GHID CERTIFICARE
ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE
Cluj-Napoca 2020

Titlul proiectului: ASIST-Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania
Finanțat prin Contract POCU: POCU/449/4/16/126610

Economia socială reprezintă ansamblul
activităților organizate independent de
sectorul public, al căror scop este să servească
interesul general, interesele unei colectivități
şi/sau interesele personale nepatrimoniale,
prin creşterea gradului de ocupare a
persoanelor aparținând grupului vulnerabil
şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri,
prestarea de servicii şi/sau execuția de lucrări.

DEFINITIE
Întreprinderile sociale sunt persoane juridice
de drept privat care dovedesc că respectă,
conform actelor legale de înființare şi
organizare, cumulativ, definiția şi principiile
economiei sociale

prevăzute în lege..
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Principiileeconomiei
sociale

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale față de
creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergența dintre interesele membrilor asociați şi interesul
general şi/sau interesele unei colectivități;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra
activităților desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare
specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi
independență față de autoritățile publice;
g) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului
financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale
unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al
membrilor.
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ES
vs.
ET
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Cine poate fi
întreprindere socială
(

În conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială și
Hotărârea Nr. 585/2016

TREY
research

5

ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ (Î.S.) / ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERȚIE (Î.S.I.)
Categorii de persoane juridice de
drept privat care pot fi Î.S. și Î.S.I.

Actele de înființare și funcționare pentru a se atesta ca ÎS sau certifica ca ÎSI:

Societățile cooperative de gradul I

• actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al
Registrului Comerțului;

Cooperativele de credit

• statutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a
României potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind
instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările
ulterioare;

Asociații și fundații

• actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul
asociațiilor şi fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție
își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare;

Casele de ajutor reciproc ale salariaților

• actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul
asociațiilor şi fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție
își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare;

TREY
research

6

ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ (Î.S.) / ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERȚIE (Î.S.I.)
Categorii de persoane juridice de
drept privat care pot fi Î.S. și Î.S.I.

Actele de înființare și funcționare pentru a se atesta ca ÎS sau certifica ca ÎSI:

Casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor

• Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul
asociațiilor şi fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție
își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare;

Federații

• Statutul și certificatul de înscriere în Registrul Federațiilor aflat la grefa
tribunalului în circumscripția căreia federația urmează să își aibă sediul, în
conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Uniunile persoanelor juridice

• Statutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;

Alte categorii de persoane juridice de
drept privat (IF; SNC; SRL; etc.)

• Actul de înființare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau
certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului
Comerțului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul
Național al Registrului Comerțului, respectiv statutul și dovada
personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.
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Cine poate dobândi
statutul de Î.S. și Î.S.I.
În conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială și
Hotărârea Nr. 585/2016
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Statutul de întreprindere social Î.S.
Se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială!
Persoanele juridice de drept privat, prevazute
mai sus, pot solicita un atestat de
întreprindere
• socială, dacă actelele de înființare și
funcționare conțin prevederi prin care se
demonstrează
• Faptul că:
- activitatea desfășurată are scop social;
- respectă principiile economiei sociale;
- respectă anumite criterii.

Criterii de îndeplinit
a) acționează în scop social şi/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
e) echitabile, între care nu pot exista diferențe care
să depăşească raportul de 1 la 8.
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Statutul de întreprindere social Î.S. I.
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30%

100%

Angajaț/timp de lucru

Social

Are permanent, cel puțin 30% din
personalul angajat aparținând
grupului vulnerabil, astfel încât
timpul de lucru cumulat al acestor
angajați să reprezinte 30% din
totalul timpului de lucru al tuturor
angajaților.

Are ca scop lupta împotriva
excluziunii, discriminărilor și
șomajului prin
inserția socioprofesională a
persoanelor defavorizate.
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Procedura de obținere a
atestatului
În conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind
economia socială și Hotărârea Nr. 585/2016
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Persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin postă cu
confirmare de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă,
respectivînacăreirazăteritorialăîșiausediul,următoareledocumente
Cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2 (Legea Nr.219/2015 privind economia socială
sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită
concomitent și acordarea mărcii sociale.
Actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru
conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către
persoana împuternicită în acest scop, din care să reiasă faptul că
întreprinderea are scop social și respectă principiile și criteriile
economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social
ales.

