Atelier de design şi producţie de mobilier
în Mănești, judeţul Dâmbovița
Iniţiator
 Cristian Branea, Andrei Petran, Alexandru Budurescu și Bogdan Costea formează o
echipă cu pregătire și experiență profesională complementară: sector nonprofit și
corporate, management de proiect și antreprenoriat, marketing social și vânzări
corporate, fotografie, design grafic, arhitectură și design interior.
Idee de afacere în Fabricat în Ţara lui Andrei
 crearea unei afaceri sociale de design, producție de obiecte de mobilier și
decorațiuni, interioare din lemn masiv recuperat și revalorificat; produsele au un
caracter aparte prin materia primă utlizată, designul original și procesul de
manufactură prin procedee simple și ecologice.
Impactul în comunitate al afacerii Fabricat în Țara lui Andrei
 crearea a 6 locuri de muncă pentru localnicii din Mănești cu o situație socială dificilă,
10 locuri de muncă în al doilea an şi 22 în al treilea an;
 oferirea de calificare profesională în meseria de tâmplar pentru localnici în vederea
ocupării locurilor de muncă din cadrul afacerii sociale;
 sprijin financiar sau în bunuri pentru angajații cu copii școlari (bonusuri la începutul
anului școlar, pachete de rechizite etc.);
 suplimentarea veniturilor pentru localnici prin achiziția de materie primă lemnoasă în
valoare de minim 400 Euro/lună la pragul de rentabilitate în primul an;
 suplimentarea veniturilor unei familii din Mănești cu aproximativ 150 Euro/lună prin
relocarea managerului general;
 plantarea a 300 de puieți pe an și reîmpădurirea unor suprafețe: arii de pădure
defrișate, perdea forestieră de protecție, suprafețe amenințate de eroziune și
alunecări de teren;
 implicarea a minim 30 de tineri pe an în două activități educative și ecologice pentru
încurajarea voluntariatului şi grijii pentru mediu.
Produse în trend din materie primă revalorificată
 în cadrul afacerii sociale înscrise în Fabricat în Ţara lui Andrei, lemnul masiv recuperat
este transformat în obiecte cu un puternic impact vizual într-o serie întreagă de stiluri



de arhitectură și design interior precum modern, contemporan, eclectic, scandinav
sau industrial chic;
sprijinirea comunităţii din Mănești, Dâmbovița, într-o manieră sustenabilă, prin
aplicarea unui model de afacere care să dezvolte oamenii și să protejeze mediul
înconjurător.

