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Incubatorul de Economie Socială din Bacău (Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est) reprezintă o iniția�vă în cadrul proiectului „Modelul 
Economiei Sociale în România”, proiect implementat de Asociația 
Alterna�ve Sociale din Iași în calitate de beneficiar și Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Academia de Studii 
Economice din Bucureș� și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, în 
calitate de parteneri. 

Incubatorul oferă asistență tehnică persoanelor fizice și juridice care 
vor să pună bazele unei întreprinderi sociale, precum și en�tăților de 
economie socială deja cons�tuite, în vederea dezvoltării acestora. 
Asistența oferită vizează printre altele demararea și implementarea 
unui plan de afaceri, iden�ficarea surselor de finanțare și atragerea 
de fonduri, promovarea unor ac�vități de incluziune socială a 
persoanelor din grupurile vulnerabile în vederea îmbunătățirii 
accesului pe piața muncii a acestora.

Incubatorul de Economie Socială din Bacău contribuie la dezvoltarea 
capacității strategice a României în domeniul economiei sociale prin 
crearea și susținerea unor întreprinderi sociale în vederea integrării 
şi reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor ce aparţin următoarelor 
grupuri dezavantajate: persoane de etnie romă, persoane cu dizabi-
lități, �neri peste 18 ani care părăsesc sistemul ins�tuționalizat de 
protecție a copilului și persoane beneficiare de venit minim garan-
tat. De asemenea, incubatorul își propune să creeze noi locuri de 
muncă, să încurajeze inovația și să promoveze conceptul de econo-
mie socială, precum și beneficiile acestuia în vederea facilitării inclu-
ziunii sociale a grupurilor dezavantajate.

Materialul de față își propune să promoveze ac�vitatea Incubato-
rului de Economie Socială din Bacău prin prezentarea unor idei de 
afaceri ce urmează a fi puse în prac�că precum și a unor iniția�ve 
existente ce primesc asistență pentru dezvoltare în cadrul 
incubatorului.

Parteneri: Primăria Municipiului Bacău și S.C. Centrul de Afaceri și 
Expozițional Bacău S.A. 



Întreprindere socială înființată în cadrul Incubatorului de Economie
Socială Bacău

ASOCIAŢIA MARRAL

Context
Scopul Asociației Marral constă în acțiuni de caritate, ajutorarea 
bătrânilor, copiilor, familiilor defavorizate, acţiuni pentru 
combaterea marginalizării sociale, sărăciei, suferinţei, încurajarea 
dezvoltării persoanei în comunitate, prin solidaritate şi angajament 
social, promovarea şi dezvoltarea economiei sociale, lupta 
împotriva disparităţii sociale şi îmbunătăţirea calitatea vieţii. 

Obiec�ve
• Asistență socială şi social-medicală
• Asistență şi dezvoltare comunitară
• Educaţie şi cercetare interdisciplinară
• Dezvoltare organizaţională
• Consiliere psihologică, educațională și  vocațională
• Promovarea și dezvoltarea economiei sociale

Beneficiarii asociației vor fi copiii, persoane în vârstă, persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu dizabilități, 
persoane sau familii cu posibilităţi materiale reduse, bolnavi, 
refugiaţi, imigranţi, persoane private de libertate şi familiile 
acestora, precum şi alte categorii de persoane aflate în dificultate.

Asociația Marral va dezvolta proiecte în domeniile educației, 
asistenței sociale, economiei sociale, dezvoltării comunitare, culturii 
și �neretului.

Contact
Iulia Damian, Vicepreședinte
Adresă: Sat Cotumba, Comuna Agăș, jud. Bacău
Telefon: 0743 120 048
Email: iuliadamian@hotmail.com



Organizație asistată în cadrul Incubatorului de 
Economie Socială Bacău

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE -  
FILIALA BACĂU

Context și ac�vități
Intervenție în caz de dezastre, asistarea persoanelor vulnerabile, 
programul de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, 
proiecte împotriva abandonului școlar, banca de alimente – sunt 
deja ac�vități consacrate ale Crucii Roșii Române, filiala Bacău. 
Totodată, ne mândrim cu primul și singurul serviciu de ambulanță al 
Crucii Roșii de pe teritoriul întregii țări. 