 Nu se percep taxe pentru
emiterea atestatului sau a mărcii
sociale!
 Poți obține marca socială doar
dacă ai obținut și atestatul de
întreprindere socială!
12

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile de la data
înregistrării! Termenul poate fi prelungit o singură dată, 15 zile
calendaristice! Când cererea şi documentația primită sunt
incomplete, solicitantul are la dispoziție încă 30 de zile calendaristice
pentru a le completa!
Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani! Poți
solicita concomitent acordarea atestatului social și a mărcii sociale, iar obținerea
mărcii sociale este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială
(Se va completa cererea tip prevăzută în anexa 6 a normelor metodologice)!
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Grupurile dezavantajate
În conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind
economia socială și Hotărârea Nr. 585/2016
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Cine sunt grupurile vulnerabile?
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

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

Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului,
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;

•

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

•

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

Persoanele fără adăpost

•

Adeverință eliberată de primăria din cadrul unității administrativteritoriale în care
trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativteritorială şi nici în altă unitate administrativteritorială 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 serviciul public de asistență socială în a cărui rază teritorială se
află domiciliulsau reşedința persoanei respective, la solicitarea IS (anual).

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

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)

Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale
protecției internaționale (definite conform Legii nr. 122/2006
privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare)

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.
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Obligațiile anuale de
raportare
În conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind
economia socială și Hotărârea Nr. 585/2016
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Care sunt obligațiile anuale de raportare?

Să întocmească raportul de
activitate anual care conține
aspecte privind întreaga activitate
desfășurată de întreprinderea
socială de inserție în perioada de
raportare, specifice domeniului de
activitate, inclusiv raportul social
anual care conține activitățile cu
caracter social, corelate cu
Market Location
situațiile financiare prezentate.

Să întocmească raportul social
anual cuprins în raportul de
activitate anual și extrasul
raportului
social
anual,
conform modelului prevăzut în
anexele
nr. 5A șiDeposits
5B la normele
Upcoming
metodologice.
Data Market

Card (40%)
Să
întocmească
extrasul
situațiilor financiare anuale.
Gift Card (20%)
Other (20%)

42%
16
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Obligațiile anuale de
raportare
În conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind
economia socială și Hotărârea Nr. 585/2016
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Cum sprijină statul structurile economiei sociale?
Întreprinderile sociale de inserție pot beneficia de următoarele facilități din partea
autorităților administrației publice locale:
• atribuirea unor spații şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităților pentru care le-a fost acordată marca
socială;
• sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în
comunitate, precum şi în identificarea unor piețe de desfacere a acestora;
• sprijin în promovarea turismului şi activităților conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi
cultural local;
• scutiri de taxe acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, astfel: întreprinderile sociale de inserție nu datorează impozit/taxă pe clădiri pentru
clădirile deținute și pentru terenurile deținute sau utilizate;
• alte facilități şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autoritățile administrației publice locale, în condițiile
legii;
• contracte rezervate: Autoritățile contractate pot poate rezerva dreptul de participare la procedura de
atribuire doar unităților protejate autorizate și întreprinderilor sociale de inserție - Legea Nr. 98/2016 privind
achizițiile publice
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Cum sprijină statul structurile economiei sociale?
• sprijin pentru consolidarea economiei sociale acordat prin Programul Operațional Capital Uman
(POCU) - Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v :
Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă;
• măsuri de sprijin, de natura ajutorului de stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice, cu
respectarea prevederilor comunitare şi naționale în materie de ajutor de stat;
• îndrumare metodologică acordată de către agențiile județene pentru ocuparea forței de
muncă;
• facilități pentru angajarea de tineri cu risc de marginalizare socială, în conformitate cu Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare;
• anual, de programul pentru stimularea înființării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera
economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 25^1 lit. d) din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare, referitoare la Programele naționale destinate finanțării întreprinderilor mici şi mijlocii
care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul întreprinderilor
TREY
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EXEMPLE DE Î.S.
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1. ACSIS-Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială
www.acsis.ro
Sediu: București

Sector: Drepturile copiilor, sprijinirea familiilor
aflate în situații de risc
An înființare: 2004
Buget annual: 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.
Add a footer

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 fii 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.
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2. ADV –Alături de voi
www.alaturidevoi.ro
Sediu: Iași
Sector: HIV/AIDS, îngrijirea sănătății, educație, sprijin
An înființare: 2002
Buget anual: 1,784,339 USD
Angajați: 32 angajați cu normă întreagă, 39 angajați
cu jumatate 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.
Add a footer

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 ifectați
de 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.
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3. Fundația Cartea Calatoare (FCC)
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 deficiența 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.

Add a footer

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
acoperiri noilor piețe cum ar fii de exemplu grădinițele și casele
de îngrijire/pensiunile pentru persoanele în vârsta.
Obiectv 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 copii cu
probleme de vedere să aibă acces la educație.
Obiectv 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.
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4. Fundația Noi Orizonturi Lupeni
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 angajați cu jumaătate
de normă, 600 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 copii
centrul de tineri ‘’Impact’’.

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.
Obiectv 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 social vulnerabile.
Obiectv economic: Asigurarea surselor independente de
venituri care vor fi generate de 15% din costul total de
exploatare.

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 impacte din ce in ce mai negative pentru
societate.
Add a footer
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5. Asociația Hercules
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 dificultățiile 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.

Add a footer

Date generale privind întreprinderea socială
Descirere: Asociația a construit un centru de evenimente care
poate fi închiriat de persoane și înteprinderi sociale pentru nunți,
conferințe, ședințe, seminarii, etc. De asemena, 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.
Obiectv 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
8,455EUR pentru primul an de funcționare.
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6. Asociația Prietenia
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).

Date generale privind întreprinderea socială
Descirere: 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.
Obiectv 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.

Necesitate socială – provocare: Un procent de 9,5% din
persoanele care au dizabilități menatale și nu se află în instituții
similare, trăiesc ăn 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 dezvolatarea serviciilor unitare de bază devine tot
mai puternică deoarece părinții îmbătrânesc iar asistenții sociali
care oferă servicii de îngrijire și asistență nu sunt suficienți. Pe
cale de consecință, resursele economice scad în mod dramatic.

Add a footer
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7. Tonal Association
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.

Add a footer

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Întreprinderea socială creează și vinde obiecte de
artă cum ar fii 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 ți formarea a cel puțin 3 persoane care vor
participa în mod activ în înterprinderea socială.
Obiectiv economic: Asigurarea sustenabilității economice a
întreprinderii sociale, asigurarea 80% din autofinanțare și
creșterea veniturilor de la US$ 12,205 în primul an la US$ 29,000
după 6 ani de funcționare.
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8. Touched Romania
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: Tranformarea 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.

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 fii 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.

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.

Add a footer
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9. Viitorul Plus Association
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.

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 in magazine.
Obiectiv economic: Întreprinderea să devină viabilă în primele 6
luni și să genereze venituri anuale de 5.000Eur.

Necesitate socială – provocare: Aproximativ 200 de
specii marine mor anual din cauza 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.

Add a footer
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10. CentrulUrban de Inițiative Bune
www.incuib.ro
Sediu: Iași
Sector: Economie socială
An înființare:
Buget anual:

Angajați:
Misiune: “La CUIB promovăm un stil de viață
prietenos cu mediul şi oferim şansa de petrecere a
timpului liber într-un mod prin care reducem impactul
acțiunilor noastre față de mediu.”

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

Add a footer

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere:Centrul Urban de Inițiative Bune este un
spațiu în care ideile creative, spiritul civic sau simpla
bună dispoziție 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
verse, 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.
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11. REDU
www.redu.org.ro
Sediu: Iași - Asociația Mai Bine.
Sector: Economie socială
An înființare: 2014
Buget anual:
Angajați:
Misiune: Misiunea noastră este de a contribui la
dezvoltarea durabilă a comunității locale prin
implementarea de proiecte sub o abordare holistică, pe
toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile:
mediul natural, mediul social și mediul economic.

Necesitate socială – provocare: Răspund într-un mod
mai pozitiv mesajelor clientilor prin care isi exprimați
dorința de a dona bunuri vestimentare.

Add a footer

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Inițiat de către Asociația Mai Bine, ONG cu peste 7
ani de experiență în activități privind protecția mediului,
proiectul are drept scop dezvoltarea unei economii circulare –
colectarea și reducerea cantității de deșeuri textile prin
transformarea lor în produse cu impact pozitiv asupra
mediului și comunității.
Obiectiv social: Întreprinderea integrează în misiunea ei cele 3
dimensiuni ale dezvoltării durabile: mediul, societatea și
economia, dovedind că relațiile dintre ele pot fi armonizate și
guvernate de principii solide, astfel încât să se poată contribui
la crearea unei comunități care este ecologic sustenabilă,
social echitabilă și facilitează un comerț etic.
Obiectiv economic: REDU este prima întreprindere socială din
România care realizează produse noi din textile și accesorii
donate, dar și din resturile de materiale oferite de către fabrici
și ateliere locale. Este, de asemenea, prima inițiativă din Iași
prin care se colectează materiale vechi și folosite din
comunitate cu scopul reutilizării lor. În calitate de afacere
socială, veniturile realizate nu vor fi niciodată utilizate în
scopurile personale ale fondatorilor, ci vor fi investite în
dezvoltarea ideii care acționează pentru o cauză comună:
reducerea deșeurilor textile care impactează negativ mediul.
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12. Societate Cooperativă Meșteșugărească CERTA GRUP
http://certa-grup.ro
Sediu: Râmnicu Vâlcea
Sector: Persoane cu dizabilități (forme ușoare) și tineri postinstituționalizați
An înființare: 2005
Buget anual: 2366740

Angajați: 42 angajați ( an 20120)
Misiune: Certa Grup este o cooperativă care are o activitate
economi- că cu un pronunțat caracter local deoarece piața
principală de desfacere a produselor este reprezentată de
județul Vâl- cea și localitatea Râmnicu Vâlcea.

Necesitate socială – provocare: Acțiuni sociale pentru
sprijinirea comunității – oferirea de articole de îmbrăcăminte
instituțiilor de protecție socială, sprijin pentru sinistrați,
realizarea de lucrări pentru Spitalul TBC.

Add a footer

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Activitatea cooperativei datează din anul 1968
când era considerată activitatea economică a Uniunii
Județene a Cooperativelor Meșteșugărești din județul
Vâlcea.
Obiectiv social: Faptul că nu au obiective sociale în statut
nu împiedică însă cooperativa să realizeze acțiuni cu
caracter social pentru comunitate: reduceri de preț pentru
diverse lucrări efectuate pentru spitale sau instituții de
asistență socială, încadrarea în muncă a tinerilor
postinstituționalizați, ajutorarea copiilor și bătrânilor
instituționalizați, angajarea de persoane cu handicap.
Obiectiv economic: Trebuie menționat că societatea este
organizată pe centre de profit. Fiecare activitate are un
responsabil care dă seamă lunar în Consiliul de
Administrație pentru activitatea realizată: nivelul anual și
lunar al producției realizate, vândute și încasate, numărul
de salariați, productivitatea muncii, cheltuielile salariale și
taxele aferente și face propuneri pentru îmbunătățirea
activității, investiții necesare, modalități noi de atragere a
clienților.
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13. C.A.R. Faur
http://www.carfaur.ro/
Sediu: București
Sector:
An înființare: 1997
Buget anual: Venituri totale 6,804,938 (2018)
Angajați:
Misiune: C.A.R. FAUR-IFN exista pentru a oferi membrilor serviciile
unei institutii solide, disciplinata financiar, avand resurse umane
calificate, care deservesc nevoile financiare de economii si
imprumuturi.
Necesitate socială – provocare: Casa de Ajutor Reciproc FAUR –
IFN este o organizație de credit mutual, organizatǎ drept casǎ de
ajutor reciproc care se adreseazǎ în principal salariaților, având,
conform statutului, și posibilitatea de a primi membri pensionari.

Add a footer

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Conform site-ului organizației, „C.A.R.-ul va
funcționa pentru membrii sǎi ca un consilier financiar” și își
asumă și rolul de furnizor de educație financiară pentru
membrii săi.
Obiectiv social: Misiunea socială a CAR Faur constă în
facilitarea accesului membrilor la resurse financiare pentru
îndeplinirea obiectivelor lor financiare acces care se realizează
prin acumularea exceselor temporare de resurse financiare a
unor membri pentru ajutorarea celor aflați în deficit temporar,
și oferirea unei educații financiare membrilor care să permită
o viață sănătoasă din punct de vedere financiar educația se
realizează prin oferirea de consultanță la ghișeu pentru
întocmirea unui buget și explicarea modului de funcționare a
produselor de creditare și economisire, oferirea de informații
prin site.
Obiectiv economic: C.A.R.Faur este o asociație non-profit, ca
urmare nu realizează profit. Poate realiza, în urma activităților
pe care le desfăşoară, un excedent care va fi repartizat în
funcție de modul în care hotărăşte Adunarea Generală.
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14. Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”
BUCUREȘTI
http://www.carp-omenia.ro/
Sediu: Bucuresti
Sector: Servicii pentru persoanele în vârstă
An înființare: 1952
Buget anual: Venituri totale - prevederi anuale
4220000
Angajați: 55 angajați cu normă întreagă, 66
angajați cu jumătate de normă, peste 30 de
voluntari.
Misiune: Misiunea socială a unei entități
devine vizibilă pornind de la prevederile
statutului și terminând cu aplicarea propriuzisă a acestora. Statutele reprezintă normele
scrise care orientează activitatea unei case de
reciproc a pensionarilor.
Necesitate socială – provocare: Este o
organizație neguvernamentală, apolitică,
nonprofit și de caritate, ce are ca scop
oferirea de asistență materială, financiară și
socială membrilor săi, contribuind astfel la
protecția socială de ansamblu a acestora.
Add a footer

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Asociația desfășoară programe de asistență socială și de asistență
medicală pentru membrii mai în vârstă, care au probleme deosebite de sănătate
sau care riscă izolarea socială.
Obiectiv social: Scopul Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA”, de a oferi ajutor și asistență
membrilor săi, este realizat prin acordarea de imprumuturi rambursabile și, în
mod gratuit, de sprijin material si financiar, de asistență socială și medicală,
precum si de alte servicii sociale. Toate acestea sunt complementarea celor
oferite de către instituțiile statului și vin să îmbunatățească protecția socială de
ansamblu a membrilor organizației.
Obiectiv economic: Sprijinul financiar este oferit membrilor Asociatiei care sunt
spitalizati, celor aflati sub diferite tratamente de refacere, dupa accidente sau
boli grave, sau care urmează tratamente stomatologice, și care nu posedă banii
necesari pentru a trece peste aceste dificultaăți, precum și ca ajutor acordat
familiei, în caz de deces. În astfel de cazuri, organizația oferă o anumită sumă de
bani, nerambursabilă, destinată să ajute persoana respectivă să depășească mai
ușor situația cu care se confruntă.
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15. Fundația de Dezvoltare Locală “SPERANȚA”
www.fundatiasperanta.ro
Sediu: Târgu Neamț
Sector: Servicii pentru persoanele cu nevoi speciale, educație
An înființare: 1995
Buget anual: Venituri totale (2011) 1260294.79

Angajați: 71 angajați (12 persoane cu dizabilități la atelierul de
decorațiuni și aranjamente diverse)
Misiune: Participant activ cu rol determinant în dezvoltarea
comunității , lucram în comunitate și pentru comunitate
încercând să o sprijinim și să găsim soluții viabile pentru
problemele, nevoile și suferințele semenilor noștri , care,
neglijate sau nedescoperite, le marchează și îngreunează
existența.
Necesitate socială – provocare: Scopul centrului este
cresterea gradului de integrare socio-profesională și de
abilitare
pentru
un
trai
independent
a
persoanelor cu dizabilități din orașul Târgu Neamț și comunele
limitrofe. Beneficiarii sunt persoane cu dizabilități cu vârsta
între 16-55 ani, cu grad mediu și accentuat de handicap,
aflate in familii sau provenite din scoli speciale si centre de
plasament.
Add a footer

Date generale privind întreprinderea socială
Descriere: Centrul de zi “Speranța” pentru persoane cu
dizabilități reprezintă un cadru institutionalizat, care oferă
servicii sociale gratuite persoanelor încadrate într-un grad de
handicap.
Obiectiv social: De-a lungul anilor, organizația a devenit un
important agent al schimbării în comunitate, datorită
numeroaselor proiecte inițiate și derulate în domenii diverse
precum: combaterea șomajului, orientare și formare
profesională, turism, servicii sociale pentru persoane
defavorizate, protecția mediului, instruire și consultanță
pentru IMM-uri si PF și consilierea cetățenilor.
Obiectiv economic: Excedentul activității economice este
repartizat, după caz, pentru susținerea financiară a serviciilor
sociale oferite de C.I.T.O., pentru programe de integrare
profesională a persoanelor cu dizabilități sau pentru
cofinanțarea altor proiecte inițiate și derulate de fundație în
comunitate.
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Vă mulțumim
Acest material este cofinanțată din
Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020.
Conținutul acestui ghid nu reprezintă în
mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene. Întreaga responsabilitate
asupra corectitudinii și coerenței
informațiilor prezentate în prezentul
ghid revin INSTITUTULUI PENTRU
CERCETĂRI ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ
ŞI MEDIU „ERNEST LUPAN”.
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