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ECONOMIA SOCIALĂ

SES sau Întreprinderea Socială este un nou tip de inițiativă, care 
își propune să rezolve o problemă socială prin metode specifice 
afacerilor.

Economia socială este o formă alternativă de dezvoltare eco-
nomică bazată pe principii etice - solidaritate, democrație, dezvol-
tare profesională și personală, funcționând conform economiei de 
piață și independent față de stat. Economie solidară sau economie 
mai aproape de suflet sunt sintagme ce definesc cel mai bine noți-
unea de economie socială. 

Obiectivul economiei sociale este acela de a eradica o problemă 
socială, în genere, care amenință oamenii și societatea:
 - eradicarea sărăciei 
 - rezolvarea unei probleme de sănătate
 - oferirea accesului la educație persoanelor defavorizate

Compania trebuie să devină sustenabilă din punct de vedere fi-
nanciar și economic.

Investitorii primesc înapoi doar cât au investit. Nu se acordă divi-
dende peste suma investită inițial (indiferent de rata inflației).

După ce investiția este recuperată de întreprinzători, profitul se 
reinvestește pentru extinderea și îmbunătățirea activității.

Compania se comportă conștient față de problemele mediului. 

Personalul angajat primește remunerații la nivelul pieței, benefici-
ind de condiții de lucru mai bune decât cele standard.

EMES - European Research Network propune un set de criterii co-
mune economice şi sociale pentru identificarea organizaţiilor ce 
pot fi denumite “întreprinderi sociale”:



CRITERII ECONOMICE:

•	 Activitate	 continuă	 de	 producere	 de	 bunuri	 şi/sau	
vânzări de servicii

•	 Un	grad	ridicat	de	autonomie
•	 Un	nivel	semnificativ	de	risc	economic
•	 Un	volum	minim	de	muncă	plătită	(nivel	ridicat	de	baza-

re pe voluntari)

CRITERII SOCIALE:

•	 Un	scop	explicit	în	beneficiul	comunităţii
•	 O	iniţiativă	lansată	de	un	grup	de	cetăţeni
•	 Puterea	 de	 luare	 a	 deciziilor	 nu	 se	 bazează	 pe	 propri-

etatea de capital
•	 O	natură	participatorie	care	implică	diferitele	părţi	afec-

tate de activitate
•	 Distribuire	limitată	a	profitului



Peisaje agricole cu Înaltă Valoare Naturală 
(HNV – High Nature Value)

O parte dintre cele mai importante peisaje agricole cu Înaltă 
Valoare Naturală (HNV) din Europa se regăsește în România, 
în special în zona satelor săsești din sudul Transilvaniei, Sighi- 
șoara-Târnava Mare, zonă care se întinde pe o suprafață de aprox-
imativ 95.000 de hectare și are o populație de aproximativ 25.000 
de	locuitori,	răspândită	în	30	de	mici	așezări	și	sate.	Această	zonă	
se remarcă prin unicitatea speciilor de plante și animale, demult 
dispărute din peisajul European, legăturile dintre om, agricultură 
și natură fiind aici încă intacte. Biodiversitatea ridicată este rezul- 
tatul agriculturii neintensive, practicate timp de sute de ani, și 
poate fi protejată, în continuare, doar prin menținerea acestui tip 
de management tradițional.

Aceste	peisaje	nu	sunt	doar	de	 interes	 istoric	și	estetic;	ele	con-
tribuie la productivitatea ridicată și la ocuparea forței de muncă 
locale, oferind multe alte beneficii importante, cum ar fi: 
•	 refugii pentru plantele și animalele sălbatice pe cale de dis-

pariție în Europa 
•	 populații de prădători naturali pentru controlul durabil al 

dăunătorilor 
•	 aer și apă curate, precum și prevenirea inundațiilor, prin carac-

teristicile naturale ale peisajului din zonele de captare 
•	 diversitate genetică de animale de fermă și soiuri de plante 

care să permită îmbunătățirea producției în condiții variabile
•	 siguranța alimentară prin utilizarea durabilă a terenurilor 

(protejarea, inclusiv, a populațiilor de albine sănătoase pentru 
polenizare)

Aceste zone pot fi conservate numai în cadrul comunităților 
de fermieri care le-au creat în trecut și care continuă să trăias-
că pe teritoriul lor. 

În pofida numeroaselor valori, aceste peisaje sunt amenințate de 
factorii sociali și economici, în special de instinctul de competi-
tivitate de pe piețele europene și globale, care nu pun pe prim 
plan	beneficiile	acestor	forme	de	agricultură.	Ar	fi	o	tragedie	să	se	
piardă astfel de peisaje tocmai acum când începem să apreciem 
importanța lor. 



