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Despre  NESsT 

 
• Crează locuri de muncă și surse de venit 

demne pentru persoanele marginalizate pe 
piața muncii din tările cu economii emergente 

• Investește bani și capital social (asistentă 
tehnică, coaching) în întreprinderi sociale în 
etapa inițială (early stage)  

• Se adresează comunităților izolate, 
discriminate, fără acces la educație și abilități 
de muncă.  

• Are impact asupra tinerilor în situații de risc, 
persoanelor cu dizabilități, minorităților 
etnice, micilor producători, artizanilor.  



Despre  NESsT în  Român ia  

 

- din 2007 

- Peste 1.4 mil $ investiți în întreprinderi sociale din România 

- 4 competiții pentru întreprinderi sociale 

- 98 de organizații și echipe au trecut prin procesul de planificare a afacerii  

- 18 membri în portofoliul de incubare până în prezent 

- 9 membri activi în portofoliul de incubare în 2015 

- 2 ediții ale Zilei Întreprinderilor Sociale 

- 3$ randamentul investiției pentru fiecare dolar investit în întreprinderi sociale 



Spargerea cercului 
vicios al sărăciei 

Locuri de muncă 
demne 

Economii 

 
NESsT crede că toți oamenii 
au dreptull la un loc de 
muncă stabil, care să le 
aducă un salar cu care se 
poate trăi. Un loc de muncă 
imbunătățește calitatea 
vieții persoanelor care se 
izbesc de excluziune.  

 
Oportunitatea de a 
contribui social prin muncă 
demnă duce la schimbări 
majore în viața persoanelor 
și este primul pas al 
procesului de ieșire din 
starea de sărăcie.  

 
Pot duce la economii de 
milioane de euro pentru 
guverne (din subvenții și 
cheltuieli sociale).  
Corporațiile recunosc, în 
prezent, valoarea împărtățiă 
a includerii comunităților 
marginalizate în forța lor de 
muncă sau în procesele de 
aprovizionare și distribuțiw.  

DE CE INVESTIM ÎN 
LOCURI DE MUNCĂ ȘI 
SURSE DE VENIT DEMNE 
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DE CE INVESTIM ÎN 

„MISSING MIDDLE”  

(ZONA DE MIJLOC 
NEACOPERITĂ – stadiul de 
început, încă nevalidat, al 
unei întreprinderi sociale) 

 

Potențialul de impact Empatie Servicii accesibile 

 
NESsT crede că la acest 
stadiu regăsim cel mai mare 
potențial de impact. În etapa 
de început a unei 
întreprinderi sociale putem 
ajunge la cele mai 
vulnerabile persoane, 
deseori beneficiari ai 
ONGurilor 

 
În această etapă empatia 
pentru grupurile vulnerabile 
predomină și momentul în 
care ne putem încă permite 
să ne asumăm riscuri, chiar 
de a pierde / da greș total.  
 
În acest stadiu “socialul” din 
întreprinderea socială are 
aceeași pondere ca  
“întreprinderea”. 
 

 
Este etapa în care putem 
itera și dezvolta modele de 
business care sunt accesibile 
pentru aceste comunități și 
răspund nevoilor lor, 
generând, în același timp, 
structuri cost – venit 
sustenabile pentru 
întreprindere.   
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ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE NESsT 

• Focus: întreprinderi în etapa de 
start-up 

• Finanțare: granturi $25,000 
• Activitatea de bază: competiții de 

planuri de afaceri (1 an)  
• Activități de dezvoltare a 

ecosistemului: conștientizare și 
educare prin publicații și 
evenimente, parteneriate cu 
companii pentru atragere de 
voluntari, măsurare și comunicare 
a impactului 

• Focus: întreprinderi în etapa de 
validare 

• Finanțare: granturi și împrumuturi 

$100,000  

• Activitate de bază: Incubare și 

asistență tehnica (3 ani) 

• Activități de dezvoltare a 

ecosistemului : Focus pe locuri de 

muncă și venit, indicatori 

cantitativi și calitativi, parteneriate 

cu companii pentru creare de 

locuri de muncă, dezvoltarea de 

talente în domeniu 

 

• Focus: Întreprinderi în 

etapa de pregătire a 

creșterii 

• Finanțare: granturi și 

investiții $250,000 

• Activitate de baza: 

consiliere strategică (3 ani) 

• Activități de dezvoltare a 

ecosistemului : Advocacy 

pentru cresterea gradului 

de angajare a grupurilor 

marginalizate, strategii de 

creștere, programe de 

mentorat.  

Etapa 1: 1997-2010 

Etapa 2: actuală  

Etapa 3: Planuri de creștere 



CRITERI I  DE SELECȚIE  

Echipa de 
management 

• Experiență anterioară 
comună 

• Minim 2-3 persoane în 
echipă 

• Viziune pentru dezvoltare și 
creștere 

• Tenacitate, determinare  

Performanța 
întreprinderii 

• Vânzări în creștere, planuri 
convingătoare 

• Model de business cu 
potențial de a-și atinge 
pragul de rentabilitate în 
următorii doi ani 

• Întreprindere funcționașă 
de minim un an, vânzări 
anuale de minim $25K 

• Strategie de prevenție a 
riscurilor 

• Capacitate de analiză a 
situațiilor financiare pentru 
a lua decizii de business 

• Model de business 
sustrnabil din punct de 
vedere al mediului 

Impactul social 

• Oferă locuri de muncă 
demne și venituri 
sustenabile comunităților 
marginalizate 

• Analiza soluției propuse din 
punctul de vedere al 
costului pe beneficiar (cost 
de oportunitate).  

• Răspunde unor probleme 
sociale critice 

• Oferă soluții care pot fi 
replicate 

Valoarea adăugată 
NESsT 

• Antreprenorul poate folosi 
în mod eficient finanțarea 
de early stage oferită de 
NESsT, sfaturile de business 
și rețelele la care îi oferă 
acces 



INVESTIȚII  

Capital adecvat care răspunde nevoilor 
antreprenorilor de a-și valida modelul de 
business și impact.  

Granturi 

• Plan de afaceri, studiu de piață 

• Dezvoltare și testare de prototipuri 

Granturi rambursabile   

• Dezvoltarea de produse și investiții în echipă 

• Marketing și operațiuni  

Împrumuturi cu dpbândă mică  

• Capital de lucru și alte nevoi pe termen lung 

1,500+ beneficiari 15 noi comunități 
până în 2018 

US$75,000  
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FINANȚARE & 
PROVOCĂRI. 
LECȚII ÎNVĂȚATE 
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ELEMENTE CHEIE PENTRU UN ECOSISTEM 
PROPICE 

1. Cadru legal și de reglementare (ONG, UP,  SRL – Bcorps, CIC)  

2. Acces la surse de finanțare adecvate  

3. Acces la programe de consolidare a capacităților, formare și mentoring 

4. Conștientizarea potențialului și puterii pe care le au întreprinderile sociale  

5. Consolidarea sectorului, schimb de experiență și networking 

6. Formarea generației următoare  

7. Demonstrarea și comunicarea impactului   



ACCES LA SURSELE DE FINANȚARE ADECVATE  

- Puține instrumente disponibile pentru întreprinderile sociale 

- ÎS – nu sunt interesante pentru bănci / investitori tradiționali  

- Nevoi de investiții mixte. Rolul granturilor e important – în etapa de start up și acoperirea 
costurilor sociale.   

- Finanțare împreună cu asistență tehnică = reducerea riscurilor  

- Împrumuturi prietenoase 

- Rolul incubatoarelor – pot crea parteneriate cu fonduri de investiții 

- Sprijin în dezvoltarea unei strategii de finanțare pe 3-5 ani 
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ACCES LA SURSELE DE FINANȚARE ADECVATE  
Variabile de luat în calcul:  
 

• Etapa de dezvoltare a afacerii (start-up, rezultate inițiale, începutul creșterii, 
expansiune rapidă, maturitate) 
 

• Cât de mult efort (due diligence) e necesar pentru fiecare tip de finanțare și pentru 
monitorizarea performanței investiției?  
 

• Ce se așteaptă în schimbul finanțării?  
 

• Cât durează contractul cu întreprinderea, care e strategia de exit?  
 

• Cât de mult control e dorit de finanțator în cadrul întreprinderii?  



AGAPIS 
ZALĂU, ROMÂNIA 

 Provocare socială: micii fermieri din zonele rurale 
nu pot plăti prețurile mari necesare pentru 
comercializarea produselor lor pe o piață mai 
extinsă și pentru atingerea unor volume mai mari 
de vânzări. De asemenea, există un număr limitat 
de locuri de muncă alternative în comunitățile în 
care trăiesc.  

Întreprinderea NESsT: Întreprinderea socială 
Agapis, din Valea Barcăului, produce două linii 
gourmet de miere și fructe uscate sănătoase, cu 
accent pe valoarea nutrițională, sub marca Sănătate 
Dulce.  

55  
de apicultori au 

beneficiat de 
instruire profesională 

14 
mici producători 
au beneficiat de 

asistență 

10  
participanți la 

schimburi locale 

 
Zona de impact: venituri sustenabile 
 
Ani petrecuți în portofoliul NESsT: 2 
 
Etapă în cadrul portofoliului: incubare 
 
Valoare adăugată oferită de NESsT:  
 
• Agapis a beneficiat de ajutor în privința planificării activității și a conceperii și 

implementării unei strategii de comunicare, marketing și vânzări, cu accent 
principal pe crearea magazinului său online. 

• De asemenea, i s-a acordat asistență și susținere pentru constituirea unei rețele, 
pentru extinderea activității, precum și pentru crearea unui impact într-o 
comunitate nouă și, de asemenea, pentru creșterea vizibilității printr-un studiu 
video de caz. 

„Primul an în care ne-am aflat în portofoliul NESsT a 
însemnat o dublare a vânzărilor noastre, precum și 
creșterea satisfacției clienților direcți. Parteneriatul 

cu NESsT și participarea la toate activitățile au 
generat valoare adăugată pentru activitatea 

noastră, oferindu-ne o mai mare vizibilitate pe piață 
și promovând informarea cu privire la conceptul de 

întreprindere socială. Colaborarea cu NESsT ne-a 
adus numai avantaje, fapt pentru care le suntem 

foarte recunoscători, și dorim să continuăm această 
colaborare.” 

 —Alin Prunean, fondator  
Agapis 

35.000 USD  
suma investită de NESsT 
 până în acest moment 

48% 
creștere a veniturilor 

anuale din vânzări 
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CONCORDIA 
BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI, ROMÂNIA 

 Provocare socială: în România există numeroase 
familii cu copii care trăiesc pe străzi și care au 
nevoie de reintegrare socială. Din nefericire, 
asistența necesară pentru ca aceste persoane să își 
poată recăpăta statutul personal și profesional este 
insuficientă. 

Întreprinderea NESsT: Brutăria CONCORDIA oferă 
oportunități profesionale pentru cei mai buni elevi 
din cadrul Școlii profesionale CONCORDIA. Elevii 
sunt tineri proveniți din familii vulnerabile sau care 
trăiesc pe străzi și care doresc să se reintegreze în 
comunitate. 

18 
absolvenți 
angajați în 
panificație 

Peste 60  
de absolvenți ai 
școlii de brutărie 

Zona de impact: incluziune profesională 

Anii petrecuți în portofoliul NESsT: 1 

Etapă în cadrul portofoliului: incubare 

Valoare adăugată oferită de NESsT:  

 
• CONCORDIA a beneficiat de asistență pentru crearea și implementarea unei 

strategii de vânzări și pentru a atinge o creștere sustenabilă. 
 

• Sprijin pentru recrutarea și angajarea unui coordonator de vânzări și pentru 
constituirea unei rețele și atragerea unui ajutor suplimentar. 

„Colaborarea cu NESsT este o 
componentă importantă a dezvoltării 

întreprinderii noastre sociale, Brutăria 
CONCORDIA. Profesionalismul și 

implicarea experților NESsT ne-au 
ajutat să identificăm noi oportunități 

de reușită în activitate. Acest 
parteneriat este foarte prețios și va 

contribui la îndeplinirea misiunii 
noastre sociale.” 

  
—Cornelia Trandafir,  

director financiar  
Brutăria CONCORDIA 

23.500 USD  
suma investită de NESsT 
 până în acest moment O
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  20 
de elevi ai școlii de brutărie 

au beneficiat de alocații 
pentru studii 
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MAI BINE 
IAȘI, ROMÂNIA 
 

 
Provocare socială: în era globalizării, produsele 
tradiționale locale românești riscă să nu mai aibă cerere, 
în condițiile în care sunt înlocuite de produse de masă, 
preambalate, din import. Această schimbare a culturii 
de consum amenință sustenabilitatea mediului 
înconjurător și calitatea vieții și nu face aproape nimic 
pentru a promova schimburile comerciale corecte și 
etice dintre consumatori și producătorii locali. 

 
Întreprinderea NESsT: întreprinderea socială CUIB a 
asociației Mai Bine comercializează produse ecologice și 
produse provenite din comerțul echitabil, realizate de 
producători locali, printre care se numără persoane cu 
dizabilități care au acces limitat la piețe. Magazinul 
organizează de asemenea evenimente culturale și de 
consolidare a comunității, pentru diseminarea de 
informații legate de sustenabilitate. 

 
Peste 
4.000  

de produse vândute 

 
Sursă sustenabilă de venituri pentru:  

• 10 mici producători  
• 13 întreprinderi sociale 

 

 
Zona de impact: venituri sustenabile 
 
Ani petrecuți în portofoliul NESsT: 2 
 
Etapă în cadrul portofoliului: incubare 
 
Valoare adăugată oferită de NESsT:  
 
• A susținut asociația Mai Bine în privința planificării activității, cât și a dezvoltării și 

implementării de strategii de comunicare. 
 

• A ajutat la identificarea posibililor furnizori reprezentați de întreprinderi sociale și a 
oferit asistență pentru planificarea resurselor umane, pentru coaching și consolidarea 
conducerii, precum și pentru măsurarea și monitorizarea impactului. 
 

• A atras un sprijin suplimentar de 12.300 USD și a analizat strategiile potențiale de 
creștere. 

„Colaborarea cu NESsT a ajutat 
organizația noastră să ajungă la 
maturitate. Am câștigat un prim 

partener, care ne evaluează și ne 
monitorizează evoluția, însă fără a 

face presiuni. Pentru noi, NESsT este 
mai degrabă o organizație-mamă care 

ne însoțește în cadrul activităților 
noastre.” 

  
—Anca Gheorghica, co-fondator,  

Mai Bine 

 
45.900 USD  
suma investită de NESsT  

până în acest moment 
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VIITOR PLUS 
BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

 Provocare socială: aproape 200 de specii diferite de 
animale marine mor din cauza celor aproximativ 
46.000 de deșeuri nereciclabile din plastic care 
ajung în fiecare an în apele oceanelor. 

Întreprinderea NESsT: întreprinderea socială a 
asociației Viitor Plus, Atelierul de Pânză, vinde 
sacoșe ecologice, realizate din materiale naturale, 
ca alternativă la pungile de plastic. Aceste sacoșe 
sunt confecționate de oameni cu dizabilități, care 
lucrează de acasă sau în unitatea de producție Viitor 
Plus. 

1.068  
de beneficiari de 

la începutul 
anului 

93%  
din cheltuielile 

întreprinderii au fost 
acoperite prin vânzări, în 

2013 

106.584 USD  
vânzări anuale 

Zona de impact: incluziune profesională 

Ani petrecuți în portofoliul NESsT: 3 

Etapă în cadrul portofoliului: incubare 

Valoare adăugată oferită de NESsT:  

 
• Viitor Plus a beneficiat de asistență pentru crearea și implementarea unei strategii 

de vânzări care a diversificat canalele de vânzări, a îmbunătățit abilitățile de 
negociere și a sporit vânzările în sectorul corporatist. 
 

• Am colaborat cu Viitor Plus pentru a analiza strategiile posibile de creștere, pentru 
a îmbunătăți planificarea financiară și modul de stabilire a prețurilor și pentru a 
atrage un ajutor suplimentar pentru întreprinderea socială. 

„NESsT este un partener de încredere, care ne-a 
ajutat să creștem în fiecare an. Asistența 

financiară și consilierea primite de la NESsT au 
fost esențiale pentru a putea obține rezultate 
înalte, pe termen lung. Suntem mândri să fim 

membri ai portofoliului NESsT și să fim asociați 
cu o organizație care promovează 

profesionalismul, integritatea și implicarea în 
promovarea economiei sociale din România.” 

  
—Andreea Pandalescu, fost manager al 

întreprinderii sociale, Viitor Plus 

80.900 USD  
suma investită de NESsT 
 până în acest moment 
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MADE IN ROȘIA MONTANĂ 
ROȘIA MONTANĂ, ROMÂNIA 

 
Provocare socială: Comuna Roșia Montană este într-o 
zonă monoindustrială unde sunt puține alternative pe 
piața muncii, multe femei neavând o sursă sustenabilă 
de venit.  

Întreprinderea NESsT: Activitatea întreprinderii este 
producția manuală de articole din lână (ciorapi, căciuli, 
mănuși, fulare, poșli, yoga socks, etc). Articolele sunt 
produse de către femei din comuna Roșia Montană, 
astfel veniturile familiilor lor fiind majorate ajutându-
le să crească nivelul de trai. Producția este realizată 
acasă la fiecare în parte, iar femeile au un program de 
lucru flexibil permițându-le astfel să se organizeze și să 
se implice și în alte activități din cadrul comunității. 

400 lei 
Venit mediu lunar generat 

pentru fiecare femeie 
implicată în producție 

30 
Femei din grupuri 
vulnerabile obțin 
un venit adițional 

100%  
Creșetere estimată a 

veniturilor medii lunare în 
2016 

Zona de impact: venituri sustenabile 

Ani petrecuți în portofoliul NESsT: 1 

Etapă în cadrul portofoliului: incubare 

Valoare adăugată oferită de NESsT:  

 
• MRM a beneficiat de asistență pentru planificarea afacerii în cadrul Competiției 

NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2015 
 

• În 2016, MRM va beneficia de asistență pentru creșterea cifrei de afaceri și implicit 
a impactului social prin: realizarea și implementarea unui plan de vânzări, 
accesarea unor noi lanțuri de distribuție și diversificarea gamei de produse  
 

„Credem că întreprinderea noastră are un potențial 
enorm să motiveze oameni din alte zone ale țării, iar 

intrarea în portofoliul NESsT ne ajută cu resurse 
pentru a pune pe picioare mult mai bine această 

această întreprindere, să aducă noi susținători, 
vizibilitate fără de care ne-ar lua mai mult timp să 

promovăm idea în alte zone rurale și să realizăm noi 
colaborări.  

  
—Tică Darie, fondator,  

Made in Roșia Montană 

18.400 EUR 
suma investită de NESsT  

până în acest moment 
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TIMURAL GROUP 
MUREȘ, ROMÂNIA 

 Provocare socială: 
Lipsa unor opțiuni 
suficiente de 
integrare pe piața 
muncii a 
persoanelor cu 
dizabilități din 
județul Mureș și 
asigurarea unei 
finanțări constante a 
serviciilor dedicate 
acestui grup 
vulnerabil, servicii 
oferite de Fundația 
Alpha Transilvana.  

Întreprinderea NESsT: Întreprinderea socială a fost 
înființată în 2003 de către Fundația Alpha Transilvana 
cu scopul de a crea locuri de muncă pentru persoane 
cu dizabilități și de a genera o sursă de venit constantă 
pentru organizație. Din anul 2010, alături de 
activitățile de prestări servicii (de curățenie și 
asamblare), a fost demarată și producția de jucării 
educaționale și mic mobilier din lemn, sub brandul  
„Woodjoy” 

48.000 euro  
au fost redirecționați spre 
programele sociale până în 

prezent 

9 
Persoane cu 

dizabilități angajate 

Minim 30% 
Creștere a vânzărilor 
estimată pentru 2016 

Zona de impact: incluziune profesională 

Ani petrecuți în portofoliul NESsT: 1 

Etapă în cadrul portofoliului: incubare 

Valoare adăugată oferită de NESsT:  

 
• În cadrul Competiției NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2015, Timural Group a 

beneficiat de asistență pentru planificarea afacerii privind producția și 
comercializarea de mic mobilier din lemn și jucării educaționale din lemn. 
 

• În 2016, Timural Group va beneficia de asistență pentru creșterea cifrei de afaceri și 
implicit a impactului social prin: realizarea și implementarea unui plan de vânzări și 
accesarea unor noi lanțuri de distribuție. 

„Acest ajutor este ca o gura de aer pentru noi. Ne va 
ajuta in cresterea numarului de clienti, gasirea 

canalelor de distributie in Europa de vest, depasirea 
pragului de rentabilitate si implicit, crearea unor noi 
locuri de munca pentru persoane cu nevoi speciale.”  

  
—Eva Gyorki, manager,  

Timural Group 

18.400 EUR 
suma investită de NESsT  

până în acest moment 
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FINANȚAREA PRIN PROGRAME EUROPENE –  
MUMĂ SAU CIUMĂ?  

 

Poziția și experiența NESsT în 
România și  

Europa Centrală și de Est 
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Economie 
socială 

 

 

 
Afacere 
socială 

Întreprindere 
socială 

Antrepre
noriat 
social 

Firmă 
socială 

Furnizor 
de 

servicii 
sociale Întreprind

ere socială 
de inserție 

 

DEFINIȚIE ȘI  CONCEPTE  

http://www.nesst.org/
http://www.nesst.org/
http://www.nesst.org/


FINANȚAREA PRIN PROGRAME EUROPENE - 
bariere  

 Lipsa know-how-ului de management și a 
experienței: 

 Investiții în incubatoare și formatori 

 Lipsa accesului la finanțare adecvată:  

 Sume potrivite 

 Firma de finanțare potrivită 

 ÎS ignorate de finanțatorii clasici 

 Lipsa unui sistem de reglementare și de 
piață inclusiv: 

 Acces dificil la piețe 

 Excluziune din procesul de achiziții publice  

 

 

 Conștientizare redusă cu privire la ÎS în 
regiune 

 Rolul guvernelor;  

 Interpretarea politicilor 

 Folosirea fondurilor  

 

 

 

 



FINANȚAREA PRIN PROGRAME EUROPENE - 
efecte  

 Efect de distrosionare, creșterea dependenței de granturi 

 Accesibile organizațiilor mari și puternice 

 Reticente cu privire la asumarea riscurilor  

 Nu cer un plan de afaceri solid 

 Recompense false și încurajare a gânditului pe termen scurt 

 Accent pe partea administrativă și nu pe impactul social 

 Distribuire inadecvată a fondurilor – către organizații fără experiență și lipsite de conținut – efect 
negativ pe termen lung asupra sectorului 

 Sprijin redus oferit intermediarilor, incubatoarelor 

 Cheltuieli rambursate cu mari întârzieri 

 Probleme mari de cash flow 

 Impredictibilitate, call-uri amânate sau suspendate 

 



FINANȚAREA PRIN PROGRAME EUROPENE –  
recomandări NESsT  

• FSE ar trebui să fie mai flexibil, orientat spre impact, asumându-și riscuri, amplu, pe termen lung și adoptând 
o viziune holistică: 

 
• Să anunțe un call for proposals specific pentru dezvoltarea ÎS și pentru sprijinirea sectorului ; 
• Să folosească definiții largii, nu cele bazate pe forma legală; 
• Să facă scrierea de planuri de afaceri obligatorie – abodarea ca întreprindere versus abordarea ca 

proiect; 
• Să permită generarea de profit; 
• Să includă sprijin pe termen lung, menit să ajute la construirea de ÎS sustenabile;  
• Să ofere ajutor și finanțare dupa acordarea fondurilor; 
• Să fie concentrat pe impact real, nu pe categorii administrative; 
• Împărtășirea celor mai bune practici trebuie să fie o prioritate; 
 

• Să se aloce resurse pentru educarea despre întreprinderi sociale a celor implicați în crearea politicilor și a 
echipelor de conducere la nivel local. 
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POLITICI EUROPENE –  recomandări NESsT  

• Este nevoie de concentrarea sprijinului pentru întreprinderile ce urmăresc în primul rând 
impactul social și pentru mecanisemele ce le sprijină. Acest lucru va oferi oportunități 
investitorilor ce urmăresc impactul și altor actori interesați din piață, existând deja o rețea de 
întreprinderi pregătite pentru expansiune și pentru investiții. 

• Programe adiționale de  capacity building trebuie finanțate și implementate: 

• Trebuie folosit FSE-ul așa cum îi este intenția 

• Programe de sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii ar trebuie să fie accesibile și pentru 
întreprinderi sociale.  

• Așteptările legate de impactul social trebuie articulate clar, monitorizate și evaluate cu 
rigurozitate.  



POLITICI EUROPENE –  recomandări NESsT  
• Întreprinderile sociale și investitorii sociali/intermediarii au nevoie de finanțări potrivite:  

 
• Capital “răbdător” e necesar la construirea rețelei de întreprinderi sociale și pentru a absorbi 

riscul financiar în etapele de început; 
• FSE-ul este un mecanism puternic pentru a finanța în mod direct ÎS; trebuie sprjinite 

eforturile sustenabile, nu programele de subvenționare a costurilor și a beneficiarilor; FSE 
trebuie folosit pentru atragerea finanțărilor din sectorul privat; 

• Intermediarii și investitorii sociali au nevoie de sume și de forme de finanțare potrivite (sume 
mici și mari de asemenea, o selecție de instrumente de finanțare incluzând împrumuturi, 
acțiunii, garanții și granturi); 

• Actorii de pe piață/ investitorii sociali trebuie motivați să investească în întreprinderi sociale 
sau în fonduri care le finanțează, cu accentual pus pe impactul social;  

• Investitorii sociali ar trebui sa ofere sprijin în dezvoltarea abilităților în același timp cu 
sprijinul financiar;  

• Facilitățile disponibile ÎMM ar trebui să fie disponibile și ÎS. 



POLITICI EUROPENE –  recomandări NESsT  

• Legislație: muncă de aprofundare este necesară pentru: 

 

• Oferirea unui cadru stimulant, fără a reglementa în exces; 

• Considerarea nevoilor speciale ale sectorului și ale investitorilor sociali; 

• Armonizare cu alte legislații(de exemplu, legile ajutorului social oferit de stat, ghidul folosit 
pentru achiziții, etc.); 

• Încurajarea guvernelor naționale să adopte o legislație propice pentru ÎS. 
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• Accesare fonduri  & relație AM. Management de SES vs management de proiect 

• proces greoi - lipsa de expertiza a AM in relatia cu SES (nu cunosc tipul de structura care sta 
la baza unui SES si caracterul diferit al acestora, lipsa de experienta cu tipul de entitate ONG, 
procesul de contractare diferit fata de alt tip de structura) 

• Focus fie pe training , fie pe creare de SES 

• Criteriul de evaluare al proiectelor sa includa intr-un procent mai mare business planurile 
anexe ( pe un alt format, cu o altă perioadă de aplicare și pregătire). Juriul sa includa oameni 
din zona de business sau antreprenori sociali cu experienta 

• nerespectarea termenelor pentu cererile de plata, fapt ce a dus pe de-o parte la alegerea 
furnizorilor mai degraba pe baza unui termen de plata extins decat pe baza raportului 
calitate/pret, iar pe de alta parte in alte cazuri a dus la actionarea in instanta a SEs-urilor de 
catre funizori a caror facturi nu au fost achitate in termenul legal inclus in contract 

 



• Accesare fonduri  & relație AM. Management de SES vs management de proiect 

• lipsa unui timp alocat pentru planificarea afacerii si validarea ideii in piata si proces greoi de 
aprobarea a modificarilor bugetare si/sau a celor privind activitatile propuse. De la lansarea 
call-ului in 2014 pana la aprobarea si implementarea planurilor de afaceri propuse, au 
intervenit multe schimbari care duc la modificarea activitatilor propuse si implicit la 
modifiarea bugetului (vezi Ambasada - initial in planul de afaceri s-a prevazut un spatiu unde erau necesare 
servicii de intretinere a liftului iar ulterior au inchiriat alt spatiu in functie de disponibilitate, iar suma initiala alocata 
acestei cheltuieli de 8000 lei a fost blocata cateva luni pana s-a aprobat actul aditional).  

• Nu exista destula flexibilitate pentru aprobarea unor modificari de buget si/sau activitati in 
functie de nevoile reale ale SES-urilor. A durat cateva luni pentru aprobarea unui act 
aditional, timp in care nu s-au putut opera modificarile necsare bunului mers al SES-urilor. 

• discuția despre cine e actor de ES, conf. L219/2015, promulgată în iulie. Tensiunea dintre 
principiile structurilor de economie socială și realitatea construită prin intermediul 
fondurilor europene, impactul asupra solidarității și responsabilității colective, precum și 
controlul democratic al membrilor (cine sunt membri, dacă e o diferență între membru în 
structură, angajat și angajat-de-inserție/beneficiar?) 

 

 

 



• Accesare fonduri  & relație AM. Management de SES vs management de proiect 

• pierderi bugetare datorate contractarii unor entitati neplatitoare de TVA ( aceste sume s-au 
putut realoca tarziu)  

• aparitia unor instructiuni care anuleaza reglemantarile instructiunii anterioare 

• Manager SES = manager proiect. Supraîncărcare! 

• Alegerea de personal, parteneri, furnizori  contextual, fara sa aiba timp sa decida dupa 
studierea pietei si sa ia o decizie sustenabila prin crearea unor parteneriate cu impact social 

• dezvoltarea unor intreprinderi mici (pentru a atinge indicatorii)care nu pot penetra pietele 
de desfacere   

• POCU are o componenta importanta - formare si consiliere pentru intreprinderile sociale 
existente in vederea dezvoltarii si consolidarii activitatii. Din pacate, piata formarii si 
consilierii nu este pregatita pentru domeniul ES.  

• Acces finanțare suplimentară  

• nu exista un protocol incheiat de AM cu bancile care sa asigure accesul SES-urilor la surse de 
finantare suplimentare (RAF a împrumutat NESsT care a împrumutat SES) 

 

 

 

 



• Durată de implementare 
• AM nu a alocat o durata mai mare de implementare pentru 6.1  

• Accent pe înființare, nu dezvoltare – muncă suplimentară pentru cei implicați  
• dificultati de operationalizare al unui SES – ex: autorizatie inca neobtinuta de catre Reciproc intarziere 

datorata statutului de ONG care nu este recunoscut de primarie;  
• procesul de insertie pentru grupurile vulnerabile mult prea scurt si fara posibilitatea infiintarii unor 

pozitii de sprijin pentru acestea; 

• Relația cu persoanele marginalizate (GT) 
• Etichetare 
• insuficiente servicii suport si consiliere pentru astfel de structuri, planificare irealistă ( 

masura noua pentru toate structurile implicate AM, parteneri, beneficiari)  
• Munca cu persoane nepregătite pentru a fi inserate pe piața muncii; nevoie de consiliere 

foarte mare  
• Impact asupra sustenabilității SES  
• dificultati in recrutarea grupului tinta - nu exista o centralizare a grupurilor vulnerabile in 

functie de categoria din care fac parte, care sa faciliteze recrutarea acestora (de ex AJOFM 
are baza de date doar cu somerii inregistrati, dar nu au vreo evidenta privind persoane cu 
dizabilitati fara loc de munca sau femeile cu mai mult de 2 copii), consum mare de timp 
pentru identificarea acestora si motivarea renuntarii la statutul de asistat pentru cel de 
angajat 
 

 



35 

Ambasada: o clădire revitalizată într-un spațiu post industrial din Timișoara, 
transformată într-un loc de întâlniri și evenimente pentru ONGuri, 
freelanceri, comunitatea creativa (gratuit) și companii (contra cost). Café & 
bistro. Sală pentru întâlniri și traininguri. Spațiu pentru evenimente (până la 
300 de persoane).  
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Reciproc Cafe: bistro promovând consumul responsabil (produse locale și fair 
trade); evenimente de distribuție a produselor agricole; prietenos cu 
familiile, evenimente culturale și gastronomice 
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