
www.asistnordvest.ro
office@asistnordvest.ro



3/6/2020 2

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL
EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
POCU/449/4/16/126610
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și
a oricărei forme de discriminare
Obiectiv specific 16: Consolidarea capacității întreprinderilor de
economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Proiectul se derulează la nivelul Regiunii de Nord-Vest
Perioada de implementare: 24.10.2019-23.10.2022
Valoarea proiectului: 7.521.406,77 lei

Consorțiul proiectului:



REZULTATE AȘTEPTATE
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42 5,3

120 21
PERSOANE 
FORMATE

PROFESIONAL

LOCURI DE 
MUNCĂ
CREATE

AFACERI SOCIALE 
ÎNFIINŢATE
ŞI SPRIJINITE

FINANŢARE 
ACORDATĂ
ÎNTREPRINDERILOR
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MOTIVE PENTRU A 

APLICA PENTRU 

COMPETIŢIA DE 

ÎNIINŢARE A  

ÎNTREPRINDERILOR 

SOCIALE

NU COSTĂ

IDEEA TA DE 

AFACERE

ESTE 

FINANŢATĂ

DEVII

ANTREPRENOR 

SOCIAL

Formarea profesională, finanţarea şi
mentoratul în implementarea planului de
afaceri sunt gratuite.
Toate costurile sunt acoperite prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020.

01

Experții noștri te ajută să te conectezi la
piaţă, la platforme internaţionale de profil și
să înţelegi contextul economic în care
evoluezi pentru a creşte sustenabil afacerea.

02

Formarea profesională în domeniul economiei
sociale și circulare este asigurată de către IRCEM,
iar în ceea ce privește gestionarea afacerii vor veni
antreprenori de scuces din România care vor
împărtăşi din experienţa lor.

04
Dezvolţi o afacere socială şi faci mult
bine în comunitate, mediului și
economiei locale venind cu soluții
inovative cu impact pentru cei din jur!

05

Poţi primi până în 55.000 € nerambursabili
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea afacerii sociale.
Sunt bani de început care te ajută să te dotezi
cu echipamente, să-ţi plăteşti oamenii, să-ţi
promovezi produsele şi serviciile şi să-ţi
fidelizezi clienţii!

03
Prin intermediul rețelei de sprijin pe care o
dezvoltăm, vei avea acces la materie primă,
materiale şi consumabile necesare în
desfăşurarea activităţii, facilitarea de
parteneriate pentru desfăşurarea unor proiecte
sau evenimente, schimb de experienţă etc.

06

AI PARTE 

DE 

MENTORAT

ÎNVEŢI DE 

LA EXPERŢI

TE 

PROMOVĂM

07

Dacă ceea ce faci se dovedeşte a
fi un model de bună practică,
IRCEM te va premia.

7



ETAPELE DE IMPLEMENTARE
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Iunie 2020/ 
August 2020

- depunere, 
evaluare și 
selecție plan de 
afaceri.

Aprilie 2020/ 
Iunie 2020

- derularea 
programului de 
formare.

Decembrie
2019/ Martie
2020
- promovare și
recrutare grup
țintă.

COMPONENȚA 
ÎNTREPRINDERILOR 
E FORMATĂ DIN 

5 PERSOANE !!! 
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ETAPELE DE IMPLEMENTARE

Septembrie
2020/
Octombrie 2020

- înfințarea 
entității juridice.

Octombrie 
2020/
Noiembrie 2020

- semnarea
contractului de 
subvenție. Noiembrie 

2020/
August 2022 

-acordarea 
finanțării în 
maximum 3 
tranşe.

Noiembrie 
2020/
Ianuarie 2021

-angajarea a 
minim 2 
persoane. Noiembrie 

2020/ Februarie 
2021

-autorizarea 
întreprinderii 
sociale.

N
o

iem
b

rie 2
0

2
0

/ M
artie 2

0
2

3
-fu

n
cţio

n
are şi m

o
n

ito
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CINE POATE FACE PARTE DIN GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI?
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*
Tineri NEETs (tinerii cu vârsta între 16 – 29 ani care nu
urmează o formă de învăţământ, nu sunt angajaţi şi
nu sunt cuprinşi într-un program de formare
profesională);

Persoane care fac parte din echipa de proiect, asociaţi
sau angajaţi ai administratorilor acestei scheme de
grant;

Persoane care nu au domiciliul / reşedinţa în Regiunea
de Nord-Vest.

Orice persoană cu vârsta între 18
și 65 de ani, cu excepția:

*

*

*
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CURSURI ACREDITATE DE MMPS

• ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
• COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Locație curs: Bistrița-Năsăud, Cluj-Napoca, Oradea și
Satu Mare.

Costurile de cazare, masă și transport pentru
participarea la cursuri sunt acoperite prin proiectul
ASIST!

ÎNSCRIERE ONLINE prin completarea formularului de
intenție pe care îl găsiți la pasul 1.

www.asistnordvest.ro

40 ORE
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ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

COMPETENȚE PROFESIONALE DOBÂNDITE:

1. Cunoașterea definițiilor și conceptelor în
domeniul economiei sociale;

2. Realizarea unui studiu de fezabilitate a
ideii de afacere;

3. Elaborarea planului de afaceri;
4. Gestionarea afacerilor sociale;
5. Inserția socio- profesională a persoanelor

din grupurile vulnerabile.

