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Prom otor a l 
econom iei socia leAsociația Profes iona lă

Neguverna menta lă de Asis tență Socia lă

ASSOC a ctivea ză de pes te 25 de a ni în

domeniul a s is tenței socia le , furnizâ nd

servicii în sprijinul grupurilor vulnera bile .

ASSOC devine promotor a l economiei

socia le din 2010, câ nd înființea ză printre

primele întreprinderi socia le din ța ră .



2015
Rețea  na ț iona lă  d e  
în t rep rind eri socia le

8 proiecte

ASSOC implementează , în 2015, opt 

proiecte POSDRU, al căror obiectiv a 

fost acela de creare de locuri de muncă

pentru persoane vulnerabile.

72 în t rep rinderi socia le

Prin proiectele derulate au fost create 

peste 300  locuri de muncă persoanelor

din grupuri vulnerabile, iar pentru

atingerea acestui rezultat s-a utilizat un 

sistem de testare dezvoltat anterior prin

Centrul de Evaluare și Dezvoltare a 

Abilităților de Muncă . CASPER a permis

încadrarea în muncă a persoanelor

potrivit abilităților deținute .



Ha rta  în t rep rinderilor socia le

Domeniile de activitate ale firmelor înființate : restaurant s i catering, servicii

rezidențale și de îngrijire pentru vârstnici, educație , arhivare, transport, 

amenajare spații verzi, servicii de curățenie , colectare ulei uzat etc.



ASC Am b a la je
Ha la  Ca tering

Prima  în t rep rindere  socia lă  d in  Ma ra mureș

S.C. ASC S.R.L., cunoscută ca ASC Ambalaje, a fost prima 

întreprindere socială înregistrată în Maramureș ș i a fost concepută 

pentru a maximiza beneficiile ş i a asista persoanele marginalizate. Din 

12 angajați, 6 proveneau din rândul persoanelor cu dizabilități. Ca 

urmare a schimbărilor legislative de desființare a unităților protejate, 

fabrica de cartoane nu a mai rezistat pe piața concurențială.

Prim ul Res ta ura n t  Socia l & Ca tering  d in  Rom â nia

Unitatea de preparare a hranei calde în regim catering a fost deschisă 

de ASSOC printr-o linie de finanțare proprie, capacitatea acesteia 

fiind de 2.500  de meniuri/ zi.



Provocă ri ș i
b a riere  
p en t ru  
a n t rep renori

Acces  la  
fina n ța re

Ca d rul leg is la t iv 
lip să  

Menta lit a t ea
"Nu se  p oa te"

55%

31%

14%



Context  
europ ea n

ASSOC

Uniunea  Europea nă

• Conceptul de economie socială 

există de peste 100 de ani.

• Economia socială s-a dezvoltat 

prin asociere și apoi prin 

finanțare.

• Legi în sprijinul întreprinderilor 

sociale (ex. Franța, Italia, 

Portugalia, Grecia)

• Subvenții acordate de stat pentru 

înființarea întreprinderilor sociale 

(Germania)

România

• Economia socială este un sector 

conturat abia în 2015.

• Economia socială s-a dezvoltat

prin finanțare .

• Cadrul legislativ nu sprijină

întreprinderile sociale.

• Nu se acordă sprijin financiar de 

tipul celor din străinătate .



Context  
europ ea n

ASSOC

Uniunea  Europea nă

• Există avantaje fiscale (Franța: 

reducerea TVA-ului la 5%)

• 6,5 % din angajați provin din 

sectorul economiei sociale 

(Franța, Olanda și Belgia: 9%)

• În Spania există aproximativ 

43.000 de întreprinderi sociale, 

care au dus la crearea a 2,2 
milioane de locuri de muncă 

directe și indirecte.

România

• Nu exista facilități fiscale.

• 1,7 % din angajați provin din 

sectorul economiei sociale.

• În 2019, în România, sectorul

economiei sociale cuprindea 80 

de întreprinderi active.



Soluț ii p en t ru  
încura ja rea  
econom iei socia le

Crearea de locuri de muncă și

dezvoltarea abilităților și cunoștințelor, 

a  stimei de sine, a gradului de 

adaptabilitate socială și a experienţei pe 

piaţa muncii a persoanelor provenind

din grupuri defavorizate;

1.

“Silver economy” - economia socială

poate susține îmbătrânirea activă prin

crearea de locurilor de muncă și servicii

adecvate persoanelor vârstnice;

2.

Dezvoltarea comunităților sărace, în 

special a celor rurale, ș i valorificarea 

potențialului economic local;

3.



Soluț ii p en t ru  
încura ja rea  
econom iei socia le

Implicarea persoanelor aparţinând grupului

vulnerabil în activităţi cu caracter social ş i/ sau 

activităţi economice, facilitând accesul acestora la 

resursele ş i serviciile comunităţii;

Reducerea costurilor cu ajutoarele sociale ș i 

serviciile de asistență sociala în general.

4.

5.



Mulțum im !

ASSOC
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