
  

              
 

 

 
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SIBIU, 

COMPARTIMENT ECONOMIE SOCIALĂ, 

 Nr.  4732/18.04.2018 

RAPORT DE ACTIVITATE   

privind monitorizarea activităţii întreprinderilor sociale pentru anul 2017,  

atestate/certificate în anul 2016 

Cap. 1. Situația privind activitatea de atestare şi certificare a IS1 şi ISI2 

 În anul 2016 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a avut 2 solicitări de 

atestare și certificare pentru întreprinderi sociale. 

Situația acestora se prezintă după cum urmează (anexa nr. 1): 

Anexa nr. 1 

Nr. 
crt. 

Nr. solicitări Nr. respingeri Nr. contestații Nr. întreprinderi 
sociale atestate și 

certificate 

Total 2 0 0 2 

 

Cele două întreprinderi sociale atestate și certificate (anexa nr. 2) nu au solicitat marca socială. 

Anexa nr. 2 

Denumirea  
persoanei 
juridice 

CUI / CIF Data înființării  Domeniul de 
activitate fara 
cod CAEN  

Categorie întreprindere 
socială 

ASOCIAȚIA CLUB 

SPORTIV ROȚILE 

ASTRALE 

 

CIF:32353078 30.10.2013 – 
(apariția OUG 
60/2017 a adus cu 
sine suspendarea 
activității 
asociației, la data 

SPORTUL 
PENTRU 
PERSOANE CU 
DIZABILITĂȚI ȘI 
ACTIVITĂȚILE 
DERULATE ÎN 

ASOCIAȚIE 

                                                           

1
 IS - întreprindere socială  

2
 ISI – întreprindere socială de inserţie 
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de 01.09.2017). INTERESUL 
ACESTOR 
CATEGORII DE 
PERSOANE ȘI A 
ALTOR 
CATEGORII 
DEFAVORIZATE 
PENTRU 
INTEGRAREA 
LOR SOCIALĂ. 

FUNDAȚIA 
EUROPEANĂ 
PENTRU 
CONSULTANȚĂ, 
IMPLEMENTARE ȘI 
DEZVOLTARE - 
FECID 

CIF:23906047 30.04.2007 FABRICAREA 
PRODUSELOR 
DE BRUTARIE SI 
A PRODUSELOR 
FAINOASE, 
TRANSPORTURI 
RUTIERE DE 
MARFURI, 
DEPOZITARI. 

FUNDAȚIE 

 

 

Cap 2. Sinteza activităților desfăşurate de IS si ISI, nevoi identificate, grupuri țintă vizate, 

rezultate obținute şi resurse utilizate 

 

 Întreprinderile sociale atestate sunt o asociație și o fundație, care au oferit sprijin în 

vederea integrării socioprofesionale a persoanelor aflate în dificultate – persoane cu 

dizabilități, beneficiari de ajutor social, persoane fără venit, fără calificare profesională. 

 

 Obiectivele întreprinderilor sociale atestate au fost acelea de desfășurare a unor 

activități care vizează atât dezvoltarea profesională cât și dezvoltarea de abilități personale a 

categoriilor de persoane aflate în dificultate.  

 

 

 Descrierea activității desfășurate în anul raportat  

 Cele două întreprinderi sociale au desfășurat activități educaționale, de reabilitare, de 

identificare, evaluare și ajutorare a persoanelor cu dizabilități, dar și de calificare și formare 

profesională în vederea fabricării de produse de brutărie-panificație. 

Asociația Club Sportiv ”Roțile Astrale” a susținut în perioada ianuarie 2017 – octombrie 

2018 (data la care  în urma aprobării OUG 60/2017 s-a închis unitatea protejată iar 

persoanele angajate și-au încheiat activitatea), diferite activități educaționale, de 

conștientizare a problematicii persoanelor cu dizabilități, de identificare evaluare și ajutorare 

a persoanelor care au nevoie de dispozitive pentru înlesnirea mobilității, dar și demonstrații 

sportive destinate persoanelor dependente de fotoliul rulant.   
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Activitatea principală a Fundației Europene pentru Consultanță, Implementare și 

Dezvoltare – FECID este aceea de producere de produse de panificație, angajații fundației 

fiind în majoritate persoane care întâmpină greutăți în a se integra socioprofesional locuind 

într-o zonă (satul Buia comuna Șeica Mare) în care oportunitățile de angajare sunt reduse. 

