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Lista de entități și acronime utilizate 
Organizația Umanitară CONCORDIA (OUC) – Organizația CONCORDIA care activează în 
România.

CONCORDIA Development / S.C. CONCORIDA Development S.R.L. - Entitatea înregistrată 
legal pentru derularea activităților economice dezvoltate de Organizația Umanitară 
CONCORDIA, având organizația ca acționar unic.

Brutăria CONCORDIA – Secțiunea CONCORDIA Development responsabilă cu producția și 
vânzarea produselor de panificație și patiserie.

Școala de Meserii CONCORDIA – Program al Organizației Umanitare CONCORDIA care 
pregătește și furnizează forța de muncă pentru Brutărie.

CONCORDIA Proiecte Sociale – Organizația CONCORDIA care operează în Austria, sediul 
internațional.
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Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, 
neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, care are ca misiune 
susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, 
profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. În 
decursul celor 28 de ani de activitate, organizația și-a adaptat constant proiectele și 
serviciile în funcție de vârsta, nevoile și gradul de independență al beneficiarilor săi. 
Dacă la început organizația oferea servicii în centre de plasament și adăpost pentru 
copiii străzii, ulterior a dezvoltat proiecte de viață independentă, educație vocațională 
și consiliere profesională, culminând cu înființarea de întreprinderi sociale menite să 
susțină în mod direct integrarea pe piața muncii a tinerilor beneficiari ai organizației. 

În CONCORDIA, la nivel național și internațional, afacerile sociale sunt văzute ca o 
direcție strategică și eficientă în îndeplinirea misiunii organizației de a ajuta tinerii în 
nevoie să devină autonomi și independenți. Astfel, prin structurile de afaceri sociale, 
organizația își propune atât să crească oportunitățile de angajare pentru tineri 
vulnerabili prin asigurarea accesului acestora la alte servicii sociale de suport, formare 
profesională și abilități de viață independentă, cât și să asigure un minim de 50% din 
costurile acestor întreprinderi din profitul lor operațional. În plus, prin intermediul 
acestor inițiative, CONCORDIA își propune să se implice în activități de lobby și 
advocacy pentru consolidarea sectorului antreprenoriatului social în România.

Ideea de a înființa Brutăria CONCORDIA, în anul 2011, a fost un pas firesc în evoluția 
organizației și a venit în contextul în care, cu un an în urmă, în 2010, puneam bazele 
Școlii de Meserii CONCORDIA. Brutăria CONCORDIA își propune să susțină integrarea 
socio-profesională a tinerilor care provin din medii defavorizate, iar tinerii absolvenți 
brutari care nu reușesc să se integreze  piața forței de muncă au astfel posibilitatea să 
lucreze într-o brutărie competitivă în care să acumuleze experiență și care să le fie o 
rampă de lansare pe piața liberă. 

Prezentul studiu de impact reprezintă un moment de bilanț în activitatea Brutăriei, 
după 8 ani de la debut, în care ne-am dorit să măsurăm efectele și impactul acestei 
întreprinderi sociale pentru a înțelege mai bine contribuția sa la creșterea calității vieții 
beneficiarilor săi, a clienților, donatorilor și a organizației în general. Fiind în plus și un 
demers unic în rândul altor întreprinderi sociale din România, ne-am propus să 
investigăm și să împărtășim cu toți cei interesați care au fost cei mai importanți factori 
care au susținut sau limitat impactul afacerii sociale și cum a fost acesta influențat de 
schimbările din mediul extern. 
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Prezentul studiu de impact a fost realizat în numele Organizației Umanitare 
CONCORDIA pentru a măsura efectele și impactul întreprinderii sociale Brutăria 
CONCORDIA (parte din CONCORDIA Development) în România și pentru a evalua 
contribuția acesteia la schimbările sociale. Studiul acoperă perioada 2011-2017 și a 
fost realizat de la 1 august până la 15 decembrie 2018 de către doi evaluatori externi. 
Scopul studiului a fost dezvoltarea și evaluarea programului și activităților Brutăriei 
CONCORDIA, folosind Teoria schimbării (TS), pentru a înțelege mai bine impactul și 
contribuția sa la îmbunătățirea vieții beneficiarilor, clienților, donatorilor și 
acționarului său.

Evaluarea a avut o componentă exploratorie puternică, deoarece a fost prima dată când 
Brutăria în special și o întreprindere socială românească în general au trecut printr-un 
proces atât de provocator. A fost utilizat un mix de metode cantitative și calitative, 
pentru a asigura triangularea datelor obținute și coerența rezultatelor și concluziilor, 
luând în considerare toate perspectivele relevante. Metodele de cercetare au inclus 
analiza documentelor, interviuri aprofundate cu părțile interesate relevante și 
observația participativă.

Concluziile au confirmat că modelul de afacere socială al O. U. CONCORDIA se 
concentrează pe impactul pe care îl creează pentru beneficiari, mai degrabă decât pe 
obținerea de profit. Obiectivul Brutăriei CONCORDIA este în conformitate cu definiția 
afacerilor sociale agreată la nivel internațional, întrucât vizează în mod explicit o 
creștere a gradului de angajare a tinerilor vulnerabili și oferă pregătire profesională la 
locul de muncă. Pe lângă impactul creat prin creșterea gradului de angajare a tinerilor 
vulnerabili, este considerată, de asemenea, o intervenție terapeutică pentru 
construirea responsabilității, ajutându-i să-și câștige încrederea în sine și să 
îmbunătățească abilitățile pentru o viață independentă.

Mai mult decât atât, angajații beneficiari ai Brutăriei, pregătirea și calificarea lor, 
siguranța la locul de muncă și bunăstarea lor se află în centrul misiunii și viziunii 
întreprinderii. Brutăria CONCORDIA se dovedește a fi un loc potrivit pentru tinerii 
angajați-beneficiari pentru a-și dezvolta atât abilitățile profesionale dobândite în 
Școala de Meserii, cât și abilitățile sociale care le-ar permite să se integreze într-un loc 
de muncă pe piața liberă. Brutaria a avut un impact puternic asupra vieții lor, fie 
oferindu-le o calificare profesională (uneori chiar o carieră), fie oferindu-le abilități 
esențiale pentru o viață independentă.

Impactul creat de Brutăria CONCORDIA a fost puternic influențat atât de contextele 
interne, cât și de cele externe în care lucrează. Unii factori - cum ar fi sinergia dintre 
diferitele entități CONCORDIA, sprijinul acordat de Organizația Umanitară CONCORDIA 
(OUC), calitatea produselor etc. - au influențat pozitiv și au ajutat la îndeplinirea 
obiectivelor Brutăriei ca întreprindere socială, în timp ce alți factori - caracteristicile 
angajaților-beneficiari, fluctuația personalului, factori economici, sociali sau culturali 
au restricționat sau chiar au împiedicat realizarea acestora.

1. Sumar
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În perioada 2017-2018, Organizația Umanitară CONCORDIA a dorit să măsoare efectele 
și impactul întreprinderii sociale Brutăria CONCORDIA (parte a CONCORDIA 
Development) în România și să evalueze contribuția acesteia la schimbările sociale. 
Studiul prezentat aici acoperă intervalul 2011-2017 și a fost realizat în perioada 1 
august - 15 decembrie 2018 de către doi evaluatori externi. Din informațiile pe care le 
avem în acest moment, Brutăria CONCORDIA este prima afacere socială românească 
care a trecut printr-un proces de evaluare de impact.

Funcționând de 28 de ani ca furnizor de servicii sociale, într-un context fragil de 
finanțare a ONG-urilor furnizoare de astfel de servicii, precum și bazat pe necesitatea 
unui sprijin suplimentar pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială în 
procesul de tranziție de la instituție la viața independentă, Organizația Umanitară 
CONCORDIA (OUC) ) a căutat metode alternative pentru a acoperi aceste lacune. Astfel, 
în anul 2006 a fost înființată o societate comercială numită SC CONCORDIA 
Development SRL, iar în anul 2011 a luat ființă Brutăria CONCORDIA, care a început să 
îndeplinească aceste obiective.

Brutăria CONCORDIA a început într-un mic atelier din satul Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova, unde Andreas Resch, un voluntar austriac, a organizat un atelier de 
panificație pentru copii de toate vârstele din centrul rezidențial. Ceea ce a fost inițial o 
activitate suplimentară, a devenit curând o posibilitate clară pentru unii copii și tineri 
că ar putea fi o ocupație de viitor.

Pregătirea tinerilor în etapele de fabricație - de la modelarea aluatului la pâinea coaptă 
- a demonstrat că era o nevoie inerentă pentru un loc în care aceștia să aibă șansa de a 
se pregăti pentru munca pe care doreau să o facă, descoperindu-și potențialul și 
dezvoltându-se profesional și social. Brutăria CONCORDIA s-a născut la răscrucea 
dintre realizarea unei idei si satisfacerea unei nevoi tot mai mari.
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Brutăria activează în domeniul producției de produse naturale (pâine și patiserie) pe 
baza rețetelor tradiționale create de brutari români și austrieci. Brutăria CONCORDIA 
are două obiective:

a) Obiectivul social este integrarea socio-profesională a tinerilor care provin din medii 
defavorizate. Înființarea Brutăriei a avut ca scop crearea unui impact social pe termen 
lung asupra tinerilor care, după absolvirea cursului de brutar și obținerea diplomei de 
calificare, au fost angajați pentru o perioadă temporară în întreprindere. Acestea au 
reprezentat două etape importante care i-au pregătit și dotat cu cunoștințele și 
abilitățile necesare pentru a obține un loc de muncă pe piața liberă. Brutăria 
CONCORDIA este un loc de educare și instruire pentru munca într-o brutărie din piața 
liberă.

b) Obiectivul afacerii este de a genera profit care va fi utilizat pentru a sprijini instruirea 
altor tineri din medii defavorizate și care au nevoie de sprijin.

Scopul studiului a fost dezvoltarea și evaluarea programului și activităților Brutăriei 
CONCORDIA, folosind Teoria Schimbării (TS) dezvoltată retroactiv, pentru a înțelege 
mai bine contribuția sa la îmbunătățirea vieții beneficiarilor, clienților, donatorilor și 
acționarului acesteia. Pentru acest demers, am urmărit 4 obiective specifice:

1. Prezentarea principalelor rezultate de impact, intenționate și neintenționate, 
obținute de Brutăria CONCORDIA în raport cu angajații-beneficiari, angajații suport, 
donatorii, investitorii, acționarii și alte părți interesate.