CALENDAR DERULARE CURSURI – 4 serii de 
curs

martie - iunie 2020
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COMPETENȚE ANTREPRENORIALE 

COMPETENȚE PROFESIONALE DOBÂNDITE:

1. Cunoașterea definițiilor și principiilor economiei
circulare și ale design thinking- ului;

2. Analizarea antreprenoriatului în economia
circulară - caracteristicile și factorii implicați în
activitatea de antreprenoriat eco- inovativ;

3. Descrierea etapelor elaborării planului de afaceri
având la bază principiile economiei circulare.

CALENDAR DERULARE CURSURI – 4 serii de 
curs

aprilie - iunie 2020
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În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane
care nu au urmat cursurile de formare organizate în cadrul
proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup
țintă eligibile și care dețin un certifcat de absolvire
Antreprenor în economia socială (112032) sau Manager
de întreprindere socială (112036) în limita a maxim 10%
(max. 2 afaceri selectate / proiect finanțat).

CURSURI ALT OPERATOR

Pot intra în competiția pentru finanțarea planurilor de
afaceri, persoanele care au finalizat cursul "Antreprenor în
Economia Socială" și "Competențe antreprenoriale". Nu
este obligatorie depunerea unui plan de afaceri în
competiție, daca ai participat la curs și nu îți mai dorești
dezvoltarea unei întreprinderi sociale.

CURSURI IRCEM ȘI FIDELITAS

CINE POATE 

APLICA PENTRU 

FINANȚARE ?
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Ajutor de minimis de până la
55.000 euro și minimum 2 locuri
de muncă create!CE SUMĂ DE BANI

POT ACCESA?

CÂTE LOCURI DE

MUNCĂ TREBUIE

SĂ CREEZ ?



CUM DEPUN PLANUL DE AFACERI?
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Finalizezi cursul
susținut de noi și
obții certifcarea

Transmiți planul de afaceri pentru competiție 
pe adresa office@asistnordvest.ro

Evaluare administrativă. 
Verifcăm documentele depuse
dacă sunt conforme și sunt
întrunite condițiile de eligibilitate.
Cerem clarifcări, dacă e cazul.

Evaluare tehnică. 
Acordăm un punctaj pe
fiecare capitol din planul de
afaceri și facem un
clasament.

CARE SUNT ETAPELE DE EVALUARE A UNUI PLAN DE AFACERI?



CINE EVALUEAZĂ PLANURILE DE AFACERI?
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ONG FINANCIAR AFACERI

Un expert în
domeniul
economiei

sociale.

Un reprezentant  
instituții 

fnanciare 
bancare și 
nebancare.

Un expert, 
reprezentant al 

mediului de 
afaceri local.



CÂND ȘI CUM PRIMESC BANII?
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Se înființează
entitatea juridică

(estimativ
septembrie -

octombrie 2020)

Se semnează
contractul de 

subvenție
(octombrie -

noiembrie 2020)

Se acordă tranșa I -
avans 50% din 

valoarea
nerambursabilă

solicitată (estimativ
noiembrie 2020-
ianuarie 2021)

Tranșele II și III -
după depunerea
rapoartelor de

progres.
Ultima tranșă, nu 
mai târziu de luna

iunie 2022.
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Crearea locurilor de muncă
menționate în planul de
afaceri și menținerea acestora
pe o perioadă de minim 24
luni, cu posibilitatea finanțării
salariilor din schema de ajutor
de minimis pentru o perioadă
de maxim 18 luni.

Locația de
implementare a
planului de afaceri să
fie cea declarată în
planul de afaceri
(regiune / localitate).

Păstrarea
echipamentelor și a
bunurilor achiziționate
din finanțare până în
august 2025.

Respectarea condițiilor din
contractul de subvenție,
legislația națională și
europeană în domeniu,
precum și alte documente
ce țin de implementarea
fondurilor europene și a
schemei de minimis.

CE OBLIGAȚII AM DACĂ OBȚIN FINANȚAREA?



PERIOADA DE MENTORAT
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Dezvoltarea unei
metodologii interne de
funcționare si arhivare
documente.

Te ajutăm în redactarea
actelor și înregistrarea la

autoritățile abilitate.

ASISTENȚĂ PENTRU
ÎNFIINȚARE ENTITATE 

JURIDICĂ
(ONG, SRL,

Cooperativă).



CONSILIERE DE GRUP / SIMULARE DE BUSINESS

PENTRU SPRIJIN ÎN DEMARAREA AFACERII

3/6/2020

1 sesiune de consiliere de grup înainte de semnarea contractului de subvenţie, în luna a 12-a a proiectului;

1 sesiune de consiliere de grup înainte de atestarea întreprinderilor sociale, în luna a 13-a a proiectului;

1 sesiune de consiliere de grup pe perioada de implementare a planurilor de afaceri, în luna a 14-a a proiectului.

Sprijin personalizat, oferit de către experții de monitorizare
în implementarea planurilor de afaceri, prin telefon, e-mail și vizite la

locul de implementare a planului de afaceri.!



ASISTENȚĂ ÎN AUTORIZARE CA ÎNTREPRINDERE 

SOCIALĂ / OBȚINERE MARCĂ SOCIALĂ
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Raportarea 
periodică,

conform Legii 
Economiei Sociale

Consiliere și sprijin în
pregătirea dosarului
de autorizare la
AJOFM-ul de pe raza
localității în care are
sediul entitatea
juridică creată.

ÎS/ÎSI



VĂ MULȚUMIM!