 

Nevoi sociale identificate:  

 

        - necesitatea dezvoltării într-o zonă nu foarte accesibilă din punct de vedere al 

integrării socioprofesionale de activități care necesită de forță de muncă oferind posibilități 

de calificare și formare pentru persoane aflate în dificultate (beneficiari de ajutor social, cu 

copii în întreținere). 

- lipsa unui cadru legal stabil pentru persoanele cu dizabilități.  

 

 Grupul-țintă al intervenției sociale: 

 

         - beneficiari de ajutor social cu copii în întreținere; 

- persoane fără venituri; 

- persoane fără calificare;  

         - persoane aflate în fotoliu rulant și însoțitorii acestora; 

 - persoane cu diferite dizabilități.  

 

Domeniul intervenției sociale:  

 

        - încadrarea persoanelor cu dizabilități; 

        - oferirea de servicii sociale pentru persoanele aflate în fotoliu rulant; 

        - instruire în vederea calificării și formării profesionale.  

  

 Resurse utilizate în activitatea desfășurată  

 

 Pentru toate activitățile desfășurate și menționate au fost utilizate resurse financiare, 

umane și materiale proprii. 

 

 Rezultate obținute 

  

 Impactul ca urmare a acțiunilor întreprinse a fost:  

- Înlesnirea accesului la cursuri de formare profesională a angajaților; 

- Sprijin în vederea creșterii gradului de independență a persoanelor aflate în fotoliu 

rulant; 

- Reducerea abandonului școlar prin asigurarea transportului adaptat pentru elevii 

aflați în scaun rulant; 
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- Implicarea persoanelor cu dizabilități locomotorii în difeite activități recreativ – 

sportive; 

- Încadrarea în activitate a persoanelor din grupul vulnerabi, în proporție de minim 

minim 40% din total personal. 

 

 

 Factori externi intervenției sociale care au influențat obținerea rezultatelor 

sociale  

 Asociația Club Sportiv ”Roțile Astrale” a fost nevoită să înceteze activitatea și implicit 

să înceteze CIM  pentru personalul angajat, în urma apariției OUG 60/2017.  

 

Cap.3. Angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile şi măsuri de acompaniament. Indicatori  

a)Personal angajat  

Asociația Club Sportiv ”Roțile Astrale” 

Nr 
crt.  

Luna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Me-
dia  

1 Număr total 
angajaţi 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 2,6 

2 Număr angajați 
aparținând 
grupului 

vulnerabil 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 2,6 

3  Procent % 
angajați 

100
% 

100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
0 0 0 0 83% 

4 Totalul timpului 
de lucru al 

tuturor 
angajaților (ore)  

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

0 0 0 0 9/zi 

5 Timpul de lucru 
cumulat al 
angajaților 
aparținând 
grupului 

vulnerabil (ore) 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

14/ 
zi 

0 0 0 0 9/zi 

6 Procent %  
timp de lucru 

100
% 

100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
0 0 0 0 83% 
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Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare – FECID 

Nr 
crt.  

Luna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Me-
dia  

1 Număr total 
angajaţi 

20 20 19 20 19 18 18 13 3 3 2 2 13 

2 Număr 
angajați 

aparținând 
grupului 

vulnerabil 

9 9 8 9 9 8 8 6 2 2 2 2 6 

3  Procent % 
angajați 

45% 45% 42% 45% 47% 44% 44% 46% 66,6

% 

66,6% 100% 100% 61% 

4 Totalul 
timpului de 

lucru al 
tuturor 

angajaților 
(ore)  

3120 3120 3108 2964 3108 2880 2880 2184 504 528 112 176 2057 

5 Timpul de 
lucru cumulat 
al angajaților 
aparținând 
grupului 

vulnerabil 
(ore) 

1440 
 

1440 1344 1368 1512 1280 1280 1008 336 352 112 176 864 

6 Procent %  
timp de lucru 

46 46 43 46 48 44 44 46 66 66 100 100 58  
% 

 

 

 

b) Măsuri de acompaniament  

Nu a fost cazul. 

 

Nr 

crt.  
Măsuri  de acompaniament 

Număr angajați din grupuri vulnerabile care au 

beneficiat de măsuri de acompaniament 

1 Informare 0 

2 Consiliere 0 

3 Forme de pregătire profesionala 0 

4 Mediere 0 
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c) Indicatori  

Se vor prezenta indicatori (de la o dată ulterioară adoptării actelor subsecvente privind acest 

aspect). 

 
 
Cap 4 . Aspecte financiare  
 

a) îndeplinirea criteriului privind reinvestirea profitului 

 
Asociația Club Sportiv ”Roțile Astrale” 
 
 

Nr. 
crt. 

Conform bilanț 
Activitate 
economică 

RON 

Activitate non-profit 
RON 

1.  Venituri Total 591359 32780 

2. Cheltuieli Total 619794 7139 

3.  Exercițiul net financiar  -28435 24641 

4.  4.1 Valoarea excedentului / profitului rezultat la 

sfârșitul exercițiului financiar 

4.2 Suma /Destinația 

- bonificații /dividende plătite membrilor / 
acționarilor 

- activități sociale  
 
4.3 Prezentarea modului de îndeplinire a 
criteriului privind reinvestirea procentului de 
90%, conform art. 8, alin. (4) lit. b din lege. 
 
- Excedent repartizat membrilor pentru 
protejarea inflatiei si incurajarea acestora 
pentru a-si constitui fonduri sociale solide 
si a-i educa in sensul economisirii responsabile  
- Fond de ajutor in caz de deces  
- Rezerve de risc  
- Rezerve statutare  
- Alte rezerve (bani destinati burselor 
sociale ce vor fi acordate in anul 2017) 

24641 

5 Adaptare a locului de muncă 0 

6 Ucenicie și practică 0 

7 Altele 0 
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24641 

Nu e cazul 

Nu e cazul 

 

 
 

 
 
Fundația  Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare – FECID 
 

Nr. 
crt. 

Conform bilanț 
Activitate 
economică 

RON 

Activitate non-profit 
RON 

1.  Venituri Total  526938 

2. Cheltuieli Total  523367 

3.  Exercițiul net financiar   3571 

4.  4.1 Valoarea excedentului / profitului rezultat la 

sfârșitul exercițiului financiar 

4.2 Suma /Destinația 

- bonificații /dividende plătite membrilor / 
acționarilor 

- activități sociale  
 
4.3 Prezentarea modului de îndeplinire a 
criteriului privind reinvestirea procentului de 
90%, conform art. 8, alin. (4) lit. b din lege. 
 
- Excedent repartizat membrilor pentru 
protejarea inflatiei si incurajarea acestora 
pentru a-si constitui fonduri sociale solide 
si a-i educa in sensul economisirii responsabile  
- Fond de ajutor in caz de deces  
- Rezerve de risc  
- Rezerve statutare  
- Alte rezerve (bani destinati burselor 
sociale ce vor fi acordate in anul 2017) 

3571 

 

 
 

 

 

 

 

 5950 
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b) Îndeplinirea criteriului privind Principiul echităţii sociale faţă de angajaţi 
Nr 

crt.  
Denumire IS Denumire

a postului 
cu 

salariul 
de bază 

brut lunar 
maxim 

Denumirea 
postului cu 
salariul de 
bază brut 

lunar minim 

Salariul de bază 
brut lunar  
conform 

contractului 
individual de 
muncă (lei) 

Salariul de bază 
brut lunar  
conform 

contractului 
individual de 
muncă (lei) 

Raport 
calculat 

1 Asociația 
Club Sportiv 
”Roțile 
Astrale” 

 

sofer sofer  1001lei (salariul 
maxim) 

430 (salariul 
minim) 

2,32 

2 Fundația  
Europeană 

pentru 
Consultanță, 

Implementare și 
Dezvoltare – 

FECID 
 

inginer Muncitor 
necalificat 

2500 lei (salariul 
maxim) 

1450 (salariul 
minim) 

1,72 

 Media IS   1750 940 2,02 

 
Cap. 5. Concluzii  
 

Asociația Club Sportiv ”Roțile Astrale” și-a suspendat activitatea de la data de 01.09.2017 

după momentul apariția OUG 60/2017 prin care s-au închis ariile protejate. În aceste condiții, 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, a hotărât să dispună prin decizie, 

retragerea atestatului eliberat în luna decembrie a anului 2016 către Asociația Club Sportiv ”Roțile 

Astrale” Sibiu. În ceea ce privește cealaltă întreprindere socială, Fundația  Europeană pentru 

Consultanță, Implementare și Dezvoltare – FECID aceasta și-a atins obiectivele în anul 2017,  iar 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale vor încerca să acceseze fonduri europene. 

 
 

Director executiv,  
Dorin Mircea Crețu 

 
Director executiv adjunct, 

Dan Dumitru Hurdu 
 

Șef birou APMES, 
Gabriela Teodorescu 

 
 

Întocmit, 
Steluța – Edith Zaig 