2. Identificarea aspectelor care fac Brutăria CONCORDIA să funcționeze (sau nu) și 
modul în care modelul acesteia poate fi replicat, îmbunătățit, adaptat sau scalat în altă 
parte.

3. Explorarea și analiza schimbărilor din mediul extern al Brutăriei CONCORDIA care au 
influențat rezultatele și impactul acesteia în timp.

4. Sprijinirea O. U. CONCORDIA să stabilească obiective viitoare realiste și să dezvolte 
indicatori realiști pentru a urmări performanța Brutăriei CONCORDIA în viitor.
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Procesul de evaluare a impactului Brutăriei CONCORDIA a avut o componentă 
exploratorie puternică, deoarece este prima dată când întreprinderea a trecut printr-un 
astfel de demers. Datele preliminare au fost colectate în august 2018, iar majoritatea 
datelor au fost colectate în perioada octombrie-noiembrie 2018. Cu foarte puține 
excepții, în analiza noastră ne-am referit la perioada 2011-2017.

Am definit trei grupuri majore de întrebări de cercetare referitoare la următoarele teme 
principale: (1) explorarea impactului previzionat al activităților Brutăriei CONCORDIA; 
(2) cei mai importanți factori care au dus la obținerea acestui impact; și (3) schimbările 
apărute în mediul extern în perioada 2011-2017, pentru a înțelege mai bine influența 
lor potențială asupra impactului Brutăriei:

Q1. În ce măsură a obținut Brutăria CONCORDIA impactul prevăzut asupra părților 
interesate în perioada 2011-2017?

Q2. Care au fost cei mai importanți factori care au dus la obținerea impactului rezultat 
sau au împiedicat atingerea acestuia?

Q3. Ce schimbări au avut loc în perioada 2011-2017 în mediul extern și intern al 
Brutăriei CONCORDIA și care au influențat impactul întreprinderii?

În acest demers a fost utilizat un mix de metode cantitative și calitative, pentru a 
asigura triangularea datelor obținute și coerența rezultatelor și concluziilor noastre, 
ținând cont de toate perspectivele relevante. Metodele utilizate au inclus: analiza 
documentelor (documente legale referitoare la structurile și procesele de înființare și 
funcționare, documentație privind resursele umane, informații detaliate ale elevilor 
Școlii de Meserii, date economice și financiare, documente de planificare și 
organizare, cereri de finanțare și rapoarte, reglementări), interviuri în profunzime cu 
părțile interesate relevante (beneficiari, coordonatori, angajați, reprezentanți din 
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conducere și top-management și 2 brutării similare din București) și observație 
participativă (vizită de o zi în brutărie).

Reprezentanții OUC au facilitat accesul la diferitele categorii de respondenți. Întrucât 
exista un număr destul de mic de respondenți potențiali în oricare dintre categorii, am 
ales eșantionarea neprobabilistică, în funcție de tipologia respondenților. Ori de câte 
ori a fost cazul, în special în ceea ce privește foștii angajați-beneficiari, am apelat la 
tehnica bulgărelui de zăpadă, pentru a ne asigura accesul cel mai eficient la toate 
persoanele care ne-ar putea oferi informații relevante.

Din punct de vedere cantitativ, am intervievat 6 actuali și 14 foști angajați-beneficiari, 
6 dintre principalii clienți corporativi, unul dintre principalii donatori, un reprezentant 
al conducerii de top a organizației CONCORDIA Proiecte Sociale, 3 reprezentanți ai 
Organizației Umanitare CONCORDIA, 5 dintre managerii și supraveghetorii Brutăriei 
CONCORDIA (foști și actuali) și administratorii singurelor 2 brutării similare din 
București - MamaPan și Nazarcea.

Una dintre principalele provocări ale studiului nostru a fost contactarea foștilor 
angajați-beneficiari ai Brutăriei, având în vedere o listă limitată de contacte 
disponibile, care adeseori includeau doar contul de Facebook al acestora. Acest lucru a 
determinat, uneori, ca unii beneficiari să refuze invitația noastră sau să furnizeze 
informații puține sau slab detaliate. De asemenea, efectuarea de interviuri cu 
angajații-beneficiari a fost uneori o încercare dificilă, având în vedere capacitățile lor 
limitate de exprimare și nivelul de înțelegere.

Un alt aspect esențial al procesului nostru de cercetare, detaliat și în secțiunile 
Rezultate și Concluzii, este capacitatea destul de limitată atât a evaluatorilor, cât și, în 
general, a tuturor persoanelor intervievate, de a separa complet povestea Brutăriei 
CONCORDIA de povestea, implicarea și efectele organizației sale mamă - Organizația 
Umanitară CONCORDIA. Separarea impactului celor două entități a fost o sarcină 
dificilă atât pentru persoanele intervievate în timpul discuțiilor și observației, cât și 
pentru noi ca evaluatori, în analiza informațiilor obținute.
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4.1 Modelul de afaceri sociale CONCORDIA

Conform unei definiții stabilite intern de CONCORDIA, organizațiile utilizează în mediul 
lor profesional termenul de afaceri sociale pentru a defini acele intervenții care au o 
misiune socială explicită și centrală și care generează, de asemenea, venituri proprii, 
neavând unicul scop de obținere de profit. În aceste intervenții, două criterii sunt luate 
în considerare: 1. Misiunea socială este centrală și se obține un venit de minim 50% 
(rata de sustenabilitate de 50%) și 2. Implicarea părților interesate și a beneficiarilor în 
guvernanță și crearea valorilor și distribuirea limitată a profitului. Această definiție și 
cele două criterii au fost validate de Centrul de Competențe pentru Organizații 
Non-profit și Antreprenoriat Social, Universitatea de Economie și Afaceri din Viena, iar 
în CONCORDIA servește ca bază pentru definirea proiectelor de afaceri sociale.

Datele obținute ilustrează faptul că modelul de afaceri sociale CONCORDIA se centrează 
pe impactul pe care îl creează pentru beneficiarii săi, mai degrabă decât pe obținerea 
de profit. Obiectivul Brutăriei CONCORDIA este în conformitate cu definiția agreată a 
afacerilor sociale din organizație, întrucât vizează în mod explicit o creștere a gradului 
de angajare a tinerilor vulnerabili și oferă pregătire profesională la locul de muncă.

În reprezentarea grafică de mai jos (Figura 1), Modelul afacerilor sociale CONCORDIA 
este împărțit în trei secțiuni: prima reprezintă structura non-profit (mediul intern al 
Organizației Umanitare CONCORDIA) cu serviciile sociale pe care le oferă beneficiarilor 
săi și relațiile pe care le-a dezvoltat cu donatori, finanțatori, sponsori și susținători. În 
centru se află CONCORDIA Development, entitatea înregistrată legal pentru a desfășura 
activități economice, unde Brutaria își desfășoară activitățile. A treia secțiune a 
graficului reprezintă entitățile cu care Brutaria colaborează - sectorul de afaceri - 
parteneri de afaceri, furnizori, clienți individuali și alți potențiali angajatori care ar 
putea angaja tinerii după ieșirea din întreprindere.
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4. Rezultate

În perioada 2017-2018, Organizația Umanitară CONCORDIA a dorit să măsoare efectele 
și impactul întreprinderii sociale Brutăria CONCORDIA (parte a CONCORDIA 
Development) în România și să evalueze contribuția acesteia la schimbările sociale. 
Studiul prezentat aici acoperă intervalul 2011-2017 și a fost realizat în perioada 1 
august - 15 decembrie 2018 de către doi evaluatori externi. Din informațiile pe care le 
avem în acest moment, Brutăria CONCORDIA este prima afacere socială românească 
care a trecut printr-un proces de evaluare de impact.

Funcționând de 28 de ani ca furnizor de servicii sociale, într-un context fragil de 
finanțare a ONG-urilor furnizoare de astfel de servicii, precum și bazat pe necesitatea 
unui sprijin suplimentar pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială în 
procesul de tranziție de la instituție la viața independentă, Organizația Umanitară 
CONCORDIA (OUC) ) a căutat metode alternative pentru a acoperi aceste lacune. Astfel, 
în anul 2006 a fost înființată o societate comercială numită SC CONCORDIA 
Development SRL, iar în anul 2011 a luat ființă Brutăria CONCORDIA, care a început să 
îndeplinească aceste obiective.

Brutăria CONCORDIA a început într-un mic atelier din satul Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova, unde Andreas Resch, un voluntar austriac, a organizat un atelier de 
panificație pentru copii de toate vârstele din centrul rezidențial. Ceea ce a fost inițial o 
activitate suplimentară, a devenit curând o posibilitate clară pentru unii copii și tineri 
că ar putea fi o ocupație de viitor.

Pregătirea tinerilor în etapele de fabricație - de la modelarea aluatului la pâinea coaptă 
- a demonstrat că era o nevoie inerentă pentru un loc în care aceștia să aibă șansa de a 
se pregăti pentru munca pe care doreau să o facă, descoperindu-și potențialul și 
dezvoltându-se profesional și social. Brutăria CONCORDIA s-a născut la răscrucea 
dintre realizarea unei idei si satisfacerea unei nevoi tot mai mari.



Există o mișcare de capital între aceste trei secțiuni. Linia punctată roșie - de la 
întreprinderea socială la structura non-profit - reprezintă un obiectiv financiar 
previzionat al Brutăriei: să susțină din profiturile sale cursul de brutar al altor elevi din 
Școala de meserii. Întrucât întreprinderea nu este încă complet sustenabilă, deci nu 
înregistrează profit, acest transfer de resurse nu are încă loc.

Modelul de afaceri sociale al O.U. CONCORDIA ilustrează faptul că activitatea 
economică a Brutăriei interferează cu activitatea socială și educațională a organizației. 
Chiar dacă, pentru o mai bună organizare, cele două entități sunt separate legal, iar 
activitatea de producție și distribuție este responsabilitatea exclusivă a Brutăriei, 
anumite funcții precum strângerea de fonduri, comunicare și promovare externă, 
gestionarea resurselor umane, contabilitate etc. sunt îndeplinite de către organizație. 
Din punct de vedere financiar, acest model de afaceri este susținut de două tipuri de 
surse: venitul economic din vânzarea de produse și din finanțarea nerambursabilă 
primită fie direct, fie prin intermediul proiectelor sociale CONCORDIA.