DETALII ŞI ÎNSCRIERI:

www.asistnordvest.ro
office@asistnordvest.ro



ECONOMIA SOCIALĂ
Concept & legislație



DEFINIȚIE

22

ÎNTREPRINDERI 
SOCIALE

ECONOMIA 
SOCIALĂ

,,Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al
căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele
personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului
vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de
lucrări." [1]

,,Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, conform
actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale.“[2]



PRINCIPIILE ECONOMIEI SOCIALE [3]

23

prioritate acordată individului şi
obiectivelor sociale faţă de 

creşterea profitului

solidaritate şi
responsabilitate

colectivă

control democratic al membrilor, 
exercitat asupra activităţilor

desfăşurate

caracter voluntar şi liber al 
asocierii în formele de 

organizare specifice domeniului
economiei sociale

alocarea celei mai mari părţi a 
profitului/excedentului financiar pentru
atingerea obiectivelor de interes general

personalitate juridică distinctă, autonomie
de gestiune şi independenţă faţă de 

autorităţile publice

convergenţa dintre interesele
membrilor asociaţi şi interesul
general şi/sau interesele unei

colectivităţi



CARACTERISTICI SECTORIALE [4]
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IMPACT
ASUPRA 

SECTORULUI 
SOCIAL [5]

Întreprinderile sociale
produc profit
economic și social.

Economia socială este un vector
esențial al dezvoltării economice și
sociale în Europa, în care sunt active
2,8 milioane de locuri de muncă și 8%
din PIB-ul UE.

Întreprinderile sociale sunt un
instrument util în combaterea
sărăciei și reducerea inechităților
sociale.

Întreprinderile Sociale de Inserție
creează locuri de muncă pentru
persoane din grupuri vulnerabile și au
o puternică dimensiune pedagogică.



CADRU LEGISLATIV

AUGUST 

2015

IULIE 

2015

OCTOMBRIE 

2018

LEGEA ECONOMIEI SOCIALE

NORME DE APLICARE

COMISIA NAȚIONALĂ DE 
ECONOMIE SOCIALĂ



ACTORII ECONOMIEI SOCIALE

Pot fi întreprinderi sociale, următoarele categorii de persoane juridice, inclusiv unitățile protejate 
înființate de acestea [6]:
• Societățile cooperative;
• Cooperativele agricole;
• Cooperativele de credit;
• Asociațiile, fundațiile;
• Casele de ajutor reciproc ale salariaților;
• Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
• Oricare alte categorii de persoane juridice care respectă cumulativ principiile economiei sociale și 

îndeplinesc cumulativ obiectivele economiei sociale, ex.: SRL.

De asemenea, întreprinderi sociale pot fi și federațiile și uniunile persoanelor juridice!

ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

ÎNTREPRINDERI SOCIALE 
DE INSERȚIE



ÎNTREPRINDEREA 
SOCIALĂ

Întreprinderile sociale sunt acele entități de economie socială care își îndeplinesc scopul social prin
activități continue de producere de bunuri, executare de lucrări și furnizare de servicii, asigurări și
finanțări [7]:
a) Acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;
b) Alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
c) Se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi

sociale;
d) Aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între

care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

ÎNTREPRINDEREA 
SOCIALĂ DE 
INSERȚIE

UNITĂȚI 
PROTEJATE

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care [8]:
a) Are, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul

de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor
angajaților;

b) Are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și somajului prin inserția socio-profesională a
persoanelor defavorizate. Întreprinderile sociale de inserție pot crea pentru persoanele din grupul
vulnerabil atât locuri de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul întreprinderii sociale de inserție, cât
și locuri de muncă pe perioadă determinată având ca scop pregătirea pentru reintegrarea durabilă și
deplină a persoanelor din grupul vulnerabil pe piața muncii;

c) Alocă minimum 90% din valoarea profitului realizat sau, după caz, din excedentul financiar, scopului social
ori reinvestirii pentru dezvoltarea întreprinderii sociale de inserție.



CRITERII ECONOMICE [9]

O activitate continuă de producere de bunuri sau furnizare de servicii. Întreprinderile sociale, spre deosebire, 
poate, de organizațiile non-profit tradiționale, sunt implicate în a produce ceva, fie că e vorba de produse, fie 
de servicii, și aceasta este rațiunea lor de a exista, precum și vehiculul lor pentru sustenabilitate.

Un mare grad de autonomie. Întreprinderile sociale sunt create și guvernate ca inițiative private. Ele sunt sub 
controlul autorităților publice, deși pot fi beneficiarele unor facilități acordate de acestea.

Ele necesită un anumit nivel de muncă plătită, la care se poate adăuga, ca și restul organizațiilor non-
profit tradiționale, munca voluntară sau neremunerată.

Cei care înființează aceste întreprinderi își asumă riscurile și extensia lor depinde de capacitatea 
membrilor/ inițiatorilor de a asigura resursele necesare funcționării lor.

1
2

3

4



CRITERII SOCIALE [10]

Un scop explicit în beneficiul social al comunității. Întreprinderile sociale trebuie să servească un grup sau o
comunitate, din perspectiva socială și să promoveze abordarea socială.

O inițiativă lansată de un grup de indivizi. Întreprinderile sociale sunt rezultatul unor procese colective, care
implică oameni aparținând unei comunități sau unui grup cu nevoi și scopuri bine definite.

Un mod participativ de conducere, care implică atât furnizorii de servicii și produse, cât și
beneficiarii acestora.

