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Fabricat în Țara lui Andrei- cea mai mare competiție de afaceri sociale 

din România, organizată de Petrom 

 

Ce este Fabricat în Țara lui Andrei? 

 

Fabricat în Țara lui Andrei este cea mai mare competiție de afaceri sociale din România, 

organizată de Petrom. Aceasta oferă finanțări în valoare totală de până la 350.000 euro. 

Scopul său este să dezvolte afaceri sociale în comunitățle locale din România.  

Competiția s-a adresat unui public variat, compus din:  

 antreprenori,  

 ONG-uri,  

 PFA-uri,  

 SRL-uri; 

 întreprinderi individuale.  

Cei interesați și-au înscris ideile de afaceri sociale în perioada 29 ianuarie - 4 martie 2013, pe 

site-ul www.taraluiandrei.ro.  

Pentru a se înscrie, participanții au trebuit să propună o idee care raspunde unei probleme 

sociale din cele 28 de comunitati selectate de Petrom și poate deveni o afacere funcțională.  

Cele 28 de comunități pentru care s-au propus idei de afaceri sociale sunt: 

 Merişani, Băbana (judeţul Argeş);  

 Zemeş, Moineşti, Comăneşti (judeţul Bacău);  

 Suplacu de Barcău, Abrămuţ (judeţul Bihor);  

http://www.taraluiandrei.ro/
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 Corbu (judeţul Constanţa);  

 Moreni, Gura Ocniţei, Măneşti, Şelaru (judeţul Dâmboviţa);  

 Independenţa, Schela (judeţul Galaţi);  

 Clejani, Ghimpaţi, Bucşani (judeţul Giurgiu);  

 Bustuchin, Hurezani (judeţul Gorj);  

 Icoana (judeţul Olt);  

 Băicoi, Boldeşti- Scăeni, Telega (judeţul Prahova);  

 Marca (judeţul Sălaj);  

 Siliştea, Poeni (judeţul Teleorman);  

 Guşoeni (judeţul Vâlcea);  

 Burcioaia (judeţul Vrancea). 

„Fabricat în Țara lui Andrei are două obiective majore: să creeze locuri de muncă și să 

rezolve o parte din problemele sociale ale comunităților românești. Am gândit acest proiect 

sub forma unei competiții complexe care, în primul rând, educă participanții în spiritul 

antreprenoriatului social, apoi le oferă acestora finanțare pentru a pune pe picioare o afacere 

sustenabilă. Cred că afacerile sociale pot deveni în timp o soluție pentru problemele 

societății românești.” - a detaliat Mona Nicolici, Manager Departament Sustenabilitate 

Petrom.  

Competiția este organizată în parteneriat cu Fundația NESsT, o organizație internațională 

specializată în dezvoltarea de afaceri sociale în țările în curs de dezvoltare. Rolul său va fi de 

a asigura selecția și consultanța pentru dezvoltarea afacerilor sociale în primii ani de la 

înființare.    
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Ce sunt afacerile sociale și de ce sunt importante? 

 

În momentul în care un antreprenor social rezolvă probleme sociale pe baza unor principii de 

afaceri, se poate spune că acesta a dezvoltat o afacere socială. 

Afacerile sociale funcționează la fel ca orice altă afacere: un produs sau un serviciu cu 

valoare pentru respectivul client este vândut, iar pentru acesta se plătește un preț. Acesta, 

sau modul de producție/ livrare, contribuie în mod direct la rezolvarea unei probleme sociale 

(asta înseamnă că afacerea trebuie să acopere și o serie de costuri sociale – legate de 

formarea celor care nu au avut acces la educație, de accesibilizarea locurilor de muncă, de 

achiziția de materii prime de calitate, care respectă standarde etice și de mediu.  

(Conform IES – Institutul de economie socială – www.ies.org.ro) 

Afacerile sociale au devenit în ultimii ani o nişă tot mai puternică, atât pentru ONG-uri, cât şi 

pentru antreprenori. Tot mai multe organizaţii non-guvernamentale se implică în 

antreprenoriat social pe măsură ce devin tot mai conştiente de faptul că aceasta e soluţia 

pentru a-şi asigura independenţa financiară şi a-şi creşte nivelul de sustenabilitate. La 

creşterea fenomenului în România contribuie şi antreprenorii clasici care descoperă afacerile 

sociale ca alternativă sustenabilă la modul tradiţional de a face business, în care atât 

antreprenorul, cât şi societatea câştigă.       