Un alt aspect important al modelului de afaceri este faptul că Brutăria CONCORDIA este, 
de asemenea, furnizorul de pâine pentru centrele și casele în care sunt găzduiți copiii 
ajutați de Organizația Umanitară CONCORDIA. În perioada 2012 - 2017, veniturile din 
vânzări pentru acoperirea nevoilor organizației au fost în medie de 25%, cu variații în 
perioada de început, când acest procent a fost mai mic, în 2012 și 2013 doar 2% și a 
ajuns la 37% în 2017. Acest sistem de vânzare a produselor din cadrul rețelei proprii a 
unei întreprinderi sociale este aplicat și de alte brutării similare din România cu care au 
fost realizate interviuri: brutăriile Mama Pan și Nazarcea.
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Figura 1. Reprezentarea celor trei secțiuni interconectate ale Modelului de Afaceri Sociale CONCORDIA
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4.2. În ce măsură a obținut Brutăria CONCORDIA impactul prevăzut 
asupra părților interesate în perioada 2011-2017?  

4.2.1 Impactul asupra angajaților-beneficiari

Angajații-beneficiari ai Brutăriei CONCODRIA, formarea și calificarea lor profesională, 
siguranța și bunăstarea lor la locul de muncă sunt în centrul misiunii și viziunii 
întreprinderii sociale. În consecință, una dintre cele mai importante evaluări realizate 
în cadrul acestui proiect a fost cea a impactului pe care Brutaria a avut-o asupra lor. 
Această secțiune va evalua cele două căi de schimbare identificate în teoria schimbării 
care se adresează în mod specific angajaților-beneficiari: calificarea profesională și 
abilități psihosociale pentru angajare.

Toți brutarii angajați în cadrul întreprinderii sociale sunt elevi sau absolvenți ai cursului 
de brutar din cadrul Școlii de Meserii CONCORDIA. În plus, este important de menționat 
că 11 dintre aceștia (aproximativ 35% din total) au fost, de asemenea, beneficiari ai 
serviciilor sociale oferite de O. U. CONCORDIA, câțiva de la o vârstă foarte fragedă. Mai 
mult, odată ce devin angajați ai Brutăriei CONCORDIA (și uneori chiar și după plecare), 
unii dintre aceștia rămân beneficiari ai anumitor servicii sociale, cel mai adesea ai 
serviciilor de cazare într-una din casele CONCORDIA, gratuit sau la un preț modic.

Pe parcursul perioadei stabilite pentru evaluarea noastră (2011-2017), Brutăria 
CONCORDIA (BC) a avut 29 de angajați-beneficiari (dintre care unul era încă angajat în 
2018). În 2018, întreprinderea a angajat 5 noi brutari de la Școala de Meserii. Cele mai 
multe dintre rezultatele discutate aici se bazează pe informațiile obținute de la și 
despre angajații calificați ca brutari, dar întreprinderea a angajat și personal auxiliar 
(vânzători și șoferi) în această perioadă.

Majoritatea brutarilor angajați cu care am vorbit (10 din 16, 63%), au devenit angajați 
ai Brutăriei înainte de a absolvi cursurile de panificație, iar în opinia lor, cu o excepție, 
ofertele de muncă au venit ca o recunoaștere a abilităților și capacităților de muncă, fie 
din partea profesorilor, fie a coordonatorilor Brutăriei. Pe de altă parte, unul dintre 
criteriile de selecție menționate de coordonatori este faptul că, de obicei, Brutaria a 
angajat acei absolvenți care au trecut prin traume, au probleme de adaptare sau 
anumite deficiențe diagnosticate și au fost văzuți incapabili (încă) de a se integra pe 
piața liberă, dar capabil să lucreze și să continue formarea profesională și dezvoltarea 
psihosocială într-un mediu protejat, precum Brutăria CONCORDIA.

Calificarea profesională

Odată ce s-au alăturat Brutăriei, trei rezultate intermediare sunt vizate în ceea ce 
privește calificarea profesională a angajaților-beneficiari: să fie capabili să aplice 
fluxul de producție în toate etapele sale, să poată lucra independent sau cu îndrumări 
minime într-o brutărie de pe piața liberă și să fie capabili să planifice executarea 
comenzilor zilnice și să raporteze producția zilnică a Brutăriei.
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La momentul angajării lor în Brutăria CONCORDIA, majoritatea tinerilor participă în 
continuare la cursurile de brutar sau sunt proaspăt absolvenți ai Școlii de Meserii, 
având o experiență limitată atât în sectorul de panificație cât și în general la un loc de 
muncă. Experiența la locul de muncă din brutărie se dovedește a fi o experiență 
pozitivă pentru majoritatea dintre ei. Potrivit brutarului senior, după 6 sau 7 luni, cei 
care sunt interesați și implicați pot urma singuri fluxul de producție, iar cei cu o 
personalitate mai puternică pot deveni chiar șefi de tură.

Acest aspect s-a regăsit și în răspunsurile angajaților-beneficiari. În ceea ce privește 
modul în care Brutăria CONCORDIA a contribuit la pregătirea lor profesională, 13 din cei 
16 brutari intervievați (81%) au declarat că acolo au învățat rețete noi și modalități de 
preparare, 9 (56%) au declarat că au învățat tehnici noi pentru a frământa, a forma sau 
a coace tipurile de pâine, 4 (25%) au menționat că au învățat să folosească utilajele 
specifice și, de asemenea, 4 (25%) au menționat că au învățat responsabilitatea muncii 
lor, reflectată în calitatea produsului final obținut pentru client. Fiecare angajat 
intervievat menționează cel puțin 2 aspecte enumerate mai sus.

Brutarul senior lucrează de obicei pentru obținerea independenței de lucru cu angajații 
care arată potențial și îi pune în aceeași echipă cu angajații care au încă nevoie de 
îndrumare. Unii dintre angajați au nevoie de monitorizare atentă din partea brutarului 
senior, pentru a le putea susține, coordona și supraveghea activitatea. De exemplu, R7 
(M) a demonstrat abilități și capacități deosebite și a devenit astfel șef de tură, 
coordonând întregul flux de producție al zilei și pe colegii săi. Pe de altă parte, brutarul 
senior a lucrat îndeaproape cu R17 (F) și R18 (M), amândoi fiind într-o poziție 
vulnerabilă, având dificultăți în adaptarea la contextul social și / sau la cerințele 
profesionale (de exemplu, necunoscând unitățile de măsură sau având probleme cu 
urmărirea și finalizarea sarcinilor).
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Figura 2. Contribuția Brutăriei CONCORDIA la pregătirea profesională a angajaților



Până la plecarea din cadrul Brutăriei CONCORDIA, încrederea în sine a angajaților 
crește considerabil. Când au fost întrebați dacă, la momentul respectiv, s-au văzut 
capabili să lucreze independent sau cu o îndrumare minimă într-o brutărie pe piața 
liberă, toți au răspuns pozitiv, în timp ce 6 (38%) au menționat că au simțit că ar mai 
avea nevoie de sprijin sau de o perioadă de adaptare.

Abilități psihosociale pentru angajare

Pe lângă abilitățile profesionale ale angajaților săi, Brutăria CONCORDIA și-a propus, 
de asemenea, să îi sprijine pentru a dobândi abilități psihosociale adecvate pentru a 
face față unui loc de muncă pe piața liberă: abilități de comunicare interpersonală, 
cunoașterea și înțelegerea drepturilor și obligațiilor unui angajat, o conduită generală 
potrivită și respectarea disciplinei muncii.

Una dintre principalele concluzii ale studiului nostru este că Brutăria CONCORDIA este 
mai mult decât un loc de muncă pentru majoritatea angajaților-beneficiari și pentru 
coordonatorii acestora. Majoritatea angajaților intervievați (19 din 20, 95%) au evaluat 
climatul de muncă drept unul pozitiv sau foarte pozitiv, doar 7 dintre ei (35%) au 
raportat discuții sau conflicte minore, care au fost considerate în cele din urmă ca 
inerente la orice loc de muncă. Cu toate acestea, în calitate de observatori externi, 
coordonatorii Brutăriei au raportat că, dacă nu sunt supravegheați, 
angajații-beneficiari tind să devină agresivi unul cu celălalt, dând naștere la conflicte 
care trebuie gestionate de către aceștia sau, dacă sunt mai grav, de către directorul 
general.

Având în vedere acest fapt, o mare parte din activitatea coordonatorilor din Brutărie 
este menită să sprijine angajații să își dezvolte abilitățile de comunicare 
interpersonală: învățarea normelor de politețe, a limbajului adecvat, punctualitate etc. 
Rezultatele acestei activități sunt observate de majoritatea angajaților. Când au fost 
întrebați care a fost contribuția Brutăriei CONCORDIA la dezvoltarea abilităților lor de 
socializare la locul de muncă, 12 angajați din 20 (60%) au declarat că a avut un impact 
major în acest sens și doar 6 dintre ei (30%) au considerat că a avut loc doar o 
contribuție minoră în timpul angajării lor.

“[Brutăria CONCORDIA] m-a ajutat pentru că m-a învățat cum să mă înțeleg cu oameni 
diferiți. În timp ce lucram în CONCORDIA, am avut ocazia să merg la multe târguri și la 
grupuri foarte diferite, din altă lume, alte clase sociale. Am fost la târgurile Petrom, 
unde erau doar oameni de înaltă clasă, directori ... Am fost la Unica, unde erau oameni 
cu care aveai nevoie să știi cum să vorbești.” (R8, vânzător, angajat în 2015) 

Aspectele referitoare la cunoașterea, înțelegerea și aplicarea drepturilor și obligațiilor 
unui angajat, fie din punct de vedere administrativ (contractul legal), fie din punct de 
vedere social, fac parte, de asemenea, din instruirea la locul de muncă oferită de 
Brutărie. La început, noii angajați au probleme la respectarea programului de lucru și 
la respectarea disciplinei muncii și, în momentul în care pleacă (după 6-7 luni), pot 
respecta aceste cerințe fără dificultăți. Toți angajații sunt informați de unul dintre 
coordonatori cu privire la cerințele și beneficiile locului de muncă, punctele 
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contractului de muncă și fișa postului și sunt încurajați să ceară lămuriri ori de câte ori 
simt nevoia, chiar și atunci când au o nouă ofertă de angajare. Abaterile nu sunt 
pedepsite imediat cu demiterea, ci sunt întâmpinate mai degrabă cu bunăvoință și 
scopul principal este acela de a lucra spre corectarea lor.

