• Instumente de incluziune financiara 
administrate de FEI 

• Fonduri structurale POCU – program 
Solidar 
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Fondul European de Investitii 

În cadrul EaSI, Comisia Europeană a 
încredințat FEI administrarea 
următoarelor instrumente financiare: 
- Instrumentul de garantare EaSI 
Obiectiv: Să crească accesul la finanțare 
pentru întreprinderile sociale, 
microîntreprinderile și grupurile 
vulnerabile 
- Fereastra pentru Investiții în 
Construirea Capacității EaSI 
Obiectiv: Pentru a consolida capacitatea 
instituțională a furnizorilor de microcredite și 
de finanțare socială 

 

http://www.eif.org/what_we_
do/microfinance/index.htm 

 
 

8/11/2017 25 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/index.htm


Surse/ Programe de finantare 

• Programul european pentru 

ocuparea forței de muncă și 
inovare socială (EaSI)  

• Instumente de incluziune financiara 
administrate de FEI 

• Fonduri structurale POCU – program 
Solidar 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL 

UMAN 2014-2020 

SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale 
Schemă de ajutor de minimis 

Dezvoltare întreprinderi de economie socială 
 

• 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 intreprenoriatului social și a integrării vocaționale în 

întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la 
ocuparea forței demuncă. 

• Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de 
economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
 

• Buget alocat:  20 MEur 
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Va dorim Succes ! 
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Eurom: Maria Doiciu și Elena Sabina Ganci;  www.eurom-consultancy.ro 
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