Puterea de decizie în întreprinderile sociale nu este legată sau bazată pe nivelul capitalului investit. Asta
înseamnă că voturile sau modalitatea de decizie asupra activității nu sunt legate de câte acțiuni sau părți are
fiecare din membri, în capitalul acelei întreprinderi.

1
2

3
4

Distribuția limitată sau nedistribuirea profitului. Profitul generat este, în general, reinvestit în
dezvoltare sau în alte acțiuni sociale și rareori distribuit și atunci într-o mică măsură, pentru a se
evita abordarea clasică de maximizare a profitului, caracteristică sectorului economic de piață. 5



Cine sunt grupurile vulnerabile [11]? 
Categorii de grupuri vulnerabile, conform 
prevederilor Legii nr. 219/2015

Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil

Persoane aflate în sistemul de protecție a copilului
sau care provin din acest sistem (în acord cu prevederile

Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cumodificările şi completările ulterioare)

• Hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau, după caz, hotărârea instanței
prin care a fost dispusă măsura de protecție specială;

Persoane din familiile beneficiare de ajutor social
(respectând prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare)

• Copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenției județene pentru plăți
şi inspecție socială, respectiv a Municipiului Bucureşti sau talonul de plată;

Persoane care fac parte din familii beneficiare de
alocație pentru susținerea familiei (potrivit prevederilor

Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare)

• Copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenției județene pentru plăți
şi inspecție socială, respectiv a Municipiului Bucureşti sau talonul de plată;

Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale
protecției internaționale (definite conform Legii nr. 122/2006

privind azilul în România, cumodificările şi completările ulterioare)

• Documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii;

Persoanele fără adăpost • Adeverință eliberată de primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale în care
trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-
teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul României
conform informațiilor obținute de la structura județeană de administrare a bazelor
de date de evidență a persoanelor;

Persoanele aflate în situație de risc de a-și pierde
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai

• Ancheta socială a serviciului public de asistență socială în a cărui rază teritorială se
află domiciliul sau reşedința persoanei respective, la solicitarea IS (anual).

Dacă o persoană aparținând categoriilor de grup vulnerabil de mai sus este angajată în cadrul unei întreprinderi sociale de inserție, iar situația socio-familiară a sa nu a cunoscut o evoluție pozitivă, în sensul ieșirii din 
starea de risc, nu este posibilă excluderea acesteia din grupul vulnerabil.



1. ACSIS - Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială [12]
www.acsis.ro

Sediu: București

Sector: Drepturile copiilor, sprijinirea familiilor aflate
în situații de risc

An înființare: 2004

Buget anual: 152,493 USD

Angajați: 7 angajați cu normă întreagă, 8 voluntari

Misiune: Sprijinirea familiilor și prevenirea
abandonului copiilor prin suportul și ajutorul acordat
tinerilor părinți (consilierea, formarea și ocuparea
forței de muncă).

Necesitate socială: Conform UNICEF, anual cel puțin
9.000 de copii nou-născuți sunt abandonați de
părinții lor, din cauza sărăciei și a excluziunii sociale.
Copiii cresc în condiții precare și sunt mult mai mulți,
deoarece familiile nu-i pot crește și nu le pot asigura
un mediu sigur din cauza dificultăților economice și
sociale cu care se confruntă.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Suport pentru mamele aflate în situații de risc prin
intermediul formării și ocupării în ateliere/ firme producătoare de
jucării, pentru a fi independente din punct de vedere economic.
Obiectiv social: Dezvoltarea competențelor prin intermediul
oportunităților de formare și ocupare și generarea de venituri care
vor asigura sustenabilitatea economică a organizației și impactul
social al programelor acesteia.
Obiectiv economic: Asigurarea surselor independente de venituri și
producție de 11% din veniturile totale de organizare în termen de 5
ani.



2. ADV – Alături de voi [13] 
www.alaturidevoi.ro

Sediu: Iași

Sector: HIV/AIDS, îngrijirea sănătății, educație, sprijin

An înființare: 2002

Buget anual: 1,784,339 USD

Angajați: 32 de angajați cu normă întreagă, 39 de
angajați cu jumătate de normă

Misiune: Asigurarea că persoanele infectate/
afectate de HIV/AIDS din România au acces la
serviciile de bază și asistență necesară în vederea
îmbunătățirii calității vieții lor.

Necesitate socială – provocare: Astăzi, peste 9.000
de persoane din totalul de aprox. 15.000 care sunt
infectate de HIV/AIDS în România sunt cu vârsta de
17-21 de ani, conform Observatorului Drepturilor
Umane (Human Rights Watch). Adeseori nu au acces
la educația publică sau pe piața muncii, le lipsesc
serviciile de sănătate sau trăiesc excluși din
societate.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: ADV angajează tineri infectați/afectați de HIV/AIDS în Util
Deco, un atelier de muncă protejată care oferă servicii suport pentru
înteprinderi (fotocopii și legare pagini), creează și vinde produse de
calitate, realizate manual, cum ar fi textile, vitralii, cărți, agende și
calendare care îndeplinesc cerințele pieței locale.
Obiectiv social: Oferirea locurilor de muncă pentru românii tineri
infectați cu HIV/AIDS. Generarea de venituri care pot asigura viabilitatea
economică a programelor comunitare. Eliminarea stereotipurilor și a
stigmatizării pentru persoanele cu HIV/AIDS.
Obiectiv economic: Asigurarea surselor independente de venituri și
producerea de 20% a veniturilor organizatorice totale. Aceste venituri
vor permite ADV să extindă și să adapteze serviciile psihologice și sociale
pe care le oferă tinerilor cu HIV/AIDS și să extindă programul de
prevenire și advocare în România, funcționând ca un model pentru
organizațiile mai puțin dezvoltate din Moldova și Ucraina.



3. Fundația Cartea Calătoare (FCC) [14] 
www.fcc.ro
Sediu: Focșani

Sector: Servicii pentru persoanele cu nevoi speciale, educație

An înființare: 1996

Buget anual: 103,527 USD

Angajați: 2 angajați cu normă întreagă, 5 angajați cu jumătate de
normă, 5 voluntari

Misiune: Consolidarea accesului persoanelor cu deficiențe de vedere
la cultură, educație și ocupare, precum și promovarea incluziunii lor
sociale prin intermediul utilizării tehnologiilor moderne.

Necesitate socială – provocare: Din totalul de 5.300 de biblioteci și
librării, doar o mică proporție oferă tehnologie prietenoasă față de
persoanele cu handicap, iar persoanele cu deficiențe de vedere ating
un număr de 90.000 persoane. În același timp, foarte scăzută este și
disponibilitatea cărților în format audio (audio books) necesare
pentru persoanele cu probleme de vedere, să aibă acces la cărți
literare și profesionale.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: FCC furnizează cărți audio în format DAISLY și îsi
extinde colecția sa cu alte noi materiale înregistrate. Piața
acestor produse include biblioteci publice, dar și alte persoane.
De asemenea, FCC planifică să comercializeze accesorii și
software pentru bibliotecile publice, care prin lege sunt
obligate să acopere nevoile specifice persoanelor cu probleme
de vedere. Extinderea viitoare include producția de ghidări
audio în muzee, filme, manuale școlare etc., în vederea
acoperirii noilor piețe cum ar fi de ex. grădinițele și casele de
îngrijire/pensiunile pentru persoanele în vârsta.
Obiectiv social: Dezvoltarea și instituționalizarea unui nou
serviciu în bibliotecile publice din România, facilitarea accesului
persoanelor cu probleme de vedere la lumea literelor. De
asemenea, FCC, prin acest mod, promovează un serviciu care
deschide porțile și creează noi șanse de ocupare în societatea
locală și, în viitor la nivel național. În cele din urmă, FCC, prin
accesabilitatea manualelor școlare suport, ajută copiii cu
probleme de vedere să aibă acces la educație.
Obiectiv economic: Generarea de venit până în 2012 care va
contribui la costul funcțiunilor și la extinderea activităților de
organizare. Contribuție la programul care este axat pe
îmbunătățirea accesului persoanelor cu probleme de vedere la
educație și cultură.



4. Fundația Noi Orizonturi Lupeni [15]
www.noi-orizonturi.ro
www.new-horizons.ro

Sediu: Hunedoara

Sector: Educația tinerilor, responsabilitate personală și civilă

An înființare: 2000

Buget anual: 222,475 USD

Angajați: 15 angajați cu normă întreagă, 28 de angajați cu jumătate
de normă, 600 de voluntari

Misiune: Dezvoltarea competențelor sociale și profesionale prin
intermediul educației și a programelor informale de formare pentru
tineri/tinere. ,,Noi Orizonturi’’ depune eforturi pentru realizarea
acestui scop mai ales prin taberele ‘’Life’’ pentru copiii din centrul
de tineri ‘’Impact’’.

Necesitate socială – provocare: Șomajul și excluziunea tinerilor din
România ating rate foarte ridicate, în timp ce posibilitățile de
ocupare și formare sunt foarte limitate. Lipsa de acces a
persoanelor tinere la oportunitățile de instruire are ca rezultat
expunerea tinerilor la impacturi din ce în ce mai negative pentru
societate.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Crearea unei cabane pentru furnizarea serviciilor
turistice pe o bază de 12 luni, inclusiv cazare, acces la stațiunile
de schi din apropiere și drumeții în timpul verii. Capacitatea
cabanei, situată în orașul pitoresc de pe muntele Straja din
Carpați, va fi de 15 persoane.
Obiectiv social: Furnizarea cazării pentru programele de formare
realizate de către ,,Noi Orizonturi’’ și alte ONG-uri, precum și
cazare gratuită în taberele educaționale de vară pentru copiii care
aparțin grupurilor sociale vulnerabile.
Obiectiv economic: Asigurarea surselor independente de venituri
care vor fi generate de 15% din costul total de exploatare.

http://www.noi-orizonturi.ro/
http://www.new-horizons.ro/


5. Asociația Hercules [16]
www.asociatiahercules.ro

Sediu: Costești, Argeș

Sector: Dezvoltare comunitară

An înființare: 1990

Buget anual: 210,000 USD

Angajați: 4 angajați cu normă întreagă, 4 angajați cu jumătate de
normă

Misiune: Să se dezvolte o comunitate independentă și puternică în
orașul Costești, care va fi capabilă să caute soluții pentru
problemele și dificultățile cu care se confruntă comunitatea locală.