Afacerile sociale în România 

În momentul de faţă nu există statistici referitoare la numărul şi impactul afacerilor sociale 

din România. Atlasul Economiei Sociale, realizat de FDSC, consemna în 2011 peste 25.000 

organizaţii active în economia socială care generează venituri de 1.5 miliarde euro, din care 

18.5% sunt proveniţi din activităţi economice, şi care angajează peste 163.000 persoane 

(3.3% din total angajaţi – faţă de 6% media din UE). O parte din cele 25.000 de organizaţii 

care compun acest sector în creştere al economiei sunt afaceri sociale.  

Afacerile sociale în mediul internațional 

În mediul internaţional antreprenoriatul social este un fenomen în plină dezvoltare. Numai 

întreprinderile sociale în care partenerul nostru, Fundaţia NESsT, a investit de-a lungul 
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timpului – 120 la număr, din 10 ţări, de-a lungul a 15 ani – au creat peste 12.000 oportunităţi 

economice şi au influenţat, în mod pozitiv, viaţa a peste 280.000 persoane marginalizate. În 

UE, acestea angajează în muncă peste 11 milioane de persoane, adică peste 6% din forţa 

activă de muncă.  

Un exemplu concret de ţară care încurajează dezvoltarea afacerilor sociale este Marea 

Britanie. 58% din afacerile sociale existente aici au crescut în 2011, faţă de 28% din IMM-uri. 

Această creştere a fost încurajată de faptul că organizatorii Jocurilor Olimpice au hotărât sa 

includă cât mai multe afaceri sociale în tot ceea ce a însemnat Olimpiada pentru Londra. În 

cadrul pieţei internaţionale, dar şi locale, cererea de produse realizate de afaceri sociale este 

în creştere. Un număr tot mai mare de corporaţii sunt interesate să includă antreprenori 

sociali în rândul furnizorilor lor. Pe lângă sprijinul financiar acordat antreprenorilor sociali, 

deschiderea corporaţiilor spre această zonă are o serie de beneficii clare, precum încurajarea 

inovației şi creativităţii, motivarea antreprenorului şi a angajaţilor.  

Prin însuşi modelul lor de business, afacerile sociale îmbunătăţesc condiţiile de viaţă ale 

celor marginalizaţi, reducând numărul celor asistaţi social şi transformându-i în actori activi 

pe piaţa muncii. Ei devin contributori la bugetul de stat, motiv pentru care autorităţile - mai 

exact, Ministerul Muncii şi agenţiile pentru IMM-uri - încearcă să reglementeze domeniul prin 

Legea Economiei Sociale.  

În faza de început, afacerile sociale trebuie să facă faţă multor riscuri, atât economice, cât şi 

sociale. Acesta e motivul pentru care ele au nevoie de sprijin susţinut, pe termen lung, în 

primul rând din partea autorităţilor. La nivel european, în schimb, lucrurile sunt mai 

avansate, autorităţile fiind conştiente de importanţa afacerilor sociale pentru dezvoltarea 

socială. În aprilie 2011, afacerile sociale au fost incluse ca unul din motoarele pentru 

creşterea competitivităţii UE în Single Market Act. De asemenea, se vorbeşte mult de afaceri 

sociale în cadrul Social Business Initiative şi European Social Entrepreneuship Funds.  
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De ce sprijină Petrom afacerile sociale? 

 

Petrom a ales să încurajeze dezvoltarea afacerilor sociale întrucât ele reprezintă un model de 

business, dar și un mod sustenabil de a transforma probleme sociale în oportunități de 

afaceri. Antreprenoriatul social are un impact substanțial nu doar în viața antreprenorului, 

dar și în viața angajaților și a comunității.  

Afacerile sociale sunt benefice tuturor părţilor implicate: oamenilor, mediului, societăţii şi 

antreprenorului. Antreprenoriatul pornit de la o problemă reală duce la crearea de 

comunităţi, la educare şi chiar la schimbarea paradigmei în care trăim. Afacerile sociale sunt 

o soluție pe termen lung, nu doar pentru că rezolvă problemele sociale ale comunităților, 

valorificând resursele, nevoile și oportunitățile existente în acestea, dar le ajută să se susțină 

singure pe viitor, devenind sustenabile.  

Prin Fabricat în Țara lui Andrei, Petrom își propune să inițieze schimbarea durabilăîn 

comunități afectate de recesiunea economică, lipsa locurilor de muncă, sărăcie, lipsa 

accesului la resurse și piețe de desfacere, demotivarea și lipsa speranței într-un viitor mai 

bun.  

