
REŢELE

FDES este fondator al

Reţelei Întreprinderilor

Sociale din Craiova, al

Reţelei de Suport pentru

Economia Socială, al

Grupului Regional pentru

Promovarea și Dezvoltarea

Antreprenoriatului Social

în Oltenia şi al Reţelei

pentru Incluziune Socială şi

membru în Central and

Eastern European Citizens

Network,

în Reţeaua RuralNet
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RAPORT ANUAL  

       

CONSILIUL DIRECTOR 

• Valentin Preda (Bursa Română de Afaceri) – președinte 

(fondator) 

• Nicolae Cuţă (Asociația Consultanților în Dezvoltare 

Comunitară) – vicepreședinte/director executiv (fondator) 

• Ion Gorăcel (Asociația ”Alternative Sociale Millenium”) - 

membru 

OBIECTIVELE ORGANIZAŢIONALE 

Pentru îndeplinirea scopului fundaţiei fondatorii au stabilit următoarele 
obiective:  
i. Creşterea numărului de întreprinderi sociale în Europa Centrala şi de 
Sud-Est;  
ii. Dezvoltarea teoriei şi practicii în domeniul economiei sociale;   
iii. Stimularea responsabilităţii sociale a indivizilor, a comunităţilor şi a 
mediului de afaceri din regiune;  
iv. Dezvoltarea spiritului antreprenorial al grupurilor marginalizate şi 
dezavantajate şi stimularea acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă în comunităţile lor;  
v. Stimularea practicilor participative şi a parteneriatului;  
vi. Promovarea şi suţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social locale şi 
regionale.  
vii. Profesionalizarea managerilor de întreprinderi sociale şi a 
personalului implicat în domeniul economiei sociale din regiune. 
viii. Creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii întreprinderilor sociale 
din regiune.   
ix. Creşterea cooperării şi a conectivităţii (networking) în sectorul 
economiei sociale din Europa Centrala si de Sud-Est. 
x. Sprijinirea comerţului echitabil şi a consumului responsabil. 
 

OPŢIUNI (DIRECŢII) STRATEGICE 

1 Pentru a valorifica contactele numeroase cu potenţiali antreprenori 

sociali, credibilitatea pe care o avem în rândul lor şi legislaţia favorabilă 

externalizării serviciilor comunale, în contextul disponibilităţii noastre 

limitate de deplasare la potenţialii antreprenori sociali şi al capacităţii 

reduse de înţelegere a unor factori de decizie va fi nevoie de:  

D.1.1 Promovarea structurată în rândul grupului potenţialilor 
antreprenori sociali a oportunităţilor oferite de întreprinderile 
sociale locale.  
D.1.2 Formarea promotorilor de întreprinderi sociale 
D.1.3 Acordarea de consiliere juridică pentru constituirea de noi 
întreprinderi sociale. 

 

 

MISIUNEA 

Misiunea FDES este de a 
contribui la dezvoltarea 
sustenabilă a comunităţilor 
dezavantajate din Europa 
Centrală şi de Sud-Est prin 
sprijinirea structurilor 
economiei sociale din 
regiune. 
 
 
Activităţi: 
a) Acordarea de granturi 
b) Organizarea de cursuri de 
formare profesională pentru 
adulţi 
c) Acordarea de burse şi 
subvenţii 
d) Organizarea de evenimente 
(conferinţe, seminarii etc.) 
e) Consultanţă, asistenţă 
tehnică şi audit 
f) Mentoring şi consiliere 
g) Editare şi difuzare de 
publicaţii 
h) Realizarea de studii şi 
cercetări 
i) Informare, promovare şi 
publicitate 
j) Reprezentare, advocacy şi 
lobby 
k) Evaluarea şi atestarea 
/certificarea  competenţelor 
profesionale 
l) Creditarea beneficiarilor 
proiectelor (sau a partenerilor 
acestora) ce contribuie la 
îndeplinirea scopului Fundaţiei 
m) Acţiuni de antreprenoriat 
social 
n) Activităţi de investiţii 
 



 
 

 
2 Pentru a valorifica experienţa în domeniile conexe ale economiei sociale şi în constituirea de  
structuri legale specifice economiei sociale, cunoaşterea principiilor de funcţionare a întreprinderilor 
sociale, importanţa pe care o acordă UE sectorului economiei sociale şi interesul datorat apropierii 
alegerilor locale şi dificultățile de sustenabilitate a Structurilor de Economie Socială constituite în 
cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: 
Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investiții: 9v: Promovarea 
antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și 
solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncăîn contextul absenţei procedurilor, al 
carenţelor legislative şi al interesele veroase ale unor primari va fi nevoie de  
D.2.1 Elaborarea de proceduri clare pentru susţinerea întreprinderilor sociale. 

D.2.2 Înfiinţarea unei rețele de sprijinire a întreprinderile sociale 

 

3 Pentru a valorifica accesul la sursele de finanţare şi potenţialul de piaţă în contextul absenţei unor 

modele de succes şi al mentalităţilor bugetare/non-profit va fi nevoie de 

D.3.1 Pilotarea unor scheme de finanţare privată pentru întreprinderile sociale  

D.3.2 Acordarea de consultanţă pentru actualizarea planurilor de afaceri ale întreprinderilor 

sociale 

 

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE  

• Am autorizat cursul de competențe antreprenoriale și am publicat 
oferta în catalogul SICAP.  
 

   

 

 

 

 

 

• Am demarat proiectul ”Prosperitate prin cooperare în GAL Valea Dunării 
Sudolt” în cadrul căruia vom înființa cel puțin o cooperativă agricolă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



• Am demarat proiectul „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor
de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova” în cadrul căruia vom susține pentru 50 de
elevi ai LTTA cursurile de inițiere în antreprenoriat si antreprenoriat social -a căror componentă
practică se va desfășura în firmele de exercițiu.

• Am demarat proiectul „Profesioniștii de mâine” în cadrul căruia vom susține pentru 50 de elevi ai

LTA cursurile de inițiere în antreprenoriat si antreprenoriat social -a căror componentă practică

se va desfășura în firmele de exercițiu.

RAPORT FINACIAR  2020
Venituri din activitatile fara scop patrimonial                   423786 lei

Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial  419591 lei

Excedent din activitatile fara scop patrimonial                4195 lei

Venituri totale                   423786 lei

Cheltuieli totale  419591 lei

Excedent total                4195 lei

Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial  11 angajați

*
*    *

Finanțatori:


