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AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ GALAȚI 

COMPARTIMENT ECONOMIE SOCIALĂ 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Privind monitorizarea activității întreprinderilor sociale atestate 

în anul 2017 

 

Cap.1 Situația privind activitatea de atestare IS 

In anul 2017, au fost înregistrate 3(trei) cereri pentru acordarea atestatului de intreprindere socială, 

2(două) fiind respinse deoarece persoanele juridice nu au  respectat conform actelor legale de înfiinţare 

şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale, 1(una) fiind atestată in anul 2018. 

o Tipuri de persoane juridice de drept privat 

           Societate cooperativă de gradul I 

           Asociaţie 

           Alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, definiţia şi principiile economie 

sociale 

 

o Domenii de activitate cu CAEN si fără CAEN 

          Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor, CAEN 2550 

          Colectarea deșeurilor nepericuloase, CAEN 3811 

          Fabricarea ambalajelor din hârtie și carton, fără CAEN 

          Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, CAEN 1071  

          Coafură și alte activități de înfrumusețare, CAEN 9602  
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Cap.2  Sinteza activităților desfășurate de IS, nevoi identificate, grupuri ţintă vizate, rezultate obţinute şi 

resurse utilizate 

 

 

1.   ANCORA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTESUGĂREASCĂ GALATI 

 

CAEN  2550, Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor 

Nr. Salariaţi 25, Nr. Membri  7 

Seria GL/A nr.001 – 17.10.2016 

 

Nu a depus rapoartele de activitate și situaţiile financiare aferente anului 2017. 

 

 

2.  SC  ECO PREST BRĂHĂ 2015 SRL 

CAEN 3811, Domeniu de activitate: Colectarea deșeurilor nepericuloase  

Nr. salariați 8, Nr. membri 2 

Seria GL/A nr.002 – 09.12.2016 

 

Activitatea desfăşurată urmăreşte interesul general al comunităţii în realizarea nevoilor sociale ale 

grupurilor vulnerabile şi este de colectare a deşeurilor nepericuloase. 

Scopul principal este de aplicare a conceptului “societate a reciclării”, ţinta fiind reducerea cantităţilor 

de deşeuri eliminate prin depozitare la nivelul jud. Galaţi.  

Obiectivele sunt alinierea serviciilor de gestiune a deşeurilor la standarde europene, evoluţia 

ascendentă a mecanismelor tehnologice de procesare, valorificare, gestionare a deşeurilor, 

îmbunătăţirea mediului şi protecţia sănătăţii populaţiei. 

Rezultatele obţinute este reducerea ratei de generare a deşeurilor, printr-o colectare selectivă.  

Obiectivele sociale sunt producerea de bunuri, prestarea de servicii şi promovarea unor activităţi care 

generează şi asigură locuri de muncă pentru persoane din grup vulnerabil. 

Resurse utilizate sunt din serviciile prestate.  

Grupul tintă este format din persoane de etnie rromă, femei şi bărbaţi care au un grad scăzut de 

satisfacere a  nevoilor zilnice de trai. 
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3.  ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR  

 

 Domeniu de activitate: Fabricarea ambalajelor din hârtie și carton      

 Nr. salariaţi 6, Nr. membri 250 

 Serie GL/A nr.003 – 13.12.2016 

 

 Viziunea: misiunea, scopul, valorile şi principiile întreprinderii sociale sunt creşterea participării 

grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi în viaţa economică şi socială, prin punerea în practică a unui 

model eficient de economie socială, utilizând transferul de bune practici. 

Obiectivele sunt menţinerea locurilor de muncă, specializarea propriilor angajaţi, organizarea de 

activităţi şi programe cu caracter educativ, de informare, asistenţă, consiliere şi mediere. 

 Activitatea se compune din activităţi economice- fabricarea ambalajelor din hârtie şi carton şi activităţi 

nonprofit- activități cu caracter educativ, activități cu caracter de consiliere, activități de 

specializare/reconversie profesională, programe privind întrajutorarea membrilor asociației. 

Rezultatele obținute: menținerea locurilor de muncă, organizarea unei campanii educative pe teme de 

siguranță pentru un numar de 60 preșcolari din cadrul Grădiniței cu program prelungit Berca și a unui 

numar de 50 elevi din învățământul primar din cadrul Liceului Tehnologic Sf. Mucenic Sava Berca, 

organizarea  unei campanii de consiliere pe probleme de orientare in carieră pentru un numar de 75 de 

elevi din anii terminali din cadrul Liceului Tehnologic Sf. Mucenic Sava Berca, organizarea unor campanii 

de promovare privind avantajele economiei sociale, susținerea de seminarii privind reconversia socială și 

consilierea în orientarea profesională pentru un numar de 40 de persoane din com. Slobozia Conache. 

 

                                                 1 

Indicatori de rezultat RI=------*100= 16,66% 

                                                 6 

                                              54.342,06 

Indicator de impact RS=----------------*100= 111,1111% 

                                             48.907,854 
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Obiective sociale: organizarea de activități și programe proprii care să faciliteze întrajutorarea membrilor 

asociației și angajaților acesteia, pentru satisfacerea nevoilor financiare și materiale de zi cu zi ale 

acestora.  

Resursele utilizate sunt resurse financiare propirii, personalul angajat, voluntari ai asociației pe bază de 

contract de voluntariat. 

Nevoi sociale identificate: creșterea numărului și diversificarea  locurilor  de muncă pentru persoanele 

vulnerabile, organizarea de seminarii, de cursuri pentru persoane adulte. 

Grupuri tintă: membrii și angajatii organizației, persoane din mediul rural, indiferent de varstă, sex, 

religie, etnie, formare profesională. 

Factori externi intervenției sociale: modificarea permanentă a legislației fiscale au dus la nerealizarea în 

procent de 100% a obiectivelor propuse, creșterea prețului la materia primă, lipsa unei legislații serioase 

in favoarea economiei sociale. 

 

 

4. SC GIPSY BREAD SRL  

 

CAEN 1071, Domeniu de activitate: Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de 

patiserie 

 Nr. salariați 9, Nr. membri 2 

 Serie GL/A nr.004 - 14.12.2016 

 

Activitatea desfășurată in cadrul întreprinderii sociale urmărește interesul general al comunității în 

realizarea nevoilor sociale ale grupurilor vulnerabile. 

Scopul principal este de a crea noi locuri de muncă pentru comunitate și persoane din grupul vulnerabil. 

Obiectivul societății este de a promova producția de pâine pentru comunitate și pentru membrii 

acesteia. 

Rezultate obtinute: asigurarea producției de pâine în comunitate. 

Obiectivele sociale sunt promovarea unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru 

încadrarea persoanelor apartinând grupului vulnerabil.  

Grupurile țintă sunt persoane etnie rromă, femei și bărbați cu familii, cu un grad scăzut de satisfacere a 

nevoilor zilnice de trai. 

Schimbarea socială produsă este asigurarea unui loc de muncă stabil și a unui venit lunar sigur. 
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5. SC GIPSY BARBER SHOP SRL    

 

CAEN 9602, Domeniu de activitate: Coafură și alte activități de înfrumusețare 

 Nr. salariați 4, Nr. membri 2 

 Seria GL/A nr. 005 - 14.12.2016  

 

Activitatea a fost suspendată pe trimestrul 4- octombrie, noiembrie, decembrie 2017. 

Activitatea desfășurată în cadrul întreprinderii sociale urmărește interesul general al comunității în 

realizarea nevoilor sociale ale grupurilor vulnerabile. 

Scopul principal este de a crea noi locuri de muncă pentru comunitate și persoane din grupul vulnerabil. 

Obiectivul societății este de a promova serviciile de înfrumusețare, coafură pentru comunitate și 

membrii acestei  la cel mai înalt standard de calitate. 

Rezultate obținute: asigurarea serviciilor de înfrumusețare și coafură, raportate la un nivel inalt de 

calitate. 

Obiectivele sociale sunt promovarea unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru 

încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil. 

Grupurile țintă sunt persoane etnie rromă, femei și bărbați cu familii, cu un grad scăzut de satisfacere a 

nevoilor zilnice de trai. 

Schimbarea socială produsă este asigurarea unui loc de muncă stabil și a unui venit lunar sigur. 
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Cap.3 Angajarea persoanelor din grupuri vunerabile si masuri de acompaniament. Indicatori 

a) Personal angajat 

Nr 
crt.  

Luna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Media 

1. Număr total 
angajaţi 

             

2. Număr angajați 
aparținând grupului 

vulnerabil 

             

3.  Procent % angajați              

4. Totalul timpului de 
lucru al tuturor 
angajaților (ore)  

             

5. Timpul de lucru 
cumulat al 
angajaților 

aparținând grupului 
vulnerabil (ore) 

             

6. Procent %  
timp de lucru 

             

 

b) Masuri de acompaniament 

 

Nr.crt. Masuri de acompaniament Numar angajati din grupuri vulnerabile care au 
beneficiat de masuri de acompaniament 

1. Informare  

2. Consiliere  

3. Formare de pregatire profesionala  

4. Mediere  

5. Adaptare la locul de munca  

6. Ucenicie si practica  

7. Altele  

 

        c) Indicatori  nu este cazul 
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CAP.4  Aspecte financiare 

 

 

                        2.  SC   SC  ECO PREST BRĂHĂ 2015 SRL 

                 a) indeplinirea criteriului privind reinvestirea profitului 

 

Nr.crt. Conform bilant Activitate economica- ron Activitate non profit- ron 

1. Venituri-Total 189.627,70  

2. Cheltuieli-Total   45.048,36  

3. Exercitiu net financiar  144.579,34  

4. 4.1Valoarea 
excedentului/profitului rezultat la 
sfarsitul exercitiului financiar 
4.2 Suma/Destinatia 
-bonificatii/dividende platite 
membrilor/actionarilor 
-activitati sociale 
4.3 Prezentarea modului de 
indeplinire a criteriului privind 
reinvestirea procentului de 90%, 
conform art.8, alin.(4) lit.b din 
lege 

  
 
 
                                                                      

- 
 
- 

Dotare cu material necesare 
desfasurarii activitatii de 
salubrizare(saci menaj, 
echipamente muncitori, etc.) 
Dotare cu autospeciale, 
autogunoiera proprie 

                                                                                                           

    

   b) indeplinirea criteriului privind Principiul echitatii sociale fata de angajati 

 

Denumirea postului cu salariul de baza brut 

lunar maxim  Manager 

Salariul de baza brut lunar conform contractului 

individual de munca   1500 lei 

Demunirea postului cu salariul de baza brut 

lunar minim   Lucrator in serviciul de 

salubrizare 

Salariul de baza brut lunar conform contractului 

individual de munca   1090 lei 

Manager/Lucrator in serviciu de salubrizare 1500/1090  

Raport calculat 1.37 
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3. ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR 

 

a) Indeplinirea criteriului privind reinvestirea profitului 

 

Nr.crt. Conform bilant Activitate economica/ron Activitate nonprofit/ron 

1. Venituri-Total 54.342,06 67.896,56 

2. Cheltuieli-Total               104.515,59 17.506,91 

3. Exercitiu net financiar                 -50.173,53 50.389,65 

4. 4.1Valoarea profitului/excedentului 
rezultat la sfarsitul exercitiului 
financiar 
4.2 Suma/Destinatia 
-bonificatii/dividende platite 
membrilor 
-activitati sociale 
4.3 Prezentarea modului de 
indeplinire a criteriului privind 
reinvestirea procentului de 90%, 
conform art.8, alin.(4) lit.b din lege 

-  nu a existat 
excedent/profit din 
activitatea economica 
 

    - nu a fost cazul 
 

- nu a fost cazul                          
 

au fost reinvestite toate 
veniturile din activitatea 
economica, deci 100% 
 

     216,28 
 

 
 

-nu a fost cazul 
 

67.680,26 
 

a fost reinvestita suma de 
67.680,26lei, deci 99,68% 
 

  

 

Media aritmetică a procentului reinvestit/total activitate a organizației este de 99,84%. 