Fabricat în Țara lui Andrei își propune să creeze locuri de muncă în comunitățile vizate și să 

rezolve o parte din problemele sociale cu care acestea se confruntă. De asemenea, proiectul 

are o importantă componentă educativă- scopul său este ca toți românii, nu doar concurenții 

sau câștigătorii competiției, să învețe ce este antreprenoriatul social și cum funcționează 

acesta. La finalul lui 2013, câștigătorii competiției vor fi răsplătiți de Petrom cu 10 finanțări 

constând în cu sume de până la 32.000 euro fiecare pentru ca afacerile sociale să devină 

realitate. 

La finalul celor 2 ani ai proiectului, Petrom își dorește ca afacerile Fabricate în Țara lui Andrei 

să constituie povești de succes și modele de urmat de cât mai multi români cu inițiativă, 

dornici să schimbe în bine lumea în care trăiesc, atât pentru ei, cât și pentru cei din jur! 
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Cine sunt finaliștii Fabricat în Țara lui Andrei? 

 

Cei 20 de finaliști au fost selectați dintre 512 aplicanți înscriși în competiție de către juriul 

Fabricat în Țara lui Andrei, compus din experți NESsT și Petrom.  

Ideile celor 20 de finaliști abordează zone variate:  

 agricultură (ferme și livezi); 

 industria textilă (prelucrarea lânii);  

 educație (tabere educative);  

 prelucrarea lemnului;  

 fabricarea materialelor de construcții și a mobilei;  

 servicii (asistență pentru persoanele vârstnice);  

 industria de agrement;  

 domeniul alimentar (panificație, dulcețuri bio); 

 plafar (plante medicinale).  

Propunerile au venit din partea a: 

 10 persoane fizice; 

 6 ONG-uri; 

 2 întreprinderi individual; 

 2 SRL-uri.  

Lista completă a finaliștilor, precum și detalii despre ideile lor de afaceri sociale se gasesc pe 

http://www.taraluiandrei.ro, sectiunea Fabricat în TLA.  

http://www.taraluiandrei.ro/fabricat-in-tla/
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Localitățile pentru care cei 20 de finaliști au propus idei de afaceri sociale sunt și ele la fel de 

diverse. Un număr record de idei a fost înregistrat pentru zona Bacaului: Comănești, 

Moinești, Zemeș (6 proiecte finaliste).  

Restul finaliștilor și-au propus să dezvolte afaceri care să rezolve probleme sociale din 

comunitățile:  

 Mănești, Dâmbovița (3 idei finaliste);  

 Boldești-Scăeni, Prahova (2 idei finaliste);  

 Bustuchin, Gorj (2 idei finaliste);  

 Telega, Prahova;  

 Ghimpați, Giurgiu;  

 Babana, Argeș;  

 Moreni, Șelaru;  

 Corbu, Constanța;  

 Marca, Sălaj;  

 Suplacu de Barcău, Bihor;  

 Independența, Galați;  

 Burcioaia, Vrancea.  
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De la români cu inițiativă la antreprenori sociali 

În perioada martie- octombrie 2013, cei 20 de finaliști ai competiției Fabricat în Țara lui 

Andrei au parcurs o serie intensă de sesiuni de pregătire și ateliere de lucru. De asemenea, 

ei au beneficiat de consultanță individuală, axată pe specificul ideii lor de afacere socială, din 

partea experților Fundației NESsT România.  

Cei 20 de finaliști au participat, în ultimele luni, la o serie de 3 sesiuni de lucru, fiecare 

detaliind teme esențiale pentru crearea unei afaceri sociale de succes și au realizat studii de 

fezabilitate și studii de piață pentru ideile lor de afaceri. 

În urma celei de-a două sesiuni de lucru, finaliștii au primit sprijin financiar în limita a 1.500 

euro din partea Petrom pentru a realiza cercetari locale în comunităţile vizate de proiectele 

lor. 

Evoluția participanților a fost descrisă de Betty Varga, Asociat pentru Dezvoltarea 

Întreprinderii, Fundația NESsT: „Ultimele 6 luni au fost caracterizate de intensă activitate în 

cadrul tuturor cele 20 de echipe de semifinaliști, care, pe măsură ce aprofundau studiul de 

prefezabilite, şi apoi fezabilitate, și-au clarificat nelămuririle, au depășit provocarile aparute, 

au identificat potențiale riscuri și măsuri de minimizare ale acestora, și, nu în ultimul rând, au 

avut valoroase schimburi de experiență, atât între ei, precum și cu ceilalți factori relevanți 

pentru afacerea propusă (piață, colaboratori, distribuitori, chiar și concurența).” 
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Afacerile sociale fabricate în Țara lui Andrei devin realitate 

Cei 20 de finaliști Fabricat în Țara lui Andrei au folosit toate informațiile, instrumentele și 

abilitățile dezvoltate pe parcursul perioadei de pregătire pentru a-și transforma ideea de 

afacere socială în plan de afaceri. Pe baza acestuia, un comitet de investiție compus din 

experți a selectat cele 10 afaceri sociale care vor primi maxim 32.000 euro fiecare și se vor 

transforma în realitate, pentru beneficiul comunității.  