Necesitate socială – provocare: În comunitatea locală Costești
există nevoia pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar,
abandonului copiilor de către familie, violenței, delincvenței
minore și a excluziunii sociale a persoanelor în vârstă. În ceea ce
privește grupurile de populație în vârstă, organizația oferă
posibilitatea de socializare și participare, iar în ceea ce privește
copiii, oferă posibilitatea de a aduce mai aproape copiii, părinții și
bunicii/bunicile.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Asociația a construit un centru de evenimente care poate
fi închiriat de persoane și întreprinderi sociale pentru nunți,
conferințe, ședințe, seminarii etc. De asemenea, dacă se solicită,
centrul oferă servicii suplimentare, cum ar fi organizarea
evenimentelor speciale, catering și decorațiuni. O parte a
veniturilor se dispune pentru sprijinirea a 25 de copii care provin
din familii cu venituri mici.
Obiectiv social: Creșterea numărului de beneficiari de la 55 la 75
prin oferirea meselor pentru copii pe bază de o săptămână. De
asemenea, scopul este consolidarea intervențiilor organizației și
crearea unui centru pentru 15 persoane în vârstă.
Obiectiv economic: Creșterea procentului de autofinanțare de la 5%
la 20% în termen de 3 ani de funcționare cu profit de 8,455 EUR
pentru primul an de funcționare.

http://www.asociatiahercules.ro/


6. Asociația Prietenia [17]
www.prietenia.org
Sediu: Pantelimon

Sector: Tineri cu dizabilități mentale

An înființare: 1996

Buget anual: 200,000-300,000 USD

Angajați: 13 angajați cu normă întreagă, 2 angajați cu jumătate de
normă

Misiune: Să se îmbunătățească calitatea vieții copiilor și a adulților
cu dizabilități mentale și alte dizabilități prin pedagogia terapeutică
și terapia socială (Metodologia Rudolph Steiner).

Necesitate socială – provocare: Un procent de 9,5% din persoanele
care au dizabilități menatale și nu se află în instituții similare, trăiesc
în regiunea București-Ilfov. Tinerii cu dizabilități mentale se
confruntă cu probleme serioase din cauza lipsei de servicii
standardizate și unitare (medicale, sociale și psihologice). Nevoia
pentru dezvoltarea serviciilor unitare de bază devine tot mai
puternică deoarece părinții îmbătrânesc iar asistenții sociali care
oferă servicii de îngrijire și asistență nu sunt suficienți. În
consecință, resursele economice scad în mod dramatic.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: BioHrana promovează un stil de viață echilibrat și
sănătos, oferind în același timp locuri de muncă pentru beneficiari,
prin vânzarea legumelor organice cultivate și recoltate de către
persoanele cu handicap.
Obiectiv social: Oferirea unui loc de muncă pentru 3 persoane cu
dizabilități mentale în primul an de funcționare și conștientizarea
comunității locale privind agricultura durabilă și alimentația
sănătoasă.
Obiectiv economic: Creșterea autofinanțării de la 3% la 7% până în
al doilea an de funcționare.



7. Tonal Association [18] 
www.tonal.ro
• Sediu: Sibiu

• Sector: Sănătatea psihologică

• An înființare: 2005

• Buget anual: 9,600 USD

• Angajați: 2 angajați cu normă întreagă

• Misiune: Promovarea acțiunilor care asigură demnitatea
persoanelor cu probleme mentale și a familiilor lor. Crearea
unei societăți bazate pe solidaritate și respect.

• Necesitate socială – provocare: În România, persoanele cu
boli mentale se confruntă cu discriminări și le este dificil să
găsească un loc de muncă. De asemenea, în România nu
există un plan strategic cuprinzător și adecvat pentru
sănătatea mentală deoarece aceasta din urmă este
considerată de multe ori ca fiind un lux și nu o nevoie foarte
importantă. Tulburările neuro-psihiatrice reprezintă 19,3%
din boli și pot conduce la mortalitate ridicată și pierderi
grave pentru societate.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Întreprinderea socială creează și vinde obiecte de artă
cum ar fi lămpi de podea, candelabre și ventilatoare cu un design
deosebit. Produsele sunt fabricate de persoanele cu probleme
mentale în spațiile organizației aflate în Sibiu.
Obiectiv social: Creșterea numărului de beneficiari ai organizației
de la 14 la 27 până la sfârșitul anului 2012. În plus, sporirea
prezenței publice a organizației prin promovarea produselor sale și
formarea a cel puțin 3 persoane care vor participa în mod activ în
înterprinderea socială.
Obiectiv economic: Asigurarea sustenabilității economice a
întreprinderii sociale, asigurarea a 80% din autofinanțare și
creșterea veniturilor de la 12,205 US$ în primul an la 29,000 US$
după 6 ani de funcționare.

http://www.tonal.ro/


8. Touched Romania [19]
www.touchedromania.org
• Sediu: București

• Sector: Prevenirea părăsirii copiilor

• An înființare: 2005

• Buget anual: 234,000 USD

• Angajați: 10 angajați cu normă întreagă, 1 angajat cu jumătate
de normă

• Misiune: Transformarea vieții mamelor și a copiilor mici care
se confruntă cu nesiguranța, prin intermediul unei abordări
unitare care oferă servicii sociale, precum și asistența de
sprijin emoțional, educațional și financiar.