Să ș�i să acorzi primul ajutor poate face diferența dintre viață și 
moarte. Cu experiența dobândită în cei peste 137 de ani de 
existență, formăm permanent noi generații de cursanți pregă�ți să 
acorde primul ajutor pre-medical. 

Pe lângă toate acestea, ac�văm în domeniul desfășurării de cursuri 
acreditate de către Ministerul Sănătății și de către Ministerul 
Educației Naționale: cursuri de infirmier(ă), cursuri de îngrijitori 
bolnavi  și îngrijitori bătrâni la domiciliu, cursuri de baby-si�er și 
cursuri de igiena muncii.

 

Considerăm că este foarte important ca persoanele vulnerabile să 
beneficize de ajutor calificat, pe de-o parte, iar pe de altă parte 
dorim să ajutăm persoanele aflate în dificultate, în găsirea unui loc 
de muncă și să dobândească o recalificare. 

 

Contact
Dan Marcel Babliuc, director execu�v
Adresă: Str.Oituz, nr.61, Bacău
Telefon: 0234 523 733 
Email: crucearosie.bacau@gmail.com
Website:  www.crucea-rosie.ro 



ASOCIAŢIA CREŞTINĂ DE CARITATE ŞI AJUTOR 
“OVIDENIA BACĂU 2005”

Context
Scopul Asociației Creș�ne de Caritate și Ajutor “Ovidenia Bacău 
2005” este unul umanitar, de sprijinire a tuturor categoriilor 
defavorizate ale comunității, prin derularea de proiecte sociale, 
medicale, educa�ve, de informare, consiliere și sprijin, care au la 
baza respectarea demnității și a libertății de a alege a acestor 
categorii de populație aflate în nevoie.
Serviciile sociale oferite de noi reprezintă ansamblul complex de 
măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale 
individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii 
unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență și 
protecției persoanei pentru prevenirea marginalizării și excluziunii 
sociale, pentru promovarea incluziunii sociale, în scopul creșterii 
calității vieții.

Proiectul Masa pe roți - Obiec�ve
Proiectul Masa pe roți se realizează de șase ani și sprijină copiii, 
familiile cu venituri precare sau fără niciun fel de venituri, persoane 
vârstnice, prin care le este asigurată o masă caldă zilnică și 
transportul gratuit la domiciliu. 
• Oferirea, prin acordarea unei mese calde de cinci ori pe săptă-
mână, a unui suport material care să permită efectuarea de cheltu-
ieli, din totalul venitului lunar, în alte direcții (chirie, întreținere, 
îmbrăcăminte, u�lități, etc)
• Sporirea gradului de obținere a mijloacelor necesare susținerii 
existenței prin oferirea unei mese calde zilnic
• Oferirea unei mese complete, bogată în agenți nutri�vi, așa cum 
aceste persoane nu își permit să procure în mod curent, din cauza 
gradului ridicat de sărăcie 
• Oferirea unui suport psihologic, menit să le întărească convingerea 
că societatea nu este nepăsătoare la problemele cu care se 
confruntă aceș�a
• Acordarea de asistența spirituală și socială beneficiarilor pe toată 
perioada derulării proiectului

Contact
Ovidiu Radu, Președinte 
Adresă: Str. Garofiței nr. 1, Bacău 
Telefon/Fax: 0234 535 566 
Email: office@ovidenia2005.ro
Website: www.ovidenia2005.ro

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de 
Economie Socială Bacău



ASOCIAŢIA CASA DE COPII 
SF. MARIA 

Context
Asociația Casa de copiii Sf Maria din Barați este o organizație ne-
guvernamentală acreditată să furnizeze servicii sociale în domeniul 
protecției copilului, care și-a propus să ofere serviciile sale comu-
nității în scopul ocro�rii, creșterii și educării copiilor cu părinți dece-
dați, abandonați sau care provin din familii dezorganizate. Asociația 
s-a înființat la iniția�va Episcopiei Romano-Catolice de Iași și a pa-
rohiei „Maria Frieden” din Vechta (Germania) și este administrată de 
către Surorile Oblate Asumpționiste, călugărițe misionare catolice.