Mergând înainte – de la Brutăria CONCORDIA la piața liberă

Timpul petrecut de angajații-beneficiari la Brutăria CONCORDIA variază de la 1 lună 
(sau mai puțin) la peste 3 ani, cu o medie de 10,5 luni și o valoare mediană de 6,5 luni. 
Majoritatea angajaților înregistrează o singură perioadă de lucru, dar câțiva au plecat 
și au revenit în CONCORDIA, fie o dată (4 cazuri), fie chiar de două ori (2 cazuri). Nu au 
fost observate diferențe de impact între angajații-beneficiari care au fost angajați pe o 
perioadă mai lungă sau mai scurtă. În toate estimările din această secțiune am folosit 
timpul lor total de angajare.

De obicei, angajații își găsesc singuri un loc de muncă, fie direct pe piața liberă, fie 
folosind contactele pe care le-au creat în timpul programului de internship extern 
organizat de Școala de Meserii. Unii dintre foștii angajați ai Brutăriei au apelat la 
serviciul de job coaching al O. U. CONCORDIA. Motivația lor de a părăsi Brutăria 
CONCORDIA este în majoritatea cazurilor legată de acceptarea unei oferte de muncă 
mai bune (7 cazuri din 15, 47%), de motivații personale, precum nevoia de a-și 
continua dezvoltarea într-un mediu diferit (2 cazuri - 13% ), schimbarea atmosferei de 
lucru determinată de schimbarea membrilor echipei (4 cazuri - 27%) și nivelul de 
salarizare (2 cazuri - 13%). În cazul a 2 vânzători, motivația a fost legată de schimbările 
din activitatea Brutăriei și, într-un singur caz, motivele plecării au ținut de un conflict 
major cu conducerea.

Perspective în timp - impact intenționat și neintenționat pe termen lung

Majoritatea interviurilor noastre cu foștii angajați ai Brutăriei CONCORDIA au avut loc la 
2-3, sau chiar 5 ani după perioada de angajare, și astfel ei au putut evalua impactul pe 
care Brutaria l-a avut asupra vieții lor profesionale și sociale. Când au fost întrebați care 
a fost cel mai mare beneficiu obținut ca urmare a angajării lor în Brutărie, 7 din cei 15 
foști angajați intervievați (47%) au menționat abilitățile psihosociale legate de 
angajare (un comportament mai temperat sau capacitatea de a-și gestiona emoțiile și 
reacțiile) și 6 dintre ei (40%) au menționat calificarea profesională, transformată într-o 
cale profesională.

Pentru majoritatea respondenților noștri, Brutăria CONCORDIA a fost primul loc de 
muncă. Experiența de angajare anterioară a contribuit foarte mult la adaptarea la un 
nou loc de muncă pentru 7 dintre respondenții noștri (47%), atât din punct de vedere 
profesional, cât și social. Doar doi dintre respondenți (13%) au raportat doar o 
contribuție moderată sau nicio contribuție în acest sens. Cu o singură excepție, toți 
foștii angajați pe care i-am intervievat au obținut independent un loc de muncă pe piața 
liberă după ce au părăsit Brutăria și sunt încă angajați la momentul discuției noastre, 
chiar dacă au schimbat locul de muncă de 2-3 ori între timp. 6 dintre foștii angajați 
intervievați (40%) încă activează în domeniu (3 cazuri - 20%) sau într-un domeniu 
conex (3 cazuri - 20%) precum cofetărie, patiserie sau alimentație publică în general.
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Impact neintenționat

Procesul nostru de evaluare a relevat și câteva rezultate neintenționate ale Brutăriei 
CONCORDIA asupra angajaților-beneficiari ai acesteia. Primul menționat aici este 
faptul că pentru unii dintre tinerii înscriși la cursurile Școlii de Meserii, fără să 
cunoască aspecte detaliate ale unei astfel de meserii, find ulterior angajați ca brutari în 
CONCORDIA, brutăria a devenit o pasiune, un domeniu în care doresc să-și dezvolte 
abilitățile și să facă o carieră.

Un al doilea aspect foarte important este faptul că angajarea în Brutăria CONCORDIA și 
accesul la celelalte servicii suplimentare ale CONCORDIA în general le-a afectat viața 
beneficiarilor la nivel superior. 7 dintre cei 15 respondenți ai noștri, foști angajați 
(47%) au declarat că dobândirea unei serii de abilități pentru o viață independentă este 
beneficiul cel mai important pe care l-au obținut după ce au fost angajați la Brutăria 
CONCORDIA. Au inclus aici tot felul de abilități, precum: capacitatea de a-și gestiona 
propriile finanțe, înțelegerea că trebuie să își asume responsabilitatea propriilor 
acțiuni, înțelegerea responsabilităților unui loc de muncă, perseverență, curaj și 
încredere în sine.

“M-au învățat multe, știi? Mult. Mi-a schimbat viața cu totul. [...] M-au lovit din toate 
punctele de vedere. Am văzut multe, bune și rele. M-au format. De la clasa 0 ca să zic 
așa, m-au luat de la nivel scăzut și m-au dus până sus de tot, cât m-a dus creierul. De la 
bani, locuință, job, cum să îmi păstrez un job, să caut un loc de muncă, îndrumare, până 
la capăt, ca să fiu pe picioarele mele. ”(R1, brutar, angajat în 2013)

Brutăria CONCORDIA se dovedește a fi un loc potrivit pentru tinerii angajați-beneficiari 
pentru a-și dezvolta atât abilitățile profesionale dobândite în Școala de Meserii, cât și 
abilitățile sociale care le-ar permite să se integreze într-un loc de muncă pe piața 
liberă. Brutăria a avut un impact puternic asupra vieții lor, fie oferindu-le o calificare 
(uneori chiar cariera visată), fie echipându-i cu abilități esențiale pentru o viață 
independentă. 
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Figura 3. Impactul pe care l-a avut Brutăria CONCORDIA asupra angajaților-beneficiari în cifre



4.2.2 Impactul asupra clienților Brutăriei CONCORDIA 

Această secțiune vizează cea de a treia cale a Teoriei Schimbării - consolidarea capacității 
și sustenabilitatea financiară a Brutăriei CONCORDIA. Al treilea rezultat pe termen lung 
setat pentru Brutăria CONCORDIA prevede ca întreprinderea socială în care beneficiarii 
sunt angajați pe termen scurt să fie sustenabilă și competitivă pe piața liberă.

Clienții Brutăriei CONCORDIA reprezintă cele mai importante părți interesate, drept 
urmare, în evaluarea impactului întreprinderii am explorat profilul lor, durata pentru 
care au fost clienții Brutăriei, motivația de a cumpăra produsele unei întreprinderi 
sociale, nivelul lor de satisfacție în ceea ce privește calitatea produselor și modul în 
care apreciază colaborarea cu Brutăria. De asemenea, am dorit să aflăm în ce măsură 
Brutăria CONCORDIA, prin produsele sale, a influențat sau nu o schimbare în 
comportamentul consumatorilor și ce factori interni și externi au dus la acest efect.

Avantajul comparativ al produselor de panificație CONCORDIA

Mesajul cheie comunicat potențialilor cumpărători este faptul că produsele 
CONCORDIA oferă mai mult decât cele găsite pe piață: sunt de bună calitate, conțin 
ingrediente naturale, sunt sănătoase și gustoase și susțin un proiect social. La 
calitatea și autenticitatea produsului se adaugă valoarea socială: clienții care cumpără 
de la Brutărie obțin un produs special și, în același timp, sprijină tinerii defavorizați să 
participe la cursul de brutar al Școlii de Meserii, veniturile obținute din vânzări fiind 
reinvestit în acel proiect. De asemenea, cumpărătorul este conștient de faptul că poate 
contribui la crearea de locuri de muncă: o creștere a vânzărilor înseamnă că 
CONCORDIA poate oferi mai multe locuri de muncă absolvenților.

Prețurile produselor Brutăriei CONCORDIA se încadrează în segmentul de piață pentru 
categoria lor de produse, dar sunt mai mari decât prețurile produselor de panificație 
găsite în general pe piață. Prețul crescut este justificat de costul mai mare al materiilor 
prime, instabilitatea RON în comparație cu EURO în perioada de referință, ceea ce a dus 
la creșterea prețurilor la utilități și combustibil, dar și din cauza costurilor suplimentare 
pentru resursele umane (trebuie luat în considerare faptul că perioada de adaptare a 
tinerilor la locul de muncă este mai lungă decât de obicei din cauza problemelor pe care 
le au). Faptul că produsul finit are un preț mult mai mare influențează categoria 
cumpărătorilor individuali cu venituri mici până la medii, deși taxa pe valoarea 
adăugată pe produse alimentare a scăzut la 9% începând din Septembrie 2013.

Profilul clienților Brutăriei CONCORDIA

Majoritatea clienților Brutăriei sunt o categorie de nișă, reprezentată de persoane care 
trăiesc în România (cetățeni români și străini - angajați în companii multinaționale sau 
membri ai organismelor diplomatice), educați în spiritul unei alimentații sănătoase, în 
căutare de produse naturale de calitate, având capacitatea financiară de a plăti un preț mai 
mare pentru produsul ales și care sunt interesați de proiecte sociale. În perioada 2012-2017, 
clienții au fost atât persoane fizice, cât și persoane juridice, reuniți într-o bază de date care 
numără 283 de clienți, dintre care 221 persoane juridice și 62 clienți individuali.

18



Principalul grup țintă (221) este reprezentat de persoane juridice cu comenzi periodice: 
firme (restaurante, hoteluri etc.), companii multinaționale, ambasade, grădinițe și 
organizații neguvernamentale (asociații, fundații sau alte întreprinderi sociale). Dintre 
aceștia, 76 (27%) au cumpărat produsele Brutăriei în cel puțin doi ani, conform tabelului 
de mai jos.

Este de menționat faptul că dintre acei 221 de clienți înregistrați ca persoane juridice, 176 
(80%) sunt clienți corporativi, iar 45 (20%) clienți non-profit, cum ar fi ONG-uri, alte 
întreprinderi sociale, grădinițe, asociații religioase etc.