• Necesitate socială – provocare: Potrivit unui raport al
Consiliului European, numărul copiilor abandonați din
România, continuă să fie extrem de mare. De asemena,
potrivit aceluiași raport, multe dintre mamele care își
abandonează copiii sunt tinere cu un nivel educațional scăzut,
care trăiesc în condiții de sărăcie extremă și nu sunt
conștiente de consecințele negative ale abandonului.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Întreprinderea socială pregătește profesional și
oferă locuri de muncă în atelierul de bijuterii pentru mamele
catre trăiesc în condiții de nesiguranță. În atelier, femeile
învață să confecționeze bijuterii cum ar fi cercei, inele și
brățări, acoperind o gamă largă de gusturi și prețuri.
Obiectiv social: Oferirea unui loc de muncă pentru cel puțin
2 beneficiare (mame) prin confecționarea bijuteriilor.
Obiectiv economic: Creșterea autofinanțării de la 1% la 5%
până la 10% în primul an de funcționare. Veniturile
consolidează Centrul Maternității și Pensiunea.

http://www.touchedromania.org/


9. Viitorul Plus Association [20]
www.viitorplus.ro

Sediu: București

Sector: Dezvoltare durabilă/viabilă

An înființare: 2006

Buget anual: 75,000 USD

Angajați: 4 angajați cu normă întreagă

Misiune: Promovarea dezvoltării durabile în ramurile de
producție, consum și gestionare a resurselor naturale la
nivel individual, comunitar și organizatoric.

Necesitate socială – provocare: Aproximativ 200 de specii
marine mor anual din cauza a 46.000 de bucăți de deșeuri
nereciclate, care ajung în ocean în fiecare an. În mod clar,
sunt necesare modelele integrate durabile care vor asigura
un viitor sigur și curat.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Întreprinderea socială Textile Bag vinde sacoșe ecologice
pentru cumpărături, confecționate din materiale naturale care
reprezintă o abordare alternativă în raport cu sacoșele din plastic.
Aceste sacoșe sunt realizate de tineri și adulți ca parte a procesului
de reincluziune a acestora în societate și pe piața muncii.
Obiectiv social: Oferirea unui loc de muncă pentru cel puțin 8
beneficiari și înlocuirea a 27,6 de milioane de sacoșe plastice pe an.
Inițierea cel puțin a unei campanii de conștientizare pe Internet și
în magazine.
Obiectiv economic: Întreprinderea să devină viabilă în primele 6
luni și să genereze venituri anuale de 5.000 EUR.

http://www.viitorplus.ro/


10. Centrul Urban de Inițiative Bune [21]
www.incuib.ro

• Sediu: Iași

• Sector: Economie socială

• An înființare:

• Buget anual:

• Angajați:

• Misiune: “La CUIB promovăm un stil de viaţă
prietenos cu mediul şi oferim şansa de petrecere a
timpului liber într-un mod prin care reducem
impactul acţiunilor noastre faţă de mediu.”

• Necesitate socială – provocare: CUIB este primul
spațiu din România care aduce la un loc sute de
produse ale întreprinderilor sociale din România.

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Centrul Urban de Inițiative Bune este un
spaţiu în care ideile creative, spiritul civic sau simpla
bună dispoziţie sunt încurajate şi incubate. Proiect inițiat
și dezvoltat în Iași de Asociația Mai Bine.
Obiectiv social: CUIB este primul spațiu din România care
aduce la un loc sute de produse ale întreprinderilor
sociale din România, afaceri pentru care profitul este un
mijloc de a atinge scopuri sociale, nu o finalitate în
sine. Este vorba de produse prietenoase cu mediul,
unicat, realizate de persoane vulnerabile sau de mici
producători.
Obiectiv economic: Toate produsele servite în CUIB care
nu pot fi produse local, precum cafeaua și ceaiul verde,
provin din comerțul echitabil și sunt certificate Fair
Trade. Garantăm astfel respect și venituri decente pentru
producători și investiții durabile în comunități din lumea
a treia.

http://www.incuib.ro/
https://www.maibine.eu/project-area/economie-sociala
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Economia circulară este o economie "în care valoarea produselor, a
materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp
posibil, iar generarea de deșeuri este minimizată" [22].

Un sistem economic care înlocuiește conceptul de "sfârșit de viață" cu
reducerea, reutilizarea, reciclarea și recuperarea materialelor în procesele de
producție/ distribuție și consum. Ea funcționează [...] cu scopul de a realiza o
dezvoltare durabilă, creând simultan calitatea mediului, prosperitate și
echitate socială, în beneficiul generațiilor actuale și viitoare” [23].

CE ESTE ECONOMIA CIRCULARĂ?

[24]



Trecerea de la economia liniară la cea circulară [25] 
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R4: Reutilizare

R1: Regândire

PILONII ECONOMIEI 
CIRCULARE [23] 

R0: Refuz

R2: Reducere

R5: Refacere

R6:Recondiționare

R7: Reorientare

R8: Reciclare

R9: Recuperare

A face produsul redundant 
prin renunțarea la funcția
sa ori oferind aceeași
funcție printr-un produs
radical diferit.

Intensificarea utilizării 
produsului (de ex.: prin 
partajarea/distribuirea 
lui).

Repararea sau întreținerea
produsului defect, astfel încât
acesta să poată fi utilizat cu 
funcția inițială.

Incinerare de material 
cu recuperare de 
energie.
. 

Procesarea
materialelor pentru a
obține o calitate mai
mare sau mai mica.

Încorporarea produsului
aruncat sau a unor părti
din el într-un nou produs
cu funcție diferită.

Încorporarea unor părți
ale produsului aruncat în
alt produs cu aceeași
funcție.

Creșterea eficienței în 
producerea sau utilizarea 
produsului, consumând mai 
puține resurse naturale și 
materiale.

Restaurarea unui produs vechi 
și actualizarea lui.
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Deșeul este materie primă.

Optimizarea randamentelor de resurse prin
circularea produselor, componentelor și
materialelor.