Societatea Comercială „Bucuria Copiilor” a fost înființată în anul 
2004 de către Asociația Casa de Copii „Sf. Maria” Barați având ca 
principal obiec�v oferirea unor stagii de prac�că de specialitate și 
locuri de muncă �nerilor ocro�ți în Asociația „Casa de Copii Sf. 
Maria”. În același �mp, prin înființarea societății comerciale s-a dorit 
obținerea unor surse de finanțare complementare pentru 
acoperirea costurilor de funcționare ale centrului de plasament al 
asociației.

Ac�vitatea societății se desfășoară în mai multe domenii și se 
adresează atât comunității cât și �nerilor ocro�ți. În cadrul proiectu-
lui, �nerii au posibilitatea să învețe în mod prac�c o meserie, să 
înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea față de muncă și să 
deprindă abilitățile necesare pentru a se integra într-o echipă. SC 
„Bucuria copiilor” include un atelier de tâmplărie din lemn, unul de 
tâmplărie din PVC, un centru de fotocopiere și un magazin.

Obiec�ve
Atelierul de tâmplărie din PVC a fost deschis în anul 2004 și are ca 
obiec�ve dezvoltarea competențelor profesionale ale �nerilor 
ocro�ți. În atelier lucrează personal calificat și cu experiență în 
realizarea ar�colelor de tâmplărie alături de �neri pentru care 
măsura de protecție specială a încetat și care au fost beneficiari ai 
asociației. Atelierul produce uși, ferestre și plase contra insectelor. 
Lucrările sunt executate atât pentru persoane fizice (case, 
apartamente), cât și pentru diferite persoane juridice. 

Contact
Marinela Harzu, Director
Adresă : Sat Barați, Com. Mărgineni, Jud. Bacău, cod poștal 607316
Telefon: 0751 830 486  
Email: csf.maria@yahoo.fr; robertbulai@yahoo.com
Website: csf.maria@yahoo.fr

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de 
Economie Socială Bacău



FUNDAȚIA „EPISCOP MELCHISEDEC”
FILIALA BACĂU

Context
Fundația „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău a fost înființată în 
iulie 2008 la iniția�va Preasfințitului Ioachim Băcăuanul, pentru 
con�nuarea operei misionar-filantropice a vrednicului de pomenire 
Episcop Melchisedec Ștefănescu și dezvoltarea de servicii sociale pe 
raza județului Bacău. 

Misiunea fundației este îndeplinită prin programe sociale, medicale, 
comunitare, educa�ve, culturale, ecologice și de voluntariat. 
Ac�vitatea socială a fundației are la bază dorința de a înființa și 
implementa o serie de servicii sociale prin care să ofere persoanelor 
defavorizate acces la educație, sănătate, socializare, reintegrare 
socială, etc. Serviciile oferite în cadrul Fundației „Episcop 
Melchisedec” -  Filiala Bacău vin ca răspuns la nevoile beneficiarilor 
și reprezintă modalități de rezolvare și alinare a problemelor sociale, 
medicale, economice sau de dependență a persoanelor aflate în 
dificultate. 