Comitetul de investiție este condus de Mariana Gheorghe, CEO Petrom. Din comitet fac 

parte:  

 Cristian Secoșan, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru 

activitatea de gaze şi energie;  

 Cristian Hubati, Manager Zona de Productie V Moesia Nord;  

 Cristina Enoiu – Director Departamentul de Management al Riscului şi Trezorerie 

OMV Petrom; 

 Măriuca Talpeș, CEO Intuitext, coproprietar Bitdefender;  

 Adrian Măniuțiu – realizator Income Magazine; 

 Zoltan Bereckzi – Manager Dezvoltarea Sfacerilor, Fundația NESsT. 

Selecţia celor 10 câştigători s-a facut pe baza planurilor de afaceri scrise şi susţinute în faţa 

unui comitetului de investiţie. Criteriile folosite pentru această selecţie finală au fost: 

• Sustenabilitatea întreprinderii sociale şi impactul în comunitate: Dorim ca aceste 10 afaceri 

sociale să fie punctul de început al dezvoltării în comunităţile alese şi un exemplu de urmat 

pentru alte comunităţi din ţară. Pentru aceasta, afacerile sociale trebuie să fie modele 

sustenabile financiar, să angajeze persoane din comunitate (minim două persoane excluzând 

fondatorul), să le faciliteze acestora accesul la venituri suplimentare și piețe de desfacere (în 

cazul producătorilor locali, de exemplu), să valorifice resursele şi potenţialul comunităţilor. 

Planificările financiare din planurile de afaceri trebuie să demonstreze capacitatea afacerii 

sociale de a supravieţui chiar și după încetarea sprijinului financiar din partea Petrom. De 

asemenea, este esențial ca aceste afaceri să crească în timp și comunitatea să beneficieze pe 
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termen lung de impactul social generat de afacere. Impactul social trebuie să fie 

semnificativ, afacerile sociale trebuie să îl poată demonstra, măsura și comunica în mod clar. 

 • Viabilitatea: Afacerile sociale câştigătoare vor avea domenii de activitate viabile, realizabile 

în comunităţile alese cu resursele umane şi materiale de care dispun acestea. Echipa de 

implementare trebuie să dovedească dorința de a dezvolta întreprinderea socială pe termen 

lung (inclusiv replicarea modelului în alte comunități), astfel încât aceasta să își atingă 

potențialul financiar și social. 

• Implicarea echipei și angajamentul pe termen lung: Afacerile sociale câştigătoare trebuie 

să fie durabile în timp, prin urmare este relevant ca acestea să fie conduse de echipe 

motivate, creative şi dedicate schimbării durabile în comunităţi. La finalizarea acestui proiect, 

echipele trebuie să fie capabile să dezvolte în continuare afaceri sociale și să înţeleagă 

nevoile de pe piaţă, să fie capabile să răspundă/ să se adapteze acestor nevoi, să fie 

orientate către client, să păstreze impactul social ca principalul factor motivațional al afacerii, 

să asigure/ atingă stabilitatea financiară, să iniţieze proiecte similare sau să motiveze şi să 

asiste dezvoltarea altor afaceri sociale. 

 

Fiecare dintre cei 10 câștigători va primi finanțare nerambursabilă de până la 32.000 euro 

pentru inițierea afacerii. De asemenea, cei 10 câștigători vor beneficia de consultanţă de tip 

„incubare de afacere” din partea experţilor Fabricat în Ţara lui Andrei, timp de aproximativ 

un an, în domenii cheie pentru antreprenori: management financiar, legislativ, marketing şi 

distribuţie. Astfel, afacerile Fabricat în Țara lui Andrei vor avea un impact social vizibil prin 

locurile de muncă pe care le creează și vor oferi un model de dezvoltare durabilă pentru 

comunitățile din întreaga țară. 
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Despre Țara lui Andrei 

 

Țara lui Andrei susține proiecte inspirând comunitățile din România să intre în acțiune și să-și schimbe viața în 

domenii cheie: crearea de locuri de muncă, acces la educație non-formală și cultivarea spiritului civic. Valorile 

Țarii lui Andrei sunt spiritul civic, spiritul de întreprinzător, educația (non-formală) și inovația. 