Promovarea eficienței sistemului prin
denunțarea și combaterea efectelor nocive.

Conservarea și sporirea capitalului natural.
Principiile economiei circulare [26] 

Diversitatea este tărie.



Modele de afaceri în economia circulară [27]
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Model relevant in industrii care au nevoie de resurse si materii prime foarte rare, astfel, aceste
resurse sunt inlocuite cu materii 100% regenerabile, reciclabile sau biodegradabile. Ex:

Furnizori
circulari

Model care asigură eliminarea pierderilor de materii și maximizează valoarea produsului,
prin fluxuri de revenire a materiilor șimaterialelor.

Model relevant in industrii care au nevoie de resurse si materii prime foarte rare, astfel, aceste
resurse sunt inlocuite cu materii 100% regenerabile, reciclabile sau biodegradabile. Ex:
Model relevant in industrii care au nevoie de resurse si materii prime foarte rare, astfel, aceste
resurse sunt inlocuite cu materii 100% regenerabile, reciclabile sau biodegradabile. Ex:
Model relevant în industrii care au nevoie de resurse si materii prime foarte rare, astfel, aceste
resurse sunt înlocuite cu materii 100% regenerabile, reciclabile sau biodegradabile.

Model care permite companiilor să prelungească durata de viață a unui produs prin reparare,
remanufacturare sau remarketare.

Model care poate înlocui clasicul model „cumpără și deține”. Astfel, un produs poate fi utilizat
de unul sau maimulți oameni, pe principiul „închiriază și folosește”.

Model de afacere care permite utilizatorilor să colaboreze și să împartă bunurile deja
deținute.

Produs ca 
serviciu

Platforme
de sharing

Extinderea
duratei de 
viață a 

produselor

Recuperarea
resurselor

Furnizori
circulari
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Beneficiile economiei circulare pentru întreprinderi

• minimizarea impactului asupra mediului
• utilizarea resurselor regenerabile
• prevenirea deșeurilor
• reducerea irosirii deșeurilor

• stimulente aplicate resurselor umane
• locuri demuncă

• stimulente aplicate resurselor umane
• locuri demuncă

• susţinerea şi creşterea profitabilităţii
• cresterea volumului vânzarilor de produse sustenabile
• optimizarea managementului de date
• maximizarea recuperării bunurilor
• construirea de parteneriate şi relaţii pe termen lung
• minimalizarea dependenței față de importurile de materii prime
• creșterea competivității la nivelul industriei

Economic

De mediu

Social

• utilizarea resurselor regenerabile
• minimizarea impactului asupra mediului
• prevenirea deșeurilor
• reducerea irosirii deșeurilor
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NU vor beneficia de ajutorul de minimis
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• întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de

Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind

organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a

Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE)

104/2000 al Consiliului;

• întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum

sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

• întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole,

prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

TOATE ACTIVITĂȚILE CONFORM NOMENCLATORULUI DE CODURI CAEN SUNT ELIGIBILE CU EXCEPȚIA:



NU vor beneficia de ajutorul de minimis
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-atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în

cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

-atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integral către producători primari;

• întreprinderile care au activități legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele
legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție
sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export,

• înteprinderile cu activități condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele
importate;

• înteprinderi cu activități pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis evidențiate mai sus.



Cheltuieli neeligibile
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Subcontractele (externalizările) care determină o 
creștere a costului de executare a operațiunii;

Achiziţia de echipamente second-hand;

Subcontractele (externalizările) în temeiul cărora 
plata se definește în procente din costul total al
proiectului;

Amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

Achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri 
imobiliare pentru o contribuție din partea
Fondului Social European, cu excepția cazurilor în 
care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

TVA care poate fi recuperat.

Contribuția în natură;

Cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și
comercializarea tutunului și a produselor
din tutun;
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Costuri acoperite din alte surse; trebuie 
să se evite dubla finanțare!

Cheltuieli excesive și nejustificate!

Cheltuielile trebuie realizate respectând
principiul de eligibilitate a cheltuielilor
conform căruia acestea trebuie să fie
proporționale și necesare pentru
implementarea proiectului.
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Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat:
• Cheltuieli salariale; Onorarii/Venituri 

asimilate salariilor pentru experți proprii/ 
cooptați;

• Contribuţii sociale aferente cheltuielilor 
salariale şicheltuielilor asimilate acestora 
(contribuţii angajaţi şi angajatori);

Cheltuieli cu deplasarea personalului 
întreprinderilor sprijinite:

Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale.

• Cheltuieli pentru cazare;
• Cheltuieli cu diurna personalului propriu;
• Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv

transportul efectuat cu mijloacele de transport în
comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul
delegării ori locul de cazare, precum şi transportul
efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul
delegării);

• Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale
aferente deplasării.

Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor;
Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării
întreprinderilor;
Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace
de transport aferente funcţionării întreprinderilor;
Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor;
Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor.

Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente
funcţionării întreprinderilor;
Conectare la reţele informatice aferente
funcţionării întreprinderilor;
Cheltuieli de informare şi publicitate aferente
funcţionării întreprinderilor;
Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale;
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite)
Cheltuieli de leasing fără achiziție;
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Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului
de minimis nu are expertiza necesară; 
Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor:
• Prelucrare de date;
• Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;
• Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format 

tipărit şi/sau electronic;
• Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare;
Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare.



VĂ MULȚUMIM!

DETALII ŞI ÎNSCRIERI:

www.asistnordvest.ro
office@asistnordvest.ro
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