Atelierul de icoane litografiate și plas�fiat „Sf.Ioan Damaschin”
Întreprinderea de inserție socială SC „Damaschinos” SRL Bacău, 
înființată în anul 2011, pentru persoane vulnerabile are ca obiect de 
ac�vitate producerea și comercializarea de icoane litografiate și 
plas�fiate. Atelierul confecționează icoane litografiate și plas�fiate 
care se comercializează în cele 440 de parohii și mănăs�ri din 
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. 
În luna noiembrie 2013 a fost angajată o persoană cu dizabilități. 
Obiectul de ac�vitate a fost diversificat, producându-se și 
comercializându-se atât icoane litografiate și plas�fiate, cât și 
produse handmade. S-au efectuat demersurile pentru autorizarea 
SC „Damaschinos” SRL ca unitate protejată. Veniturile obținute din 
ac�vitățile menționate susțin o parte dintre ac�vitățile sociale ale 
Fundației „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău.

Contact
Pr. Ciprian-Eugen Ciuche,  Vicepreședinte
Adresă : Str. Digu Bîrnat, nr. 19, județul Bacău
Telefon: 0728 880 507
Fax: 0234 588 906
Email: filantropika@yahoo.com 
Website:  www.fembacau.ro

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de 
Economie Socială Bacău



SOCIETATEA HANDICAPATILOR FIZIC DIN 
JUDEŢUL BACĂU 

Context
Societatea Handicapaților Fizic din Județul Bacău este o organizație 
neguvernamentală, non-profit, umanitară, înființată în baza 
Hotărârii Judecătoreș� 107 PJ din 3 mai 1990, din iniția�va unui grup 
de persoane cu handicap fizic avand ca misiune integrarea socială a 
persoanelor adulte cu handicap fizic prin realizarea condițiilor de 
mediu accesibil și a cadrului legisla�v conform Regulilor Standard 
privind Egalizarea Șanselor persoanei cu handicap.

Obiec�ve
• Implicarea beneficiarilor organizației în programe care să le ofere 
noi perspec�ve  pentru viața lor și o mai mare înțelegere a propriilor 
lor capacități și încredere în ceilalți
• Derularea unor programe de informare și educație pentru 
suprimarea barierelor de ignoranță care există în societatea de azi, 
dând o lecție importantă pentru egalitate și integrare 
• Asigurarea surselor materiale și financiare pentru membrii 
organizației aflați în situații de criză.

În cadrul Societății Handicapa�lor Fizic din Județul Bacău a fost 
creată unitatea protejată “Cuceritorii”- întreprindere socială ce 
func�onează în baza legii 448/2006 privind promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. Unitatea se adresează persoanelor cu 
handicap fizic ce au nevoie de adaptări cos�sitoare care nu sunt 
eficiente pentru o unitate integrată. 

Domeniul de ac�vitate al unității protejate îl reprezintă fabricarea  
de produse manufacturiere (producție felicitări, tablouri și podoabe 
pentru bradul de Crăciun, bijuterii hand-made, decorațiuni 
interioare) și intermedieri în comerțul cu diverse produse. 

Contact
Dorina Poinaru, Președinte
Adresă : Str. Gării, Bl.70, Sc. F, Ap.2, parter, Bacău
Telefon : 0745 512 263
Email: sh�cster@gmail.com
Website : www.unitateprotejatacuceritorii.webs.com

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de 
Economie Socială Bacău



PROTECT STYL INDUSTRY

Context
Societatea comercială Protect Styl Industry SRL Bacău a fost 
înființată în data de 31.07.2009 având ca obiect principal de 
ac�vitate producția de încălțăminte, fiind autorizată ca unitate 
protejată conform Legii nr. 448/2006. Având încă de la început în 
structura managerială personal cu pregă�re de specialitate și 
experiență în domeniu, evoluția societății a înregistrat un trend 
crescător, fapt reflectat atât de cifra de afaceri cât și de numărul 
persoanelor angajate. În prezent, SC Protect Styl Industry SRL are un 
număr de 44 angajați, dintre care 15 angajați cu dizabilități.

