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Raport privind analiza interesului pentru antreprenoriatul social  

 

1. Scopul analizei : fundamentarea unor inițiative și proiecte de dezvoltare a economiei sociale în 

zonele   de interes pentru Asociația CERESS. 

2. Modalități de lucru: analiza interesului pentru dezvoltarea de intereprinderi sociale s-a realizat 

printr-un sondaj pe bază de chestionar, metodă cantitativă de culegere de date pentru un aspect 

predefinit, în cazul nostru:  interesul  pentru  înființarea de întreprinderi sociale,  cu finanțare  

nerambursabilă . 

3. Descrierea procesului de analiză : Acțiunea s-a defășurat în mai mutle etape , respecitv:  

 

Etapa  Modalități de acțiune  
 

Rezultate  

1. Identificarea zonelor 
de interes și a 
persoanelor  cu 
așteptări de dezvoltare 
antreprenorială  

Analiza de documente de dezvoltare 
locală din județul Alba 
Studierea de baze de date, rapaorte 
și situații referitoare la așteptările 
populației județului Alba 
Întâlniri de lucru cu factori interesați  
de dezvoltarea economiei sociale   

22 de  Unități administrativ  
teritoriale identificatre cu 
obiective de dezvoltare  a 
economiei sociale  
160 de persoane cu atitudini 
positive față de antreprenoriatul 
social sau decise să inițieze afaceri 
sociale  

2. Proiectarea 
chestionarului  

Predefinirea câmpurilor de analiză în 
relație directă cu  tipul informațiilor 
necesare fundamentării proiectelor 

1 chestionar complex, cu  13  
secțiuni și 98 de itemi predefiniți  
în funcție de scopul propus pentru 
sondarea interesului  

3.Aplicarea 
chestionarului  

Stabilirea experților cu atribuții de 
culegere de date, deplasarea în zona 
țintă , identificarea celor interesați să 
susțină  demersal nostru; culegerea 
de date și completarea 
chestionarului. 

160 de chestionare completate cu 
informații relevate pentru 
demersal analizei  

4.Realizarea Bazei de 
date  

Proiectarea structurii Bazei de date în 
relație diectă cu conțintul 
chestionarului. Introducerea 
elctronică a datelor; realizarea de 
corelații și totaluri  

1 Bază de date   

5.Întocmirea raportului  Stabilirea  tructurii cadru; 
prelucrarea grafică a informațiilor din 
baza de date și interpretarea 
acestora  

1 Raport privind interesul pentru 
antreprenoriatul social   
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4. Prelucrarea datelor rezultate din chestionare  

Informațiile de mai jos reprezintă procesul de valorificare al Bazei de date în care au fost introduse și 

prelucrate răspunsurile   date de cei 160 de participanți la sondajul de identificare al interesului pentru 

dezvoltarea economiei sociale  

4.1 Date generale despre respondenți  

 

Cei 160 de participanții la sondajul de 
opinie sunt :  

- 87 femei ( 54 %) 
- 73 % bărbați ( 46 %)  

Analiza celor 112 respondenți 
interesați de dezvoltarea de 
întreprinderi sociale  a scos în evidență 
un interes aproximativ egal , respectiv  
57 femei și 55 bărbați.  

 

 

Din punct de vedere al vârstei , cei 
160 de respondenții provin din 
grupele :  

- 25-40 de ani-  58 % 
- 16-24 de ani  - 25 % 
- 41-55 de ani – 13 % 
- +55 ani – 4 % 

Analiza vârstei celor 112 interesați de 
dezvoltarea economiei sociale scoate 
în evidență faptul că  peste 58 % fac 
parte din grupa 25-40 de ani , iar 25 % 
din grupa 41-55 de ani .procente mai 
mic s-au înregistrat la grupele 16-24 și 
peste 55 de ani . 

 

Total răspunsuri – 160, din 

Cei mai mulți dintre respondenți au studii 

liceale (  43,75 %9, iar cei cu studii 

superioare sunt 41,25 %. La polul opus se 

regăsesc 7,50 cu studii primare și 

gimnazile. 

Studii universitare 66 41,25% 

Studii liceale 70 43,75% 

Studii gimnaziale 12 7,50% 

Studii primare  2 1,25% 

Alte situații 
10 6,25% 

 

Analiza răspunsurilor referitoare la 

frecventarea cursurilor de dezvoltare a 

competențelor antreprenoriale scoate în 

evidență că 98 % nu au urmat astfel de 

cursuri.  