Un alt grup țintă important este reprezentat de clienții punctului de vânzare deschis în 
mall-ul Promenada în perioada octombrie 2012 - decembrie 2014. Amplasarea unui stand 
pentru vânzarea zilnică de pâine proaspătă și patiserie a fost posibilă datorită unui acord 
de parteneriat cu proprietarul spațiului, care nu percepea chirie. Ulterior, proprietarul și 
condițiile s-au schimbat și, din moment ce veniturile din vânzările de la Mall nu au 
acoperit cheltuielile, acest punct de vânzare a fost închis. Deși profitul nu a atins 
așteptările, existența unui stand CONCORDIA personalizat a contribuit la creșterea 
vizibilității organizației și la o mai bună înțelegere și cunoaștere a domeniului său de 
activitate de către publicul larg.

Un grup țintă secundar, reprezentat de persoane cu comenzi mici, au fost clienții la târguri 
și evenimente în care Brutaria și-a promovat produsele.

Ce apreciază clienții?

Politica pentru clienții corporativi este de a semna contracte cu condiții garantate pentru 
a planifica achiziția de materii prime și a prevedea cheltuielile și veniturile generate de 
aceste contracte. Termenii de livrare, facturarea și termenele de plată sunt stabilite cu 
fiecare client în funcție de frecvența și cantitatea produselor comandate. În general, 
vânzările sunt ciclice și parțial sezoniere. Pe lângă comenzile obișnuite, clienții fac 
comenzi pentru evenimente organizate cu diferite ocazii (vacanțe, catering cu cookie-uri 
pentru un seminar sau conferință, gală sau aniversări). Fiecare produs este însoțit de o 
declarație de garanție, iar în cazul în care produsul nu respectă standardul, este acceptat 
returul. Începând cu anul 2014, serviciul de livrare a fost îmbunătățit prin achiziționarea 
unui mijloc de transport autorizat de Direcția Sanitar Veterinară pentru transportul 
produselor alimentare conform cerințelor de temperatură ale standardelor alimentare.
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Durata colaborării/
contracte

multianuale

6 ani

5 ani

4 ani

3 ani

2 ani

Total 76

45

17

3

5

6

Număr
clienți

Tabel 1. Durata relațiilor de afaceri cu clienții Brutăriei CONCORDIA



 „Compania noastră colaborează cu Brutăria CONCORIDA pe două axe: prima este 
achiziționarea de pâine pentru angajații noștri, cărora le oferim o masă caldă la prânz. A 
doua este achiziționarea de prăjituri și produse de patiserie doar de la Brutăria 
CONCORDIA pentru orice eveniment pe care îl organizăm. Decizia noastră este să 
sprijinim, în acest fel, o întreprindere socială și să ne bucurăm de produse sănătoase și de 
calitate. La evenimente, produsele sunt foarte apreciate și lăudate de oaspeții și partenerii 
noștri.” (Raluca Ouriaghli, Manager Dezvoltare, Ateliere fără Frontiere - client din 2012)

Toți clienții intervievați (6) sunt preocupați în principal de calitatea produselor de 
panificație și patiserie. Valoarea socială adusă de Brutăria CONCORDIA ca întreprindere 
socială pentru tineri defavorizați este, de asemenea, un factor important pentru clienți, 
dar este secundară calității și siguranței produsului achiziționat. Toți clienții intervievați 
consideră relația de comunicare și colaborare cu conducerea Brutăriei ca fiind foarte bună 
și sunt mulțumiți de termenii și condițiile de livrare (punctualitate și livrare în cantități 
corecte), iar doi dintre ei apreciază foarte mult capacitatea de reacție și flexibilitatea de a 
adapta rețetele sau greutatea anumitor produse la nevoile și cerințele clientului.

 „În toți acești ani nu am avut nicio plângere. Produsele au avut și au calitatea așteptată, 
iar livrarea este în cantitatea dorită și în termenul stabilit.” (Andrei Barbu, Manager 
Achiziții, Hotel Intercontinental – client din 2014)

Cinci dintre cei șase clienți intervievați au fost mulțumiți de prezentarea produselor și de 
modul în care sunt ambalate. Un respondent și-a exprimat preferința pentru ambalarea 
folosind materiale reciclabile în locul plasticului. Dincolo de caracteristicile pozitive ale 
produselor, un client a menționat, de asemenea, că consumatorii finali nu sunt încă 
suficient de pregătiți să își schimbe obiceiurile alimentare și să introducă în dieta lor 
produse mai sănătoase, cu un gust special.

 „Mie personal îmi place pâinea CONCORDIA, dar unii dintre angajații noștri, obișnuiți cu 
pâinea albă și pufoasă, nu înțeleg de ce comandăm pâine neagră. Le explicăm că este o 
pâine de calitate, mai nutritivă, cu proprietăți benefice asupra organismului, că are 
ingrediente naturale. Este un act de militarism, un proces continuu de educație pentru 
consumul de produse naturale și sănătoase.” (Raluca Ouriaghli, Manager Dezvoltare, 
Ateliere fără Frontiere - client din 2012)

În ceea ce privește prețul produselor achiziționate, trei (3) clienți și-au exprimat 
disponibilitatea de a plăti un preț mai mare pentru produsele sănătoase, în primul rând 
pentru că raportul calitate /preț este unul corect și apoi pentru că există o cauză socială, 
în timp ce ceilalți trei (3) au considerat că prețul mai ridicat a adus provocări în procesul 
intern de luare a deciziilor, ceea ce înseamnă că, în majoritatea situațiilor care implică 
achiziții, criteriul prețului este o prioritate în alegerea unui furnizor.
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Cu toate acestea, o analiză detaliată a pieței și o comunicare transparentă cu clienții 
potențiali îi poate convinge să plătească mai mult dacă li se prezintă beneficiile și 
impactul pe care o întreprindere socială eficientă îl creează în comunitate, potrivit 
companiei de cercetare strategică de marketing MKOR (https://mkor.ro/) în raportul cu 
titlul Întreprinderile sociale din România din perspectiva consumatorilor. Rezultatele 
acestui raport de cercetare, realizat pe un eșantion mai mare de subiecți, confirmă 
concluziile noastre din interviurile cu clienții Brutăriei CONCORDIA. Acest rezultat reflectă 
faptul că există premise pentru un interes din ce în ce mai mare pentru produsele Brutăriei 
la nivel de piață, deoarece clienții devin mai informați și mai dispuși să cumpere produse 
la un preț mai mare, dar care includ valori sociale.

De-a lungul anilor, Brutăria CONCORDIA a reușit să aibă o clientelă fidelă care apreciază 
produsele și le cumpără constant, și în același timp este recunoscută de publicul larg ca 
un model de afacere socială pentru inserția tinerilor din grupuri vulnerabile. Brutăria 
CONCORDIA are o imagine, un brand și instrumente de marketing bine concepute pentru 
a-și promova produsele către o gamă largă de clienți potențiali.

4.2.3 Reflectarea impactului la nivelul comunității și în sectorul ONG 

Una dintre premisele oricărei întreprinderi sociale este aceea că, pe modelul unei 
întreprinderi tipice cu scop lucrativ, tranzacționează bunuri sau servicii în beneficiul 
comunității sau al anumitor grupuri. Brutăria CONCORDIA nu face excepție și are un 
impact asupra comunității în ansamblu și asupra sectorului ONG-urilor din România. 
Menționăm aici două instanțe care reflectă impactul Brutăriei: premiile și recunoașterile 
obținute și aparițiile Brutăriei în mass-media locală și regională, considerând că acestea 
ar fi printre cele mai obiective evaluări pe care le-am putea considera. Impactul și 
activitățile Brutăriei sunt reflectate, de asemenea, ca o bună practică în mai multe 
publicații și platforme ale ONG-urilor sau ale sectorului economiei sociale din România și 
la nivel internațional.

Încă din primul an de activitate, Brutăria CONCORDIA a intrat în atenția publicului și a 
primit atenția unor potențiali donatori și susținători interesați de activitatea sa. Vom 
menționa aici câteva dintre cele mai importante premii și recunoașteri:

• 2011: OUC a fost câștigătoarea premiilor HONORS AWARDS și FIRST CHOICE PRIZE 
acordat de ERSTE GROUP celui mai interesant proiect. Valoarea totală a premiului a fost de 
16.000 Euro.

• 2013: OUC a primit premiul NESsT pentru Antreprenoriat Social 2013-2014, în valoare 
de 19.000 USD pentru dezvoltarea Brutăriei CONCORDIA.

• 2014: Brutăria CONCORDIA a primit premiul I la Concursul METRO – STARURILE 
COMUNITĂȚII (50.000 Euro), iar doamna Alice Stavride, administratorul CONCORDIA 
Development a fost nominalizată printre antreprenorii din competiția Ernst & Young 
Company „World Entrepreneur of the Year ™”, în categoria Antreprenor Social.

• 2015: OUC a primit o subvenție de 45.000 de euro într-o competiție pentru proiectele 
lansate de ING Bank România
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Mai mult decât atât, activitatea Brutăriei CONCORDIA nu a fost deloc ignorată de presa 
locală sau națională. Conform informațiilor primite de la conducerea Brutăriei, în 
perioada 2011-2017, au fost înregistrate 50 de apariții în mass-media națională și 13 
apariții în presa locală. Acestea includ articole sau reportaje online, video, radio și print. 

În mai multe articole sau reportaje video publicate de mass-media am putut observa că 
activitatea Brutăriei CONCORDIA nu a fost prezentată separat de cea a Organizației 
Umanitare CONCORDIA, subliniind relația de colaborare a celor două entități. Subiectul 
cel mai des abordat de mass-media a fost transformarea adusă de CONCORDIA în viața 
beneficiarilor săi, oferindu-le o perspectivă de viitor, oferindu-le o carieră și sprijinul 
social de care au nevoie.

Pe parcursul anilor de activitate, Brutăria CONCORDIA a beneficiat de atenția publicului, a 
comunității și a ONG-urilor. O varietate de donatori și susținători au recunoscut 
rezultatele Brutăriei și i-au susținut în continuare activitatea, mass-media națională și 
locală a ales să prezinte întreprinderea într-o lumină favorabilă în multe ocazii.