             

      b) indeplinirea criteriului privind Principiul echitatii sociale fata de angajati 

 

 

Denumirea postului cu salariu de baza brut lunar 
maxim 

Salariu de baza brut lunar conform contractului 
individual de munca 

 MANAGER SES 400 lei/ 40 ore ( echivalent 100 lei/ 10 ore) 

Denumirea postului cu salariu de baza brut lunar 
minim 

Salariu de baza brut lunar conform contractului 
individual de munca 

AMBALATOR   75 lei/ 10 ore 

Raport calculat 1.33 
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4. SC GIPSY BREAD SRL 

 

a) Indeplinirea criteriului privind reinvestirea profitului 

 

Nr.crt. Conform bilant Activitate economica- ron Activitate nonprofit- ron 

1. Venituri-Total 438.348,67  

2. Cheltuieli-Total 310.097,78  

3. Exercitiu net financiar  128.250,89  

4. 4.1Valoarea excetendului/profitului  
rezultat la sfarsitul exercitiului 
financiar 
4.2 Suma/Destinatia 
-bonificatii/dividende platite 
membrilor/actionarilor 
-activitati sociale 
4.3 Prezentarea modului de 
indeplinire a criteriului privind 
reinvestirea procentului de 90%, 
conform art.8, alin.(4) lit.b) din lege 

 
 
                                                                      

 
- 

 
- 

Renovare brutarie, dotare 
cu utilaje noi( cernator, 
panacoade, 
lazi)Achizitionare masini 
noi pentru transport paine 
Doatre cu malaxor nou ptr 
productie 
Extindere brutarie ptr 
realizarea de produse de 
panificatie –patiserie noi 
 

              
 
 
 

- 
 

- 
 
                                                                                              

 

         b) Indeplinirea criteriului privind Principiul echitatii sociale fata de angajati 

    

Denumirea postului cu salariul de baza brut 
lunar maxim Magazioner 

Salariul de baza brut lunar conform contractului 
individual de munca  1450lei 

Demunirea postului cu salariul de baza brut 
lunar minim Brutar 

Salariul de baza brut lunar conform contractului 
individual de munca  1090lei 

Magazioner/ Brutar 1450/ 1090  

Raport calculat 1.33 
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5. SC GIPSY BARBER SHOP SRL 

 

a) Indeplinirea criteriului privind reinvestirea profitului 

 

Nr.crt. Conform bilant Activitate economica- ron Activitate nonprofit- ron 

1. Venituri-Total 58.947,00   

2. Cheltuieli-Total 7.657,83  

3. Exercitiu net financiar  51.289,17  

4. 4.1Valoarea 
excetendului/profitului  rezultat la 
sfarsitul exercitiului financiar 
4.2 Suma/Destinatia 
-bonificatii/dividende platite 
membrilor/actionarilor 
-activitati sociale 
4.3 Prezentarea modului de 
indeplinire a criteriului privind 
reinvestirea procentului de 90%, 
conform art.8, alin.(4) lit.b din lege 

- 
 
 
                                                                      

- 
- 

 
Dotare cu materiale necesare 
activitatii de infrumusetare si 
coafura(oja,lampa,gel, masini 
de tuns, placa de par, etc.) 

              
 
 
 

- 
 
- 

 
                                                                                              

  

 

b) Indeplinirea criteriului privind Principiul echitatii sociale fata de angajati 

 

 

Denumirea postului cu salariul de baza brut 
lunar maxim Manichiurist 

Salariul de baza brut lunar conform contractului 
individual de munca  1090lei 

Demunirea postului cu salariul de baza brut 
lunar minim Coafor-frizer 

Salariul de baza brut lunar conform contractului 
individual de munca  1090 lei 

Raport calculat 1 
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Cap.5  Concluzii 

                     

 

                        Cele 5 (cinci) de întreprinderi sociale atestate au desfășurat activități diferite în anul 2017.  

Cea mai  punctuală, identificabilă în domeniul intervenției sociale, a nevoii sociale sau al grupului țintă   

s-a remarcat ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR. 
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