




DE CE  

Întreprinderile sociale sunt considerate cu risc mare de creditare; 

  Lipsa unei metodologii de evaluare a indicatorilor sociali și de impact care fac 

parte din rațiunea de a exista a întreprinderii sociale; 

Fondurile europene dedicate sectorului de economie socială din România, 

nu au adus o diversitate de instrumente de finanțare așa cum era inițial 

stabilit, ci s-au focalizat doar pe start-up-uri; 

Insuficiente produse bancare dedicate sectorului de economie socială din România; 

 

Lipsa cunoașterii specificității și a modului de operare / organizare a unei întreprinderi sociale; 

 

Capitalizare mică a entităților de economie socială, în special a ONG-urilor și Societăților Comerciale; 

?  

Întreprinderile sociale înființate în ultimii ani, nu au surse de finanțare pentru 

scalare, digitalizare, inovare și acest aspect le afectează competitivitatea și 

sustenabilitatea în piață. 



CE SPUN STATISTICILE? 

ONG înregistrate în 

Registrul Național ONG 
88,651 

Organizații Tipuri Număr 

Statistici 

ONG active  42,729 

14,997 

ONG cu activitate 

economică 5,302 

ONG cu venituri anuale 

de peste 40.000 RON  

 

Întreprinderi cu altă formă juridică - 

cooperative, parteneriate, asocieri - 

active 

2,581 

Întreprinderi sociale atestate –  

include SRL cu misiune socială 

1,642  

(din care 996 în anul 2021) 

Surse de finanțare utilizate pentru 

înființarea și/sau dezvoltarea activității 

întreprinderii în ultimii 3 ani  

(% din întreprinderile respondente) 
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Fonduri de investitii locale / externe

Grant - Fonduri publice naționale 

Grant - Fonduri publice locale

Grant - Fonduri europene – … 

Linie de credit pentru cofinanțarea … 

Credit bancar pentru investiții; 

Subvenții de la bugetul de stat 

Legea 76/2002 privind stimularea…

Alte surse de finanțare  

Alte fonduri europene

Sponsorizări din partea unor … 

Donatii

Împrumuturi de la alte persoane…

Direcționarea a 2% / 3,5% din … 

Grant - Fonduri europene – … 

Cotizațiile/contribuțiile/participațiil… 

Surse proprii

% din întreprinderile respondente 



CE NE ARATĂ STUDIUL DE PIAȚĂ? 

Finanțarea privată pentru acestea nu este disponibilă din cauza lipsei de 

vizibilitate și înțelegere a întreprinderilor sociale în cadrul comunității de 

finanțare mainstream; 

Lipsa stimulentelor asociate investițiilor în întreprinderile sociale;  

Este urgent, să se dezvolte în România un ecosistem financiar adecvat, 

capabil să ofere un sprijin eficace organizațiilor din economie sociala, 

inclusiv întreprinderilor sociale; 

Întreprinderile sociale: 

au în principal o misiune socială și, prin urmare, dau adesea impresia creditorilor sau potențialilor 

investitori că prezintă riscuri mai mari și sunt mai puțin profitabile decât alte întreprinderi; 

tind să fie mici, adesea lipsite de capacitatea internă necesară pentru a pregăti planuri de afaceri și 

pentru a elabora proiecții financiare solide cerute de intermediarii financiari pentru a oferi finanțare.  

Pentru aceasta este necesară dezvoltarea unor instrumente adaptate 

întreprinderilor sociale (disponibile deja celorlalte IMM) și anume:   

credite (inclusiv obligațiuni cooperatiste sau sociale); 

garanții și instrumente financiare de investiții. 



CE TIPURI DE INSTITUȚII POT 

RĂSPUNDE NEVOILOR DE FINANȚARE 

A ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE? 

Fondurile de investiții sociale 

Cooperative de credit/bănci cooperatiste 

Instituții financiar nebancare sociale 

Băncile etice sau sociale 

Instrumente financiare de tip obligațiuni sociale / cooperatiste 

Crowdfunding – finanțare participativă socială 



CE TIP DE INSTITUȚIE FINANCIARĂ 

ESTE POTRIVITĂ PENTRU 

ÎNTREPRINDERILE SOCIALE DIN 

ROMÂNIA? 

Capabili să: 

-Asigure consultanța necesară accesării de credite / garanții de către 

întreprinderi sociale; 

-Facă analiza de bonitate ținând cont de specificul sectorului economiei 

sociale – misiunea socială și formele juridice specifice - care nu urmăresc în 

principal obținerea de profit / excedent financiar, ci impactul social al 

activităților pe care le desfășoară; 

-Să analizeze cererea de finanțare din perspectiva viabilității  investiției/ 

proiectului de dezvoltare într-o piață concurențială și a indicatorilor de impact 

social.  

Instituții financiare bancare, non-bancare, de credit care dețin expertiza necesară finanțării unor 

organizații de acest tip / dețin în portofoliu credite acordate unor întreprinderi de economie socială – 

cooperative, asociații și fundații. Au un angajament pe termen mediu și lung în sprijinirea acestui sector, 

poate chiar finanțatori din rândul antreprenorilor sociali. 



DE CE INSTITUȚIE FINANCIARĂ 

NEBANCARĂ -                  ? 

Cea mai simplă formă care permite acordarea de credite, care în funcție de 

capitalizare, poate sa raspundă nevoilor întreprinderilor sociale; 

Este sub supravegherea BNR, dar cu mai multă flexibilitate și mai puține  

cerinte reglementatorii decât bancile; 

Este relativ ușor de înțeles și administrat; 

Este o societate pe acțiuni și permite participarea unui număr semnificativ de 

întreprinderi sociale; 

Permite dezvoltarea prin atragerea capitalului atutohton și străin; 

Are un capital de start relativ mic la înființare – 200.000 Euro; 

Este agreată de instituțiile EU și poate primi asistență tehnică și finanțare; 

Se poate asigura o buna guvernanță. 



CE PRODUSE VA LIVRA -                  ? 

Credite capital de lucru. 

 

Credite de investiții. 

 

Credite mixte. 

 

Credite punte pentru cofinanțări fonduri EU. 

 

Dezvoltarea capacității instituționale a afacerilor sociale prin 

activitate sinergică cu Social Finance Association. 



MODEL OPERATIONAL INTEGRAT 

 

 

IFN SA 

Target client 

Întreprinderi Sociale / ONG-uri / Proiecte Sociale Comunitare / Asociații / Cooperative  / Proiecte ECO Verzi 

Initial 
Equity 

Finanțatori Scheme de garantare 
Easy (EIF) 

Credite 
(ticket mediu: 20.000 Euro) 

Garantare 

Risk sharing 
products 

Consultanță & 
Training 

Equity 

Social 
Impact 
Funds 



                    | De ce să Investești? 

Ai oportunitatea 

de a contribui și 

de a crea un 

impact pozitiv în 

mediul social și 

economic 

românesc. 

Investiția ta va 

contribui la 

crearea unui 

ecosistem 

financiar pentru 

întreprinderile 

sociale din 

România, la 

standarde 

europene. 

Investitia ta va 

sprijini 

întreprinzătorii 

sociali  să creeze 

o societate justă 

și eficace și să 

genereze 

schimbări sociale 

pozitive. 
Vei primi o 

recompensă 

corectă a 

investiției tale! 

Finance for doing 

good! 

? 

1500 lei – tichet 

minim participare 

la AFIN 



               | Calendar 

Studiu de piață; 

Documentare modele 

europene; 

Plan de afaceri;  

Model financiar; 

Implementare proiect 

european. 

2020 2021 

Pregătire pentru înființare AFIN: 

Guvernanță,  produse, proceduri, 

documente legale; 

Promovare și strângere capital; 

Setare legală AFIN. 

 

17 februarie / 10 martie  – 

investor day București & Iași; 

1 aprilie – depunere acte la 

ONRC; 

4-6 aprilie – training în   

instrumente financiare;  

            Acordare credite. 

2022 



Ne-am propus să facem împreună următorii 

 

pași pentru înființarea                       – IFN S.A.! 

Transmitere 

scrisoare de 

angajament pentru 

statutul de acționar 

fondator AFIN -IFN 

S.A 

Depunere capital 

social 

Investor Day, Iasi 

 

17 Februarie 2022 

Investor Day, 

Bucuresti 

 

10 Martie 2022 

Înregistrare AFIN la 

ONRC Iași 

1 – 15 Aprilie 2022 

Autorizarea de 

către BNR a 

AFIN – IFN S.A  

Deschidere aplicații 

pentru creditare în 

cadrul Conferinței 

Europene de 

Economie Socială 

 

13 Mai 2022 

Depunere capital 

social 

Depunere capital 

social 

Depunere capital 

social 

Depunere capital 

social 



FII PARTE DIN POVESTEA NOASTRĂ! 

www.afin.org.ro  

http://www.afin.org.ro/