4.2.4 Consolidarea Brutăriei CONCORDIA ca întreprindere socială - 
perspectiva donatorilor  

În 2014, Brutăria CONCORDIA a avut oportunitatea de a se alătura portofoliului NESsT 
(www.nesst.org) care a investit capital financiar, precum și sprijin personalizat pentru 
dezvoltarea afacerii, printr-un mentorat individual. A fost momentul în care Brutăria a 
început pregătirea unui plan de afaceri structurat, cu o descriere detaliată a afacerii și o 
analiză a grupurilor țintă și a pieței. Planul de afaceri a inclus planuri operaționale și de 
marketing și un plan financiar integrat pe 5 ani. NESsT a susținut Brutăria CONCORDIA 
timp de cinci ani, ajutându-o în tranziția grea de la faza de start-up la o afacere de sine 
stătătoare.

Grantul acordat de NESsT a susținut Brutăria CONCORDIA în dezvoltarea și implementarea 
unei strategii de vânzare, pentru a recruta și angaja personal de vânzări și pentru a 
achiziționa echipamente și software deosebit de utile pentru creșterea activității de 
producție și distribuție, care a permis extinderea bazei de clienți. În al doilea rând, NESsT 
a facilitat accesul Brutăriei la experți corporativi care au oferit echipei sfaturi specializate 
pro-bono și posibilitatea de a participa la sesiuni de formare în afaceri, ajutându-o să 
dobândească abilități antreprenoriale și să îmbunătățească procesele de management.

Unul dintre rezultatele acestui sprijin personalizat în dezvoltarea Brutăriei este că 
veniturile din vânzări acoperă costurile de funcționare ale afacerii, dar nu reduc încă 
deficitul acumulat în anii precedenți și nu permit creșterea afacerii. Viabilitatea financiară 
a brutăriei sociale a rămas o provocare până în prezent, iar căutarea de soluții continuă. 
Dacă impactul în ceea ce privește eficiența economică este încă sub așteptări, Brutăria 
și-a îndeplinit obiectivele sociale ca o întreprindere socială care creează locuri de muncă 
pentru tineri din medii defavorizate.
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„CONCORDIA este un model de afaceri unic în portofoliul românesc, fiind singurul model 
de sprijin social integrat: educator (prin intermediul Școlii de Meserii CONCORDIA), 
furnizor de locuri de muncă prin CONCORDIA Development și servicu de plasament (prin 
Job Coaching - consiliere profesională și mediere pe piața muncii (...) Brutăria 
CONCORDIA, parte din CONCORDIA Development a fost creată inițial ca un loc de muncă 
tranzitoriu care oferă acces tinerilor defavorizați pentru a obține experiență de muncă 
pentru a se putea integra pe piața liberă. Deci, din această perspectivă, organizația și-a 
atins obiectivele stabilite la începutul proiectului de 4 ani.” (Sonia Oprean, NESsT 
Manager Portofoliu Senior, România)

4.2.5 Pași spre sustenabilitate financiară - Nu este suficient să ai doar 
valoare socială
Pentru obținerea acestui impact la nivelul beneficiarilor săi, Organizația Umanitară 
CONCORDIA, în calitate de acționar unic al întreprinderii CONCORDIA Development, a 
sprijinit financiar și cu expertiză înființarea și dezvoltarea Brutăriei. În perioada 2011 - 
2017, Brutăria CONCORDIA a trecut prin diferite etape de dezvoltare, de la start-up și 
testare a pieței, până la etapa de abordare a noilor piețe și creșterea numărului de clienți 
și a capacității de producție. De la început, s-a stabilit că este o întreprindere socială 
pentru integrarea tinerilor, al cărei profit (venitul generat din activitățile economice) va 
susține elevii de la cursul de brutar și va contribui la reintegrarea profesională a tinerilor.

Investiția inițială de 160.000 € (numerar și în natură) a fost asigurată de Organizația 
Umanitară CONCORDIA și parțial de CONCORDIA Development (licență, vitrine, casetă de 
iluminare, furnizori și obiecte de inventar). Din donații, sponsorizări și subvenții, OUC a 
amenajat spațiul și a dotat Brutăria cu mijloace fixe, echipamentele necesare și a 
achiziționat două mașini pentru distribuție. De asemenea, a acoperit cheltuielile 
administrative și de dezvoltare în faza de start-up.

Evoluția veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2011-2017 este prezentată în graficul 
de mai jos:
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Figura 4. Evoluția veniturilor și cheltuielilor Brutăriei CONCORDIA în perioada 2011-2017



Atât veniturile, cât și cheltuielile au crescut constant din 2011 până în 2016, după care 
au scăzut ușor în 2017. Această scădere a veniturilor în 2017 față de 2016 a fost 
influențată atât de factori interni, precum reorganizarea unui serviciu social furnizat de 
OUC, cât și de închiderea unui punct de vânzare, precum și de factori externi legați de 
dinamica pieței. Acest fapt a dus la pierderea a șase dintre clienții recurenți care au 
încetat colaborarea cu Brutăria, deoarece unii și-au schimbat domeniul de activitate, 
iar alții au închis activitatea precum și la reducerea considerabilă a comenzilor de la un 
alt client important. De asemenea, OUC a redus comenzile de pâine în 2017, deoarece 
majoritatea copiilor găzduiți la Ferma pentru Copii din Ariceștii Rahtivani au fost 
reintegrați în familiile lor, iar unii au fost mutați în sat, la casa Ursula. Astfel, mai puțin 
de jumătate dintre copii au rămas la Fermă, deci comenzile produselor de panificație au 
fost semnificativ mai mici. De asemenea, datorită creșterii prețului chiriei și a 
modificării locației punctului de vânzare al Brutăriei CONCORDIA din Promenada Mall, 
s-a decis închiderea acestuia scăzând veniturile în 2017.

Aceste schimbări au fost compensate de strategii de atragere de noi clienți care au 
adus venituri cumulate în 2017 de la 9 clienți noi mai mari decât veniturile aduse în 
2016 de clienții pierduți. Cu toate aceste eforturi, corelate cu celelalte pierderi 
generate de reducerea comenzilor din partea OUC și a unuia dintre clienți, veniturile 
înregistrate de la noii clienți nu au fost suficiente pentru a acoperi pierderea totală.

În analiza evoluției veniturilor, trebuie menționat faptul că, pe lângă veniturile obținute 
din vânzări, Brutăria a primit trei finanțări importante între 2013 și 2016 (a se vedea 
detalii la secțiunea 4.2.3), care au contribuit la dotarea Brutăriei și la îmbunătățirea 
infrastructurii. Aceste granturi au fost acordate către OUC pentru Brutărie, deci nu sunt 
înregistrate ca venituri în bugetul CONCORDIA Development în acei ani, ci în conturile OUC.

Pentru Brutăria CONCORDIA, ca și pentru orice altă întreprindere socială din România, 
asigurarea sustenabilității financiare a fost o provocare majoră în acești ani. Cum poț 
obține profit dacă angajații au nevoie de mai mult timp pentru a se adapta la cerințele 
postului, până când vor ajunge să lucreze independent (fără supraveghere și 
îndrumare) și să efectueze corect toate operațiunile din sistemul de producție pentru a 
livra un produs finit de calitate? Cum poți menține echilibrul între misiunea socială a 
întreprinderii, pentru a ajuta tinerii cu probleme de adaptare să se integreze în muncă 
și obiectivele economice la fel de importante pentru prevenirea falimentului?
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Primul profesor olandez de antreprenoriat social, Harry Hummels 
consideră că cea mai mare provocare pentru antreprenorii sociali este 

managementul afacerii.

El spune că: „Nu este suficient să ai doar valoare socială. La sfârșitul 
zilei, întreprinderile sociale nu pot avea un impact real, pe termen 
lung, decât dacă sunt rentabile. Pentru mulți antreprenori sociali, 

există multă tensiune între partea socială și cea de afaceri." 



Rata sustenabilității financiare a fost calculată ca procent din cheltuielile acoperite de 
veniturile generate de Brutărie (raportul dintre venituri și cheltuieli * 100). Graficul de 
mai jos reflectă evoluția ratei sustenabilității financiare în perioada 2011-2017 și a fost 
calculată exclusiv pe baza veniturilor (100%) din vânzări. Pentru a arăta cum vânzările 
au crescut de la un an la altul fără a ține cont de veniturile din alte surse, cei 51% 
pentru 2014 nu includ veniturile provenite de la premiul METRO de 50.000 euro, care, 
dacă ar fi incluse, ar crește rata de sustenabilitate financiară la 79%.

Analizând aceste cifre, putem concluziona că, deși în cei șapte ani suma veniturilor a 
fost mai mică decât suma cheltuielilor, rata de sustenabilitate financiară a înregistrat o 
creștere constantă, de la 38% în 2011 și 2012 la 74% în 2016 și 2017. Cu excepția 
anului 2014, când rata de sustenabilitate financiară a crescut cu doar 2% față de anul 
precedent, în 2015 aceasta a avut o creștere record de 15%, iar în anii următori cu 8% 
datorită eficientizării bugetului de cheltuieli. O creștere a ratei de sustenabilitate 
financiară cu doar 2% în 2014 se explică și prin faptul că a fost un an de prioritizare a 
îmbunătățirii infrastructurii și a achiziției de utilaje moderne (datorită subvenției 
METRO), ceea ce a dus ulterior la o creștere a capacității de producție, la optimizarea 
proceselor tehnologice și la o calitate superioară a produselor.

Impactul creat în perioada 2011-2017 de Brutăria CONCORDIA ca întreprindere socială 
a fost evaluat din perspectiva dezvoltării afacerii, atât în ceea ce privește creșterea 
capacității de producție, cât și formarea profesională și integrarea profesională a 
tinerilor din grupurile vulnerabile. Acesta poate fi rezumat după cum urmează:

1. Brutăria CONCORDIA a asigurat oportunități de angajare în întreprinderea socială 
prin oferirea de locuri de muncă temporare pentru 29 de tineri care au absolvit Școala 
de Meserii (cursul de brutărie).
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2. Brutăria a fost echipată cu o nouă linie de producție, utilaje noi și echipamente 
specifice, ceea ce a dus la îmbunătățirea fluxului tehnologic și la creșterea capacității 
de producție.

3. Întreprinderea a implementat standardele de calitate ISO 9001/2005 și 
22000/2008 pentru menținerea calității produselor.