Fundația ADEPT Transilvania

Prin	activitatea	desfășurată,	Fundația	ADEPT	contribuie,	încă	din	2004,	la	protejarea	peisajelor	
agricole din Transilvania și la sprijinirea comunităților agricole tradiționale care le-au creat de-a 
lungul secolelor și care le mențin şi în prezent. 

Scopul	Fundației	ADEPT	este	de	a	conferi	valoare	acestor	peisaje	și	comunități	și	un	viitor	eco-
nomic în secolul XXI, fără a le sacrifica durabilitatea și productivitatea, acesta fiind, de fapt, un 
model la nivel european. Pentru ca aceste peisaje și comunități să supraviețuiască în secolul XXI, 
este necesară o abordare inovatoare.
Pentru a rezolva seria de probleme care amenință supraviețuirea acestor peisaje și a comu-
nităților	de	fermieri,	Fundația	ADEPT	 lucrează	cu	fermieri,	comunități	 locale,	universități,	alte	
ONG-uri și cu autoritățile publice la toate nivelurile. 

De	peste	10	ani,	Fundația	ADEPT	Transilvania	desfăşoară	un	program	integrat	ce	leagă	aspectele	
economice şi beneficiile sociale cu activităţile de conservare a biodiversităţii și cu creșterea  
capacității locale de bună gospodărire în viitor. 

Principalele obiective ale Fundației sunt conservarea biodiversității și dezvoltare rurală. În acest 
sens lucrează cu fermele mici de subsistență și semisubsistență pentru dezvoltarea unei piețe 
sustenabile pentru produsele și serviciile pe care aceștia le oferă. De asemenea, organizează 
întâlniri	regulate	cu	fermierii	pe	diferite	teme	de	interes	(CAP,	scheme	de	calitate,	înregistrare	
produse tradiționale, piețe de desfacere, legislație națională etc).

Din	anul	2004,	ADEPT	a	inițiat	activități	diverse	pentru	beneficiul	comunităților	locale	din	zonă,	
inculzând:	înființarea	Centrului	de	Informare	Turistică,	înființarea	Asociației	de	Turism	Târnava	
Mare, crearea și marcarea traseelor turistice, facilitarea accesării măsurilor de agromediu și pen-
tru intreprinzători locali, activități de educație în ceea ce privește mediul înconjurător, păstrarea 
și promovarea produselor tradiționale, deschiderea de piețe pentru produse locale etc.

Fundația	ADEPT	își	extinde	activitățile	și	 în	alte	părți	din	România	și	colaborează	cu	ONG-uri	
internaționale și cu Uniunea Europeană pentru a garanta utilizarea continuă a bunelor practici 
și metodologiilor moderne și adecvate în domeniul dezvoltării rurale.

Fermierii locali și alți gestionari de terenuri primesc prea puține stimulente pentru a rămâne în 
zonă.	Această	amenințare	va	creşte	în	următorii	ani,	datorită	presiunii	europene	pentru	com-
petitivitate, ceea ce va duce la intensificarea agriculturii în zonele exploatabile, din punct de 
vedere	comercial,	și	la	abandonul	zonelor	mai	puțin	accesibile.	Fundația	ADEPT	încearcă	să	de-
blocheze potențialele beneficii rezultate în urma interesului internaţional în zonă, precum și 
potențialul economic și calitatea vieții agricultorilor, prin gospodărirea tradițională a acestor 
peisaje. 



SES Fruleco HNV 

În calitate de partener în proiectul ” Economia socială - stimulent 
al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord 
Vest	și	Sud	Muntenia	POSDRU	173/6.1/S/148732”,	Fundația	Adept	
Transilvania a înființat o structură de economie socială cu scopul  
dezvoltării economice și sociale a comunităților aflate în zona 
Sighișoara-Târnava Mare. 
Înființarea	SES	Fruleco	HNV	vine	în	continuarea	activităților	ADEPT	
de susținere a micilor producători și, implicit, de protejare a pei-
sajelor agricole de Înaltă Valoare Naturală (HNV) din Transilvania.