 

Țara lui Andrei este o mare comunitate orientată către soluții, o comunitate a celor care nu se dau înapoi de la a 

lupta pentru a-și transforma inițiativele în realitate. Cetățenii Țării lui Andrei sunt oamenii cu spirit de lider, 

orientați către soluții. 

 

Sustenabilitatea pentru Petrom  

 

Din 2007, Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. Compania a 

alocat peste 30 de milioane de Euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia 

mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală. Ţara lui Andrei este principala noastră platformă de investiţie în 

comunitate prin care ne propunem să generăm valoare economică şi socială prin finanţări şi transfer de expertiză 

în vederea susţineri iniţiativelor antreprenoriale. Petrom este semnatar al UN Global Compact. Standardele de 

etică şi codul de conduită reglementează toate relaţiile de afaceri, iar dialogul şi implicarea părţilor interesate 

sunt parte integrantă a practicii comune de business. Începând cu anul 2013, Petrom raportează respectând 

direcţiile Global Reporting Initiative în cadrul raportului anual de sustenabilitate.  

 

Din 2012, Petrom a adoptat conceptul grupului OMV pentru un business responsabil – Resourcefulness. 

Obiectivul este de a dezvolta relaţii bazate pe câştig reciproc între societate, mediu şi Petrom prin soluţii 

inovative. Ne concentrăm pe managementul apei şi al CO2, siguranţa resurselor de energie pentru viitor, educaţie 

locală şi soluţii de dezvoltare pe termen lung.   

OMV Petrom 

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier din sud-estul Europei, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 

Producţie, Gaze şi Energie, Rafinare şi Marketing. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din sud-estul 

Europei în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui implementare au fost realizate 

investiţii de peste 8,8 miliarde euro în ultimii opt ani. 

La sfârşitul anului 2012, Grupul exploata în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 

775 milioane de barili echivalent petrol (750 milioane barili echivalent petrol în România). Cu o capacitate 

nominală anuală de rafinare de 4,2 milioane tone, OMV Petrom este prezent pe piaţa distribuţiei de produse 

petroliere din România, Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia, prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, 

operate sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea de comercializare produse petroliere în România se 

desfăşoară prin intermediul OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de OMV Petrom. 

Pentru dezvoltarea sa sustenabilă, OMV Petrom a extins lanţul valoric al gazelor prin abordarea pieţei de 

electricitate. În acest context, OMV Petrom operează centrala electrică pe gaze de 860 MW de la Brazi şi parcul 

eolian Dorobanţu, cu o capacitate de 45 MW. 
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În anul 2012 cifra de afaceri a Grupului a fost de 5.891 milioane euro, iar EBIT (Profit Înainte de Dobânzi şi 

Impozite) a fost de 1.270 milioane euro. 

OMV, cea mai mare companie industrială publică din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. În 

Explorare şi Producţie, OMV activează în două ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu 

internaţional echilibrat. În Gaze şi Energie, OMV a vândut aproximativ 437 TWh gaze în 2012. În Rafinare şi 

Marketing, OMV are o capacitate anuală de rafinare de 22 milioane tone și deținea la finalul anului 2012 

aproximativ 4.400 staţii de distribuţie în 13 ţări, inclusiv Turcia. 

Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 18,99%, Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1,62%, iar 7,74% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori 

Bucureşti. 

Despre NESsT 

NESsT este o organizație non-profit internaţională ce îşi propune să rezolve probleme sociale critice în ţările cu 

pieţe emergente prin dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor sociale. NESsT operează în prezent în Europa şi 

America Latină.  La nivel global în cei 15 ani de activitate, NESsT a lansat 126 de întreprinderi sociale în 10 ţări, a 

oferit sprijin financiar de peste 8 milioane de dolari şi a îmbunătăţit calitatea vieţii în mod direct a 280.000 de 

persoane şi a peste 2 milioane de oameni în mod indirect.  

De la înfiinţarea sa în 2007 în România, NESsT a organizat 3 competiţii pentru întreprinderi sociale, având în 

prezent 12 întreprinderi sociale active în portofoliu. În cei 5 ani de activitate în România NESsT a oferit suport 

financiar în valoare totală de 225.000 Euro. 

Informaţii suplimentare 

 

E-mail: csr.office@petrom.com 

 

Website: www.petrom.com și www.taraluiandrei.ro 

 

mailto:csr.office@petrom.com
http://www.petrom.com/
http://www.taraluiandrei.ro/

