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Ce este ROCESP?

O „rețea de rețele” care depășește activitățile sectoriale și evidențiază oportunitățile
intersectoriale. De asemenea, oferă un loc de întâlnire pentru părțile interesate de a împărtăși
și extinde soluții eficiente și de a aborda provocări specifice.

Care este rolul ROCESP?

Rolul platformei este de a crea un punct de convergență națională privind inițiativele,
experiențele, problemele critice, perspectivele și așteptările privind economia circulară pe care
țara noastră le dorește și le poate reprezenta în Europa cu o singură voce, promovând modul
românesc de adaptare a economiei, de asemenea, prin acțiuni specifice dedicate pilonului
economic, social și de mediu.

Cum a apărut?
Platforma este finanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ 
POCU/449/4/16/126610, în cadrul proiectului ASIST - Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania.



Informații despre 
economia circulară și 

evenimente

Modele de bune practici 
la nivel național

AntreprenoriatNoutățiO comunitate

Membrii Platformei ROCESP sunt instituții ale administrației publice locale și centrale, 
instituții academice, de cercetare și inovare, dar și companii, asociații profesionale și
reprezentanți ai societății civile.

Ce cuprinde platforma?

Cine sunt membrii rețelei ROCESP?
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Domenii de interes



Grupuri Consultative
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GC 2 – Instrumente de politică și
guvernanță

GC 3– Instrumente de măsurare a
economiei circulare

GC 4 – Sisteme și modele de proiectare,
producție, distribuție și consum durabile
și circulare

GC1 – Afaceri sociale pentru 
economia circulară

GC 6 – Bune practici și abordări
integrate

GC 7 – Finanțarea inovației spre
economia circulară

GC 8 – Cercetare și eco-inovare,
diseminarea cunoștințelor și formare

GC 5 – Orașe și teritorii circulare



Platforma 
Întreprinderilor 
Sociale ASIST



Ce reprezintă Platforma ASIST?
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Platforma ASIST este alcătuită din voluntari, antreprenori sociali,
întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, cooperative,
case de ajutor reciproc, organizații comunitare, instituții locale,
instituții naționale și rezidenții care doresc să beneficieze de
beneficiile comunității pentru a îmbunătăți viața tuturor
oamenilor din regiunile unde aceste afaceri sociale activează.

Platforma întreprinderilor sociale ASIST este dezvoltată de
către Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi
Mediu „Ernest Lupan”– IRCEM în parteneriat cu S.C.
ProXpert Consulting S.R.L. ca parte a proiectului ASIST-
Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania,
finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020/
POCU/449/4/16/126610.



Servicii
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Certificarea întreprinderilor sociale
Te sprijinim în obținerea certificatului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție care recunoaște
întreprinderile care vând bunuri sau servicii, care acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii.

Parteneriate de achiziții sociale și verzi
Lucrăm îndeaproape cu producători sociali de bunuri (produse și servicii) sociali
sprijinindu-i cu servicii de formare, mentorat, consiliere și parteneriate clare.

Consultanță
Lucrăm în colaborare cu întreprinderi, instituții, organizații non-profit pentru
a vă îndeplini obiectivele de achiziții sociale.

Instruire
Oferim o suită de evenimente de învățare personalizabile și webinarii
pentru a vă sprijini în călătoria de învățare, implementare și măsurare a
valorii sociale în dezvoltarea produselor și serviciilor.

Angajament
Implicați-vă în domeniul achizițiilor sociale și verzi prin conectarea cu Platforma ASIST la evenimentele și întâlnirile noastre.



Aproximativ 70 de întreprinderi sociale fac parte 
din Platforma ASIST!
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Rețeaua de conexiuni
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Rețeaua 
întreprinderilor 

sociale certificate

Parteneri de 
achiziții sociale 

și verzi

Comunitatea 
susținătorilor

Întreprinderile sociale certificate fac o
treabă excelentă. Găsiți întreprinderi
sociale din întreaga Românie în funcție
de locație, valoare socială și tip de bunuri
sau servicii.

Partenerii de achiziții
sociale sunt deschizători
de drumuri, încorporând
valoarea socială în lanțul
lor de aprovizionare.

Susținătoriii sunt persoanele și
organizațiile care susțin misiunea noastră
de a promova și dezvolta activitățile de
achiziții sociale în cadrul rețelelor și
comunităților lor.



Beneficiile comunității
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Beneficiile comunității
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Creșterea comunităților în 
jurul întreprinderilor 
sociale 

Asistență în accesarea 
fondurilor pentru 
dezvoltarea și crearea de 
noi întreprinderi sociale

Suport în scalarea 
întreprinderilor sociale

Parteneriate cu alte 
întreprinderi sociale, cu 
furnizori, clienți și viitori 
colaboratori
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Finanțare și fondul de investiții
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Se va adresa întreprinderilor sociale existente ca 
parte a Platformei ASIST dar nu numai

Se va adresa viitoarelor întreprinderi sociale care 
vor fii înființate ca parte a Platformei ASIST

Se adresează mișcărilor de integrare și adoptare 
a economiei sociale în cadrul politicilor și a altor 
întreprinderi sociale

*

*

Ne propunem să dezvoltăm un fond de investiții 
special customizat pentru întreprinderile sociale din 
România!

*



Cum poți face parte din 
platformă?
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Persoană de contact:
Expert parteneriat public-privat
Drd.psh.Andreea-Loredana Bîrgovan
0741 795 638
loredana.birgovan@ircem.ro
www.platform-asist.ro

Vă mulțumim!

mailto:loredana.birgovan@ircem.ro
http://www.platform-asist.ro/
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