4. Afacerea s-a dezvoltat și și-a adaptat portofoliul de produse.

5. Brutăria și-a extins baza de clienți prin testarea mai multor publicuri țintă și tehnici 
de vânzare (de ex. stand într-un mall, CONCORDIA Café, parteneri de afaceri, 
participarea la târguri și evenimente).

6. Întreprinderea socială a implementat sisteme eficiente de gestiune și producție.

7. Brutăria CONCORDIA și-a crescut vizibilitatea pe piață prin promovarea activității și a 
produselor sale (catalog de produse, broșuri de prezentare, e-newsletter, site-ul web, 
Facebook, personalizarea vehiculelor de distribuție cu brandul Brutăriei).

4.3. Ce schimbări au avut loc în perioada 2011-2017 în mediul extern și intern 
al Brutăriei CONCORDIA și care au influențat impactul întreprinderii?

Mediul socio-economic și politic extern al Brutăriei CONCORDIA în perioada 2011-2017 
poate fi caracterizat în principal prin niveluri crescute de sărăcie, șomaj în rândul 
tinerilor și migrația forței de muncă. Cu toate acestea, autoritățile centrale și locale au 
fost ineficiente pentru a răspunde nevoilor sociale și o mare parte din soluționarea 
problemelor sociale a fost lăsată în sarcina ONG-urilor. Deși sectorul ONG nu a avut 
capacitatea de a eradica problemele sociale, o soluție găsită de aceste organizații a 
fost să își asigure sustenabilitatea prin crearea de întreprinderi sociale pentru a-și 
atinge obiectivele.

Conform Atlasului Economiei Sociale - România, 2014 (FDSC, 2014) contribuția 
economiei sociale la bugetul public a fost de 4,18% din totalul impozitelor și 
contribuțiilor plătite de angajatori în 2012, în creștere cu circa 3% în 2011. Datele 
arată că sectorul economiei sociale joacă un rol crucial în procesul de transformare a 
grupurilor vulnerabile din beneficiari în contribuabili la bugetul public. Aceeași sursă 
menționează că sectorul a contribuit cu 4% la PIB.

După mulți ani de consultări și dezbateri publice, cea mai semnificativă schimbare s-a 
produs la adoptarea Legii privind Economia Socială în 2015. Conform acestei legi, o 
întreprindere socială este o entitate juridică creată pentru a rezolva o problemă socială 
critică printr-o abordare durabilă, care trebuie să reinvestească 90% din profitul său în 
îndeplinirea unui scop social și să asigure plăți echitabile lucrătorilor săi. Prin 
reglementarea cadrului economiei sociale, s-a creat posibilitatea ONG-urilor, precum și 
a Brutăriei CONCORDIA, de a obține marca socială. În ciuda reglementărilor din noua 
legislație, care prevede clar cadrul în care se desfășoară o activitate de economie 
socială, există puține stimulente pentru întreprinderile sociale, în forma unor mici 
subvenții pentru angajații recrutați din grupuri vulnerabile.
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O altă schimbare semnificativă adusă de Legea Economiei Sociale, menită să 
impulsioneze sectorul, a fost aceea că întreprinderile sociale ar putea obține un 
certificat de întreprindere socială. Doar întreprinderile sociale certificate urmau să 
poată accesa anumite fonduri europene prin Programul Operațional pentru Capital 
Uman (POCU) și, în plus, urmau să beneficieze de o vizibilitate sporită prin Registrul 
Unic al Întreprinderilor Sociale, prezentându-și activitatea prin rapoarte anuale. Cu 
toate acestea, din cauza lipsei avantajelor reale pentru obținerea unui astfel de 
certificat, sunt doar câteva întreprinderi sociale înregistrate, iar Organizația Umanitară 
CONCORDIA a ales să nu facă parte dintre acestea.

Schimbările la nivel politic și lupta pentru putere în cadrul partidului de guvernare au 
influențat negativ mediul extern începând cu 2014. În trei ani, peste cinci prim-miniștri 
cu echipele lor au fost la conducerea Guvernului și au creat instabilitate și 
incertitudine. Abuzul de putere prin trecerea tacită a anumitor legi care conferă 
privilegii anumitor categorii a provocat mișcări extinse de stradă conduse de 
societatea civilă. Aceasta a dus la o imagine din ce în ce mai negativă a sectorului ONG.

4.4. Care au fost cei mai importanți factori care au dus la obținerea impactului 
rezultat sau au împiedicat atingerea acestuia?

Impactul creat de Brutăria CONCORDIA a fost puternic influențat atât de contextul 
intern, cât și de cel extern în care activează. Unii factori au influențat pozitiv și au ajutat 
la declanșarea schimbărilor pe care Brutăria și-a propus să le genereze, în timp ce alții 
au restricționat sau chiar au împiedicat realizarea acestor rezultate.

În cadrul Organizației Umanitare CONCORDIA, Brutăria CONCORDIA a lucrat în 
colaborare directă cu Școala de Meserii și serviciul de Job Coaching. Pe baza evaluării 
noastre, există mulți factori organizaționali care au influențat proiectul, pozitiv sau 
negativ.

Factorii interni care s-au dovedit a avea o influență semnificativă în cazul Brutăriei 
CONCORDIA sunt: sinergia dintre diferitele entități CONCORDIA, respectarea viziunii și 
misiunii Organizației Umanitare CONCORDIA, sprijinul acordat de Organizația 
Umanitară CONCORDIA, parteneriatele internaționale cultivate, calitatea produselor și 
dotările tehnologice bune. Pe de altă parte, am constatat că următorii factori interni au 
avut o influență restrictivă asupra dezvoltării Brutăriei: caracteristicile 
angajaților-beneficiari, fluctuația personalului, schimbări în managementul de top al 
O. U. CONCORDIA, salariile relativ mici și programul de lucru solicitant.
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Pe parcursul dezvoltării Teoriei Schimbării pentru Brutărie, împreună cu echipa 
CONCORDIA, am decis să dezvoltăm o serie de ipoteze și asumpții cu privire la cele mai 
importante părți și persoane interesate, care au fost considerate fie condiții necesare, 
fie rezultate obligatorii pentru succesul afacerii. În această secțiune vom discuta 
rezultatele noastre prin trimitere la obiectivele și ipotezele de evaluare și vom evalua 
măsura în care le putem confirma sau respinge.

O parte importantă a evaluării a fost dedicată impactului pe care perioada de angajare 
în CONCORDIA l-a avut asupra angajaților-beneficiari, fie din punct de vedere 
profesional, din punct de vedere psihosocial, fie în general. Primele două ipoteze care 
ne-au ghidat evaluarea impactului au fost că tinerii absolvenți ai cursului de brutar din 
cadrul Școlii de Meserii CONCORDIA au mai multe șanse să obțină și să păstreze un loc 
de muncă pe piața liberă, dacă au fost angajați anterior, pe durată determinată, într-o 
întreprindere socială în care primesc sprijin psihosocial și acompaniere. Având în 
vedere rata de ocupare a foștilor angajați-beneficiari ai Brutăriei CONCORDIA (care 
ajunge la peste 90%), putem confirma această ipoteză și afirma cu siguranță că 
întreprinderea a avut succes și a fost eficientă în îndeplinirea scopului propus.

Cu toate acestea, chiar dacă scopul general a fost îndeplinit, iar majoritatea tinerilor 
angajați la Brutăria CONCORDIA sunt încă pe piața muncii, nu trebuie să pierdem din 
vedere faptul că au fost investite resurse extinse, financiare și de timp, în formarea lor 
ca brutari. În acest caz, putem fi tentați să spunem că impactul Brutăriei se micșorează, 
deoarece mai puțin de jumătate dintre foștii angajați sunt încă angajați ca brutari sau 
într-un domeniu conex. Cu toate acestea, este necesar să luăm în considerare și 
condițiile socio-economice din mediul extern, înainte de a ridica problemele lipsei de 
eficiență în utilizarea resurselor CONCORDIA - locurile de muncă disponibile în acest 
sector au un nivel redus de salarizare și necesită un program de lucru dificil de urmat 
sau prelungit.
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Pe lângă aspectele profesionale discutate mai sus, Brutăria CONCORDIA și-a propus să 
ofere angajaților săi abilități psiho-sociale necesare pentru angajare, presupunând că 
tinerii din medii defavorizate au nevoie de încredere în sine, echilibru emoțional și 
sprijin psihosocial specific pentru a dezvolta relații pozitive la locul de muncă. În 
timpul evaluării noastre am putut observa și confirma rezultatele pozitive ale unei 
astfel de ipoteze. După cum am detaliat în secțiunea anterioară, Brutăria CONCORDIA 
este mai mult decât un loc de muncă pentru majoritatea angajaților-beneficiari, iar un 
impact major al acestuia este faptul că i-a ajutat să învețe cum să își tempereze 
comportamentul și cum să-și gestioneze emoțiile și reacțiile, contribuind foarte mult la 
adaptarea lor la un nou loc de muncă.

O concluzie generală foarte importantă pe care am putut să o forumlăm în acest sens 
este aceea că managementul operațional al întreprinderii și organizarea activităților 
sunt adaptate nevoilor, problemelor și situațiilor specifice ale angajaților-beneficiari. 
Brutăria CONCORDIA obține din acest studiu dovada că metodologia este relevantă 
pentru cei mai importanți dintre stakeholderi, reunind diversele lor povești de viață, 
nevoia de a fi provocați cu sarcini complexe (ca în cazul șefilor de tură), necesitatea de 
a fi supravegheați și susținuți continuu (ca în cazul angajatului care are încă probleme 
cu utilizarea unităților de măsură sau cel care a făcut un număr extraordinar de greșeli) 
sau nevoia lor de a simți căldura și protecția unei familii (și astfel, numind 
supraveghetorii „mami”).

În ceea ce privește legăturile dintre Brutăria CONCORDIA și alte intervenții / programe 
CONCORDIA cu obiective similare sau conexe, concluziile indică mai mult decât o 
coerență între acestea, ci o sinergie, strategiile și activitățile lor diferite ducând la un 
impact notabil asupra vieții beneficiarilor.