 
 

Total răspunsuri – 160, din care: 

Cei mai mulți dintre respondenți au studii 
liceale (  43,75 %9, iar cei cu studii 
superioare sunt 41,25 %. La polul opus se 
regăsesc 7,50 cu studii primare și 
gimnaziale. 

Studii 
universitare 

66 41,25% 

Studii liceale 
70 43,75% 

Studii 
gimnaziale 12 7,50% 

Studii primare  
2 1,25% 

Alte situații 10 6,25% 

 
 

 
Analiza răspunsurilor referitoare la 
frecventarea cursurilor de dezvoltare a 
competențelor antreprenoriale scoate în 
evidență că 98 % nu au urmat astfel de 
cursuri.  
 

 

4.2 Statutul pe piața muncii – gradul de ocupare și domeniile de activitate  

 

Statutul pe piața muncii este variat 
și s-au identificat :  
-58  % angajați, dar dintre aceștia 
peste 76 %  sunt nemulțumiți de 
locul de munca si /sau veniturile 
realizate   
-24 %  persoane inactive  
- 12%  alte situații  
- 6 %  șomeri  
Au fost întâlnite și 3 situații în care 
respondenți aveau dublu statut, 
respectiv de angajat și 
antreprenor.  

 

Precizăm faptul că în chestionar au 
fost predefinite 13 domenii de 
activitate , așa cum rezultă din 
grafic, dar s-a lăsat și posibilitate de 
a specifica și altele  de către 
respondenți.  
Analiza și interpretarea datelor a 
condus la concluzia că cele mai 
multe  persoanele angajate provin 
din :    
- Industrie – 15.18 % 
- Educației -  11.61 % 
- Agricultură - 10.71 %  
-  Comerț – 9.82 % ;  
 
 



 

În cadrul acțiunii de sondare s-au 
cules  și informații referitoare la 
calitatea deținută de către cei 
angajați și s-au constat următoarele  
situații :  
- dominant  au doar calitatea de 
salariat  ( peste 90 %)  
- există și alte roluri, dar în număr 
foarte mic, cum ar fi : asociat/ 
acționar ( 2 ) ; titular de 
Întreprindere individuală( 2) ; 
Titular PFA ( 4 ) ; membru 
întreprindere familială ( 1)  
 

 

4.3  Analiza interesului pentru demararea de afaceri  

 

Sondarea interesului pentru demararea 
unei afaceri s-a realizat printr-o întrebare  
deschisă cu trei variante de răspuns , iar 
centralizarea datelor dovedește că:  

- 70 % dintre respondenți  sunt 
interesați  

- 17,60 % nu doresc  să se implice în 
afaceri 

- 12,58 %  nu sunt hotărâți  

 

Pentru identificarea tipului de activitate , 
în chestionar au fost predefinite   25 de  
exemple și s-a lăsat și alternativa de a 
preciza altele decât cele enumerate de 
noi. Cele mai multe opțiuni , din 
enumerate, s-au înregistrat la :  
-Fabricarea sucurilor din  fructe și legume 
– 21,23 % 
-Prelucrarea și conservarea fructelor și 
legumelor-14,15 % 
-Fabricarea pâinii, prăjiturilor și a 
produselor de patiserie – 11,50% 
-Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și a 
prăjiturilor – 10,61 % 
- Fabricarea produselor lactate și a 
brânzeturilor -6,19 % 
Totodată, s-au identificat și  9 tipuri de 
activități unde și-au manifestat interesul 
între 2-5 persoane. 
La varianta ”alte tipuri ” s-au identificat 
10,61 % dintre respondenți și domeniile 
propuse sunt: 2-Constructii; 1- Educatie;2-
Manichiura/coafor; 2-Servicii de 
curățenie; 2-Turism; 1-spalatorie auto; 1 –
instalații electrice, 1- cabinet stomatologic 
rural. 



 

 

Identificarea mărimii afacerii în funcție de 
numărul de angajații și valoarea  finanțării  
posibil de obținut, s-au conturat 
așteptările de mai jos:  

- 81,76 % - întreprindere cu 2 
angajați și 40.000 Eur finanțare  

- 26 % întreprindere cu 3  angajați și 
între  40.000 -60.000  Eur 
finanțare 

 

Acțiunea noastră de sondare a urmărit și 
cunoașterea resurselor de care dispun cei 
interesați de  demararea de întreprinderi 
sociale și s-a constatat că din cei 112 
respondenți au precizat :  
-56,25 % pot contribui cu 5 % din 
valoarea finanțării  
-20,53 % pot asigura 10 % din finanțarea 
primită  
Au fost identificate și alte situații 
precizate de  26 de respondenți  (  23,21 
% din total) , respectiv:  
-13,39% – depinde de profit  
-9,82 % - fără contribuții proprii 
 

 

4.4 Puncte de vedere privind  creșterea calității vieții în comunitățile rurale  

 

Identificarea punctelor de vedere referitoare 
la activități care pot conduce la creșterea  
calității vieții în mediul rural a condus la 
concluzia că demersurile considerate foarte 
importante sunt: 

-100%  promovarea de oportunități de 
finanțare  
-75% creșterea numărului de locuri de 
muncă pentru tinerii NEETs 
- 63,75 % înființarea de noi afaceri în 
mediul rural indiferent de profil 
-63,13 % implicarea mediului de afaceri 
în acoperirea nevoilor sociale ale 
categoriilor vulnerabile  
- 56,25 % încadrarea în muncă a 
persoanelor din grupuri vulnerabile ( 
fam.monoparentale, persoane cu 
handicap, persoane peste 45 de ani etc.) 
În categoria activităților considerate 
importante , intră dezvoltarea de servicii 
sociale  ( 72,50%) 
- 
 

 

 

 

 



 

4.5 Nevoi și așteptări ale respondenților  

 
 

Gradul importanță al anumitor activități 
rezultate din analiza nevoilor și 
așteptărilor s-a realizat pe o scală de la 1 
( putin importantă ) și până la 5 ( foarte 
importantă). Tipurile de activități care au 
obținut cele mai mari procente sunt:  
-86,88% - înțelegerea modalităților de 
lucru cu grupurile vulnerabile și 
comunitatea 
-75,63-promovarea afacerii sociale  
-69,38% -sprijin pentru elaborarea 
Planului de afaceri 
-69,38%-consiliere/consultanță pentru 
depunerea și susținerea Planului de 
afaceri 
-66,25 % -cursuri de formare în domeniul 
antreprenoriatului, 
-61,88 % - consiliere/consultanță în 
aplicarea Planului de afaceri  
-61,88%-informare în legătură cu 
specificul și modul de funcționare a 
întreprinderilor sociale 
 

 

4.6 Dorința de a primi raportul sondajului  

 

În procent de 81% , respondenții și- au 
manifestat dorința de primi un 
rezumat al raportului privind 
rezultatele analizei interesului pentru 
dezvoltarea economiei sociale din 
județul Alba . 
 

 

5. Concluzii și direcții de acțiune  

La  actiunea noastră au participat 160 de persoane din 22 de localități din mediul urban și rural  din județul  Alba  din 
care 70  % și-au manifestat dorința pentru  înființarea de entități   de  economie socială. Dintre aceștia , 51 % sunt 
femei si 49 % bărbați.   
Analiza grupelor de vârstă din care  fac parte cei care au răspuns ca sunt interesați de înființarea de afaceri sociale 
scoate în evidență  că  58,33 %  dintre aceștia  au intre 25-40 de ani, iar 25 % sunt în grupa de vârstă 41-55 de ani. S-
au identificat  si 12,50 % la  grupa de vârstă   18-24 de ani  și  4,17 % la cei peste 55 de ani. Caracteristicile 
respondenților în funcție  de studii sunt : 41 % au studii  postliceale/superioare si 44 % studii liceale.  
Un alt  aspect rezultat din datele prelucrate din chestionare sunt referitoare la statutul pe piața muncii , și anume : 
58  %  sunt salariați , dar dintre aceștia peste 76 %  sunt nemulțumiți de locul de munca și/sau  veniturile realizate și 
își   doresc o schimbare  în viața  lor profesională ; alte categorii 24 %   (lucrător pe  cont propriu, lucrător familial 
neremunerat ,  studenți, casnice etc. ). Domeniile în care cei salarizași activează sunt foarte diverse. S-au identificat  
14  tipuri de sfere de activitate în care sunt angajate 1-2  persoane ( finanațe; bănci; IT; sănătate; arta/cultură; 
transporturi etc.).La polul opus se regăsesc  18,48 % care lucrează în industrie; învățământ și formare ( 13,20 % ) , 
comerț / alimentație publica /turism ( 14,12% ) și agricultură 7,16 %.  
Pentru a cunoaște nivelul de pregătire în domeniul antreprenoriatului social s-au cules  și  date referitoare la  cursurile 
urmate/ competențele deținute și s-a constatat  ca  doar 2 % au frecventat cursuri de scurtă durată de  inițiere  pentru 
competențe antreprenoriale generale, nu specifice domeniului social.    



 
 
 
 
Pentru a fundamenta numărul si specificul întreprinderilor sociale pentru care dorim să aplicăm un proiect pentru 
obținerea de finanțare nerambursabilă s-au măsurat și preferințele  în legătură    cu tipurile de activități  de prelucrare 
si comercializare a produselor agricole. In ordinea  alegerilor,  numărul  de persoane pe tip de activitate  este:  

✓ 24 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume ;  
✓ 16- Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor;  
✓ 13 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;  
✓ 12 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie;  
✓ 7-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;  
✓ 5- Prelucrarea și conservarea cartofilor;  
✓ 5- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); 
✓ 3- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă ;  
✓ 3-Fabricarea produselor de morărit;  
✓ 3- Fabricarea uleiurilor și  grăsimilor; 
✓ 3- Fabricarea de mâncăruri preparate;  
✓ 2-Prelucrarea ceaiului și cafelei;  
✓ 2- Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare,  
✓ 2-Fabricarea condimentelor şi ingredientelor  
✓ Alte domenii de activitate menționate   sunt : 2-Constructii; 1- Educatie;2-Manichiura/coafor; 2-Servicii de 

curățenie  2-Turism; 1-spalatorie auto; 1 –instalații electrice, 1- cabinet stomatologic rural. 
Alegerile respondenților sunt  diferite și  reflectă foarte bine specificul județului, zonă în care  creșterea animalelor, 
cultivarea  cerealelor, a  cartofilor, fructelor etc. sunt principalele  activități . Totodată,  tipurile de afaceri la care s-
au  gândit cei care nu sunt interesați de  prelucrare si comercializarea de produse agricole, reflectă nevoile locale de 
servicii  și sigur au șanse să  fie  sustenabile deoarece acoperă  goluri, cereri neonorate de oferta existentă.  
Din dorința de a cunoaște percepția respondenților în legătură  cu posibile intervenții pentru creșterea calității vieții  
, în chestionar au fost  predefinite  10 acțiuni  care pot  genera incluziune sociala și cele cotate  ca și ~importante si 
foarte importante ~ sunt :  

✓ 90,22%;  -Incadrarea pe piața muncii a persoanelor din categorii vulnerabile  (persoane sărace,  cu venituri 
mici,  părinți  din familii monoparentale, persoane cu handicap, persoane peste 45 de ani  etc.)   

✓ 89,13%-  Creșterea numărului de locuri de munca pentru tinerii NEETs  -16 si 29 ani ( nu lucrează și nu 
studiază) 

✓ 86,95 %; –Înființarea de noi afaceri in comunitate, indiferent de profilul afacerii ;80,43 % - Implicarea 
mediului de afaceri in satisfacerea nevoilor sociale ale comunității, prin donații, investirea unei părți din profit 
pentru o cauza sociala, sprijinirea categoriilor vulnerabile, etc. 

✓ 78,6 0%;  –Înființarea de noi afaceri in comunitate, cu prioritate in domeniul prelucrării și al comercializării 
produselor agricole  

✓ 72,45 %- Dezvoltarea de servicii sociale pentru grupurile vulnerabile;  
Din problemele  care îngreunează dezvoltarea inițiativei  private,  mai mult de 80% din respondenți apreciază că 
nivelul redus de informare și  pregătire in domeniul antreprenorial sunt  generatoare de atitudini negative si lipsa de 
implicare in demararea de activități  pe cont propriu. Se considera ca  este nevoie de informare  susținută și sprijin 
de specialitate pentru  cei care doresc sa devină antreprenori sociali.  De exemplu, cele mai multe nevoi și aștepătri 
sunt referitoare la :  Elaborarea planului de afaceri si a proiectului social al afacerii Gestionarea activităţii sociale  
; Promovarea afacerii sociale.  
Un alt tip de resurse  identificate in timpul sondajului ca  si deficitare  sunt cele financiare si mai mult  de 80  % dintre 
cei chestionați apreciază ca nu s-au promovat suficient oportunitățile de finanțare  prin care se pot înființa afaceri  in 
general, si afaceri sociale în special. Principala prioritate aleasa de 92 %  dintre respondenți este îmbunătățirea 
accesului la finanțări  abordabile, respectiv care sa nu pună și mai multă presiune pe bugetul familiei prin condițiile 
de acces , contribuții proprii etc.  
Pe baza rezultatelor obținute în sondarea interesului pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale , precum  și a altor 
studii, analize, documente programatice etc, Asociația CERESS  va  depune o Cerere de finanțare  / POCU 2014-2020 
Obiectivul specific  4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră 
auto-sustenabilă. 
 
Coordonator sondaj ,  
Sociolog, Ilea Floare Maria  