Micii producători din zonă, în lipsa experienței în vânzări și pro-
movare, nu reușesc să depășească barierele concurențiale și aleg 
de multe ori să renunțe la activitățile comerciale, care le-ar putea 
spori veniturile. Structura de economie socială Fruleco HNV își 
propune să susțină și să fie susținută atât de micii producători 
locali,	 cât	 și	de	culegătorii	de	 fructe	din	flora	spontană.	Această	
întreprindere reprezintă un sector economic aflat la granița între 
sectorul privat (afaceri) și sectorul public (guvernamental) și este 
menită să genereze soluții inovatoare pentru problemele sociale, 
economice și de mediu ale membrilor comunității locale. 

Sediul Fruleco HNV este amenajat și dotat cu echipamentele 
necesare colectării, depozitării și procesării legumelor și fructelor 
proaspete, congelate, dar și a gemurilor, dulcețurilor și siro-
purilor. Clădirea în care se desfășoară activitatea întreprinderii 
funcționează și ca un centru de colectare regional și distribuție la 
nivel național.



Fructele, legumele și produsele procesate, obținute pe plan local 
sunt colectate în depozitul central situat în Saschiz, Județul Mureș. 
Serviciile de procesare, depozitare, refrigerare sunt rezervate la bi-
roul de la Saschiz în limita disponibilității. De exemplu: pentru pro-
ducerea dulceții de afine, cei interesați anunță biroul, care îi vor 
programa în funcție de disponibilitate, cantitatea de fructe pentru 
procesare și distanța până la locație.
Momentan produsele sunt livrate local, dar managerul Fruleco 
HNV intenționează să închirieze un spațiu de depozitare interme-
diar și în București, unde piața de desfacere este mult mai mare.

SES Fruleco HNV își propune să contribuie la dezvoltarea  locală 
și la coeziunea socială, având un potențial ridicat de a genera și 
menține locuri de muncă stabile. În prezent, întreprinderea socială 
numără șapte angajați cu normă întreagă, din care cinci persoane 
fac parte din grupuri vulnerabile. Toate persoanele angajate au 
beneficiat de servicii de consiliere și formare profesională. 

Centrul de colectare funcționează și ca un centru de informare 
pentru cei interesați și poate fi vizitat de alți antreprenori. Echi-
pa Fruleco HNV și-a propus să încurajeze transferabilitatea acestei 
inițiative prin realizarea un manual de bune practici care să în-
globeze toți pașii de urmat pentru înființarea și dezvoltarea dura-
bilă a întreprinderii sociale în acest domeniu.

În vederea operaționalizării structurii de economie socială Fruleco 
HNV,	au	fost	investiți	813	442	lei,	sume	alocate	din	fonduri	neram-
bursabile acordate prin Fondul Social European, Programul Op-
erațional	Sectorial	Dezvoltarea	Resurelor	Umane	2007-2013,	Axa	
prioritară		6.	”Promovarea	incluziunii	sociale”,	Domeniu	Major	de	 
Interventie	6.1.	”Dezvoltarea	economiei	sociale”.



Cui se adresează? (din ce este formată piaţa potenţială?)
Piaţa potenţială este formată din pensiuni locale, centre de informare 
turistică, magazine online, magazine specializate pe produse tradiţio-
nale, restaurante şi hoteluri din afara zonei locale, reţele de supermarket 
şi procesatori de fructe. 

Care sunt avantajele SES-ului în faţa concurenţei?
A	fost	creată	o	identitate	vizuală	pentru	promovarea	produselor,	identi-

tate ce oferă și garanția calității. Calitatea produselor 
este net superioară celorlalte produse de pe piaţă, 
dat fiind faptul că vor fi folosite fructe si legume 
cultivate în zone de Înaltă Valoare Naturală, unde 
gradul de poluare este foarte scăzut. 

O selecție a acestor produse tradiționale ”de țară” este disponibilă pe 
magazinul online, www.frulecohnv.ro.

Dulcețurile	și	gemurile	sunt	preparate	din	flora	spontană	a	zonei	sau/
și din fructele și legumele localnicilor. În general au o cantitate mare de 
fructe și o cantitate redusă de zahăr (pentru conservare), sunt pline de 
savoare și nu conțin alți aditivi sau conservanți. Printre fructele folosite 
amintim: căpșune, zmeură, mure, coacăze roșii, coacăze negre, coarne, 
măceșe, rabarbăr, mere, pere, prune etc.
Murăturile, conservele și sucurile sunt pregătite după rețete tradiționale, 
păstrate din bătrâni și transmise din generație în generație, folosind  
legume sau fructe din grădinile fermierilor din zonă.



Asociația ASURA
O echipă de tineri profesioniști, într-o continuă ascensiune, care își propune, prin identificarea 
soluțiilor optime, crearea unui climat favorabil, necesar revitalizării sociale, culturale, turistice și edu-
caționale a societății civile.

Obiective
Principalul	obiectiv	al	Asociației	ASURA	este	acela	de	a	facilita	absorbția	fondurilor	europene	dar	și	
a altor tipuri de finanțare (Banca Mondială, SEE, FDSC etc.) în vederea creșterii capitalului socio-eco-
nomic al comunităților aflate în situații de risc. Totodată, pentru atingerea scopului nostru, ne propu-
nem să dezvoltăm proiecte sau programe de asistență tehnică prin care să desfășurăm activități ca:
•	 promovarea	dezvoltării	durabile	prin	acțiuni	de	cooperare	cu	celelalte	organisme	de	dezvoltare	

sectorială	sau	regională;
•	 derularea	de	programe	de	educație	ecologică,	dezvoltare	comunitară,	educație	nonformală,	or-

ganizarea	și	desfășurarea	de	cursuri	de	formare	profesională	a	adulților;
•	 asigurarea	cadrului	de	analiză	și	decizie	pentru	politici	și	strategii	de	ocupare.

 
Fundaţia EMANUEL
Înființată de un grup de membri ai comunității locale împreună cu asociații grupului de firme Marami 
și familia acestora.

Obiective
Principalul obiectiv este de a veni în sprijinul categoriilor sociale defavorizate, în special persoane cu  
handicap, tineri proveniți din orfelinatesau bătrâni neajutorați.
În	acest	sens,	în	anul	2005,	în	parteneriat	cu	parteneri	englezi	a	fost	creat	centrul	“The	Arc”,	un	centru	
familial, ce oferă adăpost unor tineri proveniți din orfelinat, fiind ajutați să capete deprinderi pentru a 
trăi	pe	cont	propriu.	Primii	beneficiari	au	fost	patru	tineri	cu	dificultăți	de	învățare	care	împlineau	18	
ani și părăseau orfelinatul din Lugoj.
“The	Arc”	era	printre	puținele	proiecte	similare	ce	apăreau	în	România,	dar	credem	că	va	fi	un	exem-
plu și pentru alții pentru multă vreme de acum încolo.
Fundația Emanuel pune la dispoziție spațiul necesar activități îngrijindu-se de întreținere și utilități. 
De asemenea, prin pesonalul propriu, cât și prin contracte cu colaboratori, contribuie la îngrijirea și 
educarea tinerilor.

Marami Sport Club
Asociația	„Marami	Sport	Club”	Sinaia	are	înscrise	între	obiectivele	principale	formarea	profesională	a	
adulţilor, asistenţa socială şi consilierea în vederea constituirii de întreprinderi sociale. 
De	asemenea,	Asociația	Marami	Sport	Club	este	un	promotor	al	promovării	valorilor	morale,	a	ideilor	
de normalitate şi toleranţă în societatea românească. În acest context, se implică în derularea de pro-
grame a tradiţiilor şi culturii naţionale și desfăşoară acţiuni filantropice şi de solidaritate socială atât 
în ţară, cât şi în străinătate. 

Obiective
Principalele obiective ale Fundației sunt:
•	 formarea	profesională	a	adulților;
•	 asistență	socială;
•	 consiliere	în	vederea	constituirii	de	întreprinderi	sociale;
•	 derularea	de	programe	și	proiecte	de	promovare	a	tradițiilor	și	culturii	naționale,	atât	în	țară	(în	

comunitățile locale), cât și în străinatate, inclusiv în rândul comunitățiilor românești din țările 
unde	aceastea	sunt	prezente;

•	 promovarea	valorilor	morale,	a	ideilor	de	normalitate	și	toleranță	în	societatea	romaneasca;
•	 desfășurarea	de	acțiuni	filantropice	(umanitare)	și	de	solidaritate	socială,	realizate	prin	voluntar-

iat,	prin	donații	și,	de	asemenea,	cu	sau	fără	participarea	altor	ONG-uri;
•	 organizarea	și	promovarea	de	activități	culturale	și	turistice.

FUNDATIA EMANUEL SINAIA

a dezvoltat acest proiect alături de partenerii:



Pentru mai multe informații vizitați 
www.frulecohnv.ro sau www.fundatia-adept.org 

SES FRULECO HNV – punct de lucru
Str.	Principală,	nr.	166,	Saschiz,	Mureș,	547510,	România

Tel:	+40	(0)	756	476	798;	+40	(0)265	711	635;	Fax:	+40	(0)	365	814	076
Email: info@frulecohnv.ro
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