Cea de-a treia cale a Teoriei Schimbării se referă la consolidarea capacității și 
sustenabilitatea financiară a Brutăriei CONCORDIA, iar rezultatul pe termen lung al 
acestei căi este de avea o întreprindere socială sustenabilă și competitivă pe piața 
liberă. Concluzia acestei componente este că Brutăria CONCORDIA a reușit să creeze un 
portofoliu de clienți individuali și corporativi în ultimii șapte ani, dintre care 17% au 
menținut o relație de afaceri de cel puțin doi ani. Interviurile noastre au relevat faptul 
că clienții Brutăriei CONCORDIA apreciază produsele sale și au un nivel ridicat de 
satisfacție față de condițiile de colaborare cu echipa de management, vânzări și 
distribuție. Clienții au apreciat în mod pozitiv valoarea produselor și serviciilor 
CONCORDIA, fapt care a dus la angajament și loialitate din partea unora dintre ei. Este 
de așteptat ca satisfacția clienților recurenți să conducă la clienți mai fideli și la o 
afacere mai profitabilă.
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Deși rata de sustenabilitate înregistrează o tendință de creștere în cei șapte ani, 
veniturile din vânzări nu acoperă cheltuielile, ceea ce menține provocarea de a asigura 
auto-sustenabilitatea financiară a Brutăriei CONCORDIA. Cu toate acestea, în 
concluziile noastre considerăm că există un cadru pregătit pentru atingerea acestui 
obiectiv, deoarece din punct de vedere al creșterii capacității de producție și livrare a 
Brutăriei s-au făcut progrese considerabile în amenajarea corespunzătoare a spațiului 
de lucru și depozitare, dotarea acestuia cu echipamente moderne și obținerea 
autorizațiilor și certificărilor solicitate de autoritățile legislative relevante.

În ceea ce privește mediul mai larg în care funcționează Brutăria, cadrul juridic și de 
politică publică la nivel național privind implementarea activităților de economie 
socială, concluzionăm că acesta este mai bine reglementat și favorabil înființării și 
funcționării întreprinderilor sociale în bune condiții. Cu toate acestea, Brutăria 
CONCORDIA nu este singură în acest mediu, iar cele două brutării relativ similare care 
activează în București au mai mult sau mai puțin aceleași provocări și rezultate. Niciuna 
dintre cele două brutării cu care am vorbit nu este încă 100% sustenabilă (variază între 
60% și 80%) și ambii lor manageri sunt de părere că o mai bună reglementare a 
sectorului economiei sociale, împreună cu mai multe facilități fiscale și financiare 
pentru astfel de întreprinderi le-ar crește performanța economică și socială.
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Procesul de evaluare a impactului Brutăriei CONCORDIA a determinat atât evaluatorii 
cât și echipa CONCORDIA să observe și să internalizeze două lecții valoroase pentru 
viitor, pe care le prezentăm mai jos. 

#1: Pentru dezvoltarea unei Teorii a Schimbării (TS) este nevoie ca 
organizația să aloce timp și bani, să motiveze personalul în acest 
demers și să o utilizeze ca instrument de reflecție și gândire critică: 
Dezvoltarea Teoriei Schimbării este un proces care necesită planificare și resurse: timp, 
persoane motivate și disponibile, idei și bani pentru a plăti facilitatorii externi. În cazul 
nostru, câteva ore în plus și mai mult timp de reflecție ar fi fost utile pentru 
perfecționarea suplimentară a acestui document. TS poate părea destul de teoretică și 
abstractă la început și dezvoltarea ei poate dura mai mult decât este planificat, 
deoarece implică un proces de reflecție și gândire critică, căutând răspunsuri la 
întrebări importante pentru organizație.

Mai mult, dezvoltarea retrospectivă a TS sau a cadrului schimbării reprezintă o 
provocare și mai mare pentru o organizație. Din experiența noastră este mai ușor 
pentru organizație să prevadă lucrările înainte decât să revină la trecut (dificultatea în 
cazul nostru a venit din faptul că puțini participanți la proces erau familiarizați cu ceea 
ce s-a întâmplat între 2011 și 2017). Astfel, participanții implicați în proces trebuie să 
aibă înțelegerea și capacitatea de a duce și conduce procesul în continuare.

Când vine vorba de utilizarea sa, TS poate părea un instrument redundant care reia 
informații din alte instrumente existente ale organizației (cum ar fi planul strategic sau 
planul proiectului). Experiența noastră demonstrează că multe dintre aceste documente 
păstrate la o parte și nu există prea multe utilizări ale lor. TS este o reprezentare vizuală 
a gândirii critice, arată legătura cu alte instrumente organizaționale pentru a crește 
eficacitatea și impactul, este ușor de citit și de utilizat și este o lucrare adaptabilă în 
timp (poate fi modificată pe măsură ce organizația se dezvoltă).
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#2: Măsurarea impactului fără date de referință riguroase - chiar dacă 
Teoria Schimbării este construită retrospectiv - este practic imposibil 
de realizat: 
Realizarea acestui studiu de impact pentru o perioadă lungă de timp (7 ani) folosind 
Teoria Schimbării dezvoltată retroactiv a fost o sarcină destul de provocatoare. Când 
Brutăria CONCORDIA a fost înființată nu a fost elaborat niciun document care să arate 
viziunea acesteia și rezultatele de obținut pe termen lung. De asemenea, nu au existat 
indicatori de referință pentru activitățile și rezultatele așteptate, care să ne ajute la 
scalarea și la evaluarea impactului. Astfel considerăm că este nevoie de un proces 
riguros de colectare constantă a datelor referitoare la întreprinderea socială.
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Pe baza constatărilor și concluziilor acestui studiu, echipa de evaluare a propus o serie 
de recomandări de luat în considerare pe viitor în deciziile, planurile de acțiune și 
strategiile Brutăriei CONCORDIA și ale Organizației Umanitare CONCORDIA în general. 
Am împărțit această secțiune în trei părți: recomandări strategice, recomandări 
operaționale cu privire la Brutăria CONCORDIA și Organizația Umanitară CONCORDIA și 
recomandări pentru donatori.

Recomandări strategice
• Brutăria CONCORDIA ar putea avea o abordare mai antreprenorială și, având în vedere 
misiunea socială, o utilizare mai eficientă a modelului de afaceri.

• Creșterea schimbului de practici strategice cu alte întreprinderi sociale similare 
pentru promovare și dezvoltare comună.

• Dezvoltarea unei strategii de advocacy și a unui plan împreună cu alte ONG-uri.

• Completarea planului de afaceri pentru următorii 2 ani cu o strategie de strângere de 
fonduri și un plan de diversificare a bazei donatorilor și a surselor alternative de venit.

Recomandări operaționale pentru Brutăria CONCORDIA
• Angajarea unui specialist în marketing și vânzări, dedicat exclusiv promovării și 
extinderii portofoliului de clienți.

• Crearea de strategii de marketing dedicate clienților recurenți ai Brutăriei.

• Clarificarea promovării diferitelor produse în funcție de tipologia acestora

• Planificarea unei implicări mai mari a unui asistent social sau a unui manager de caz 
pentru a lucra cu angajații-beneficiari.
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• Crearea unui sistem de evaluare socială și profesională pentru a urmări cunoștințele, 
atitudinile și practicile angajaților-beneficiari.

• Crearea unui sistem care să permită urmărirea dezvoltării profesionale și sociale a 
foștilor angajați (de exemplu, studii KAP post-intervenție, studii de urmărire)

• Clarificarea criteriilor, cerințelor și proceselor care duc la angajarea noilor beneficiari.

Recomandări operaționale pentru Organizația Umanitară CONCORDIA  
• Clarificarea statutului juridic al Brutăriei CONCORDIA și a relațiilor sale formale cu 
celelalte entități înrudite - Școala de Meserii CONCORDIA și Organizația Umanitară 
CONCORDIA.

• Explorarea posibilității (atât dpdv legal cât și strategic) de a transfera Brutăria 
CONCORDIA în administrarea Organizației Umanitare CONCORDIA.

• Stabilirea de procese și proceduri (formale sau informale) care ar duce la o mai bună 
comunicare între Brutăria CONCORDIA și alte intervenții / programe CONCORDIA.

Recomandări pentru donatori
Sectorul economiei sociale se află încă la începutul dezvoltării sale în România, 
datorită unei reglementări legale tardive și are încă multe lacune. Prin urmare, 
contribuția donatorilor la dezvoltarea întreprinderilor sociale din România ar stimula 
sectorul, considerat a fi sectorul economic care aduce măsuri active durabile de 
asistență, angajare și integrare a persoanelor aparținând grupurilor defavorizate. 
Această evaluare de impact este prima din România care analizează în detaliu modul în 
care o întreprindere socială fondată de un ONG a început și a dezvoltat o afacere 
socială. În ciuda progreselor constatate, Brutăria CONCORDIA se confruntă încă cu 
provocarea finanțării. După șapte ani de dezvoltare prin extindere ca întreprindere 
socială, a venit momentul consolidării, dar pentru aceasta mai are nevoie de ajutor. Cu 
toate acestea, studiul de caz al Brutăriei CONCORDIA ne permite să facem următoarele 
recomandări pentru a face contribuția donatorilor mai eficientă.

• Donatorii trebuie să ia în considerare durata de timp mai mare a construirii unei 
organizații,  atunci când decid participare la proiecte de acest gen.

• Integrarea în strategiile de finanțare a posibilității de susținere a proiectelor de 
advocacy și a rețelelor de ONG-uri pentru a-i ajuta să aibă o voce puternică și să 
influențeze luarea deciziilor.

• Alocarea de finanțare dedicată angajării evaluatorilor și consilierilor externi care să 
ofere puncte de vedere noi și sfaturi pentru o mai bună dezvoltare a întreprinderii.

• Alocarea de fonduri pentru programe de formare pentru dezvoltarea resurselor 
umane și schimburi de experiență cu întreprinderi sociale sustenabile din alte țări din 
Europa.
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176
clienți corporativi

283
clienți ai brutăriei  

45
clienți non-profit

>90%
dintre foștii beneficiari 

au un loc de muncă

<50%
angajați ca brutari sau 
intr-un domeniu conex 

34
 angajați-beneficiari

74%
rata de sustenabilitate

84.000 Euro
venituri în 2017

114.000 Euro
cheltuieli în 2017

Școala de
Meserii

CONCORDIA 
2010

Societate

CONCORDIA Servicii Sociale
1992

Brutăria CONCORDIA
2011

BRUTĂRIA CONCORDIA
Afacere socială pentru tineri dezavantajați

www.concordia-brutarie.ro


