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Incubatorul de Economie Socială din Craiova (Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia) reprezintă o iniția�vă în cadrul 
proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect 
implementat de Asociația Alterna�ve Sociale 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 Craiova 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 
dizabilități, �neri peste 18 ani care părăsesc sistemul 
ins�tuționalizat de protecție a copilului și persoane 
beneficiare de venit minim garantat. De asemenea, 
incubatorul își propune să creeze noi locuri de muncă, să 
încurajeze inovația și să promoveze conceptul de economie 
socială, precum și beneficiile acestuia în vederea facilitării 
incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate.

Materialul de față își propune să promoveze ac�vitatea 
Incubatorului de Economie Socială din Craiova 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.

Partener: Primăria Municipiului Craiova



INSTITUTUL DE MEDIERE ȘI CERCETARE A 
CALITĂȚII VIEȚII ROMILOR

Context
În prezent, romii se luptă cu lipsa locurilor de muncă și, 
implicit, a veniturilor sigure, se confruntă cu bolile și sărăcia, 
cu os�litatea populației majoritare și tendințele de 
marginalizare ori expulzare, prac�cate de autoritățile publice. 
Deși la marginea societății, populația de romi nu a 
reprezentat în conș�ința colec�vă exemplul unei colec�vități 
dezagregate, dezorganizate de sărăcie și umilire, ci o societate 
autonomă, cu un grad ridicat de organizare interioară.

Obiec�ve
În ceea ce privește componenta calității vieții, ins�tutul își 
propune îndeplinirea următoarelor obiec�ve: 
• Îmbunătățirea condițiilor de acces la angajare prin 
programe de formare profesională
• Facilitarea inserției pe piața muncii prin crearea unei 
pla�orme de recrutare și plasare forță de muncă din rândul 
populației rome
• Asigurarea protecției sociale, inclusiv asistență sanitară și 
securitate socială
•  Îmbunătățirea accesului la educație
• Alte avantaje sociale, de exemplu colaborarea cu alte 
ins�tuții, inclusiv ale statului, pentru derularea unor proiecte 
comune, atât cu finanțare internă, cât și externă, europeană)

În ceea ce privește componenta medierii, misiunea 
ins�tutului este axată pe două laturi: juridică și socială. As�el, 
prin mediatorii de care dispune, ins�tutul își propune să ofere 
o modalitate alterna�vă de rezolvare a conflictelor, atât între 
romi, cât și între aceș�a și populația majoritară, contribuind, 
într-o oarecare măsură, la restabili-
rea echilibrului vieții sociale în co-
munitățile din care fac parte.  

Contact:
Eugenia Savu, Președinte
Adresă: Ecaterina Teodoroiu nr.13, 
Craiova, Dolj
Telefon: 0759 012 711
Email: savu.eugenia@yahoo.com

Întreprindere socială înființată în cadrul Incubatorului de Economie
Socială Craiova



INSTITUTUL DE CERCETARE MEDICO-SOCIALĂ

Context
Conform sta�s�cilor europene, țara 
noastră se află pe ul�mele locuri în clasa-
mentul european în ceea ce privește 
speranța de viață la naștere a populației. 

Mai mult, România se situează printre țările din UE cu valori 
foarte mari ale mortalității prin boli cronice și pe ul�mele 
locuri în ceea ce privește numărul medicilor prac�cieni. Criza 
economică din ul�mii ani și-a pus amprenta semnifica�v 
asupra stării de sănătate fizice și mentale a populației și a 
condus, în același �mp, și la scăderea preocupării cetățenilor 
pentru protecția propriei sănătăți. O categorie largă de 
populație a recurs la amânarea vizitelor la medic și s-au tratat 
singuri ori au apelat la medicul de familie și la serviciul de 
urgență atunci când starea lor de sănătate s-a agravat. În 
această situație s-au aflat în special pensionarii și cei din 
comunitățile defavorizate – cupluri sărace și cu mulți copii, 
persoanele din mediul rural, romii, etc.

Obiec�ve
• Evaluarea și prevenirea riscurilor medico-sociale. Infor-
mare, inves�gare, consiliere, orientare, formare și mediere
• Ac�vități educa�ve, medico-educa�ve, terapeu�ce, 
pedagogice și de formare profesională, adaptate nevoilor 
indivizilor, nivelului lor de dezvoltare, vârstei și stării de 
sănătate a acestora
•  Ac�vități de asistare pe tot parcursul vieții, de sprijin și de 
asistență, inclusiv de natură palia�vă
• Protecția socială (inclusiv asistență sanitară) a unor 
categorii vulnerabile (copii care provin din familii defavo-
rizate, vârstnici, romi, persoane din mediul rural)

Contact
Simona Bondari, Președinte
Adresa: Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Str. Mesteacănului, 
nr. 42, Dolj
Tel.: 0745 328 382 
Email: simonabondari@yahoo.com 

Întreprindere socială înființată în cadrul Incubatorului de Economie
Socială Craiova



FUNDAŢIA CREŞTINĂ ETHOS ŞI CASA ETHOS

Context 
Fundaţia Creş�nă Ethos a fost înființată 
în anul 1993 la Craiova cu scopul de a 
veni în ajutorul persoanelor nevoiașe 
din Craiova și din împrejurimi, urmărind 
exclusiv şi direct scopuri creş�ne. 

Obiec�ve
• Sprijinirea oamenilor nevoiaşi (distribuire alimente, 
mobilier, haine, paturi, biciclete şi alte bunuri necesare celor 
care au nevoie de ajutor)
• Întreţinerea grădiniţelor şi şcolilor
• Îngrijirea, asistarea şi acordarea de alimente bătrânilor, 
invalizilor și celor nevoiaşi 
• Oferirea şomerilor a unor locuri de muncă și as�el de a se 
putea întreține
• Implicare în îngrijirea şi consilierea oamenilor din azile de 
bătrâni, spitale şi cămine de copii, a deţinuţilor şi oferirea de 
sprijin pentru reintegrarea în societate 
• Promovarea Revistei Ethos şi a altor materiale creş�ne
• Organizarea de seminarii şi prelegeri

„S.C Casa Ethos S.R.L” a funcționat înce-
pând din 1997 sub numele de Editura 
Ethos. Pe parcurs s-au dezvoltat proiecte în 
mai multe domenii as�el încât în anul 2004 
s-a transformat în Casa Ethos cu o paletă 
mai largă de ramuri de ac�vitate. S-au creat 
locuri de muncă pentru persoane defavorizate sau șomeri în 
ramuri de ac�vitate precum publicații, construcții, tâmplărie, 
brutărie sau agricultură. Alături de aceș�a au fost angajați 
specialiș� sau persoane care să poată coordona ac�vitatea 
comercială și de producție. Scopul înființării societății 
comerciale a fost pentru a deservi Fundația Ethos pe de o 
parte dar și ca din profitul obţinut din ac�vitățile comerciale, 
firma să poată ajuta fundaţia, făcând as�el posibilă 
con�nuarea ac�vităţii sociale.

Contact
Emanuil Cucu, Director    
Adresă: Str. Păl�niș nr. 57, Craiova, Dolj
Telefon: 0788 644 307
Email: contact@casaethos.ro 
Website: www.casaethos.ro 

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială Craiova



ASOCIAŢIA WINDOW ROMÂNIA 

Context
Scopul Asociaţiei Window