Specializată în producția și comercializarea echipamentelor de 
protecția muncii și de lucru, cu o experiență și un know how de peste 
10 ani, societatea oferă cele mai bune soluții pentru a asigura buna 
desfășurare a ac�vităților în condiții de siguranță. Piața pe care 
societatea ac�vează este reprezentată de societățile comerciale, 
indiferent de mărime, care potrivit Legii nr. 319/2006 trebuie să-și 
doteze angajații cu echipament de protecție și lucru. Totodată SC 
Protect Styl Industry SRL se adresează și societăților comerciale care 
au peste 50 de angajați și care conform Legii nr. 448/2006 sunt 
obligate la plata contribuției „Vărsăminte pentru persoane cu 
handicap”.

Promovarea produselor se face prin intermediul internetului 
( ), prin prezentări și par�cipări la diferite târguri www.protectstyl.ro
și expoziții organizate în țară și în străinătate.

Contact
Andrei Jugănaru, reprezentant legal 
Adresă : Bd.Unirii, nr.30, Bacău 
Telefon/Fax : 0234 515 253 
Email: contact@protectstyl.ro 
Website: www.protectstyl.ro

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de 
Economie Socială Bacău



ASOCIAŢIA PENTRU AJUTOR DE DECES ŞI CASA 
DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR ŞI 

SALARIATILOR DIN TRANSPORTURI, 
COMUNICAŢII, FILIALA BACĂU

Context
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor și Salariaților din Transporturi, Comunicații (AAD-
CAR) și alte sectoare ale economiei este succesoarea fostelor 
societăți și asociații feroviare fondate începând cu anul 1896. Este 
persoană juridică de drept privat, nonprofit, apoli�că cu caracter 
nepatrimonial și umanitar. Scopul asociației constă în acordarea de 
ajutoare de deces, împrumuturi și ajutoare sociale.

Obiec�ve
• Atragerea de noi membri prin ac�vități proprii de popularizare în 
vederea cunoașterii scopului organizației
• Cons�tuirea fondurilor băneș� pentru ajutoarele de deces și 
acordarea acestora după deces, urmașilor legali ai membrilor și 
ajutoare sociale
• Cons�tuirea de fonduri băneș� prin contribuția membrilor săi și 
folosirea acestora la acordarea de împrumuturi prin Casa de Ajutor 
Reciproc
• Cons�tuirea de fonduri băneș� pentru acordarea de ajutoare 
sociale sau decontarea parțială a costurilor unor bilete pentru 
tratament efectuat în stațiuni balneare

Asocia�a AD CARP Expresul CFR Filiala Bacău poate acorda din 
fondurile proprii ajutoare sociale membrilor a căror situație 
materială și de sănătate sunt deosebite, cum ar fi: cazuri grave 
medicale diagnos�cate de către medici de specialitate, pensii foarte 
mici, pagube datorate unor calamități naturale, cu condiția să aibă 
achitate la zi obligațiile statutare.

Datorită unei bune colaborări între conducerea filialei Bacău, 
ins�tuțiile și organizațiile neguvernamentale din municipiul Bacău, 
pensionarii au acces la diverse facilități oferite de acestea.

Contact
Costachi Mocanu, Președinte 
Adresă : Str. Gării nr. 56, Sc. A, Ap. 6
Telefon: 0740 487 132

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de 
Economie Socială Bacău



Pentru mai multe informații despre Incubatorul de Economie Socială 
Bacău vă rugăm contactați:

Dana Năstasă, Manager
Adresă: Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 145
Telefon: 0757 049 115
Email: dana.nastasa@undp.org

Tudor Irimia, Asistent
Email: tudor.irimia@undp.org

S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A.
Adresă: Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 145
Telefon: 0234 203 000
Email: office@caebacau.ro 

Asociația Alterna�ve Sociale
Str. Cuza-Vodă, Nr.8A, Sc. B, demisol, Iaşi, 700036
Tel: +40 332 405 476
Fax: +40 332 405 477
E-mail: office@alterna�vesociale.ro
Web: www.alterna�vesociale.ro

Primăria Bacău
Adresă: Str. Mărășeș� nr.6, Bacău
Telefon: 0234 581 849
Email: contactprimarie@primariabacau.ro
Website: www.primariabacau.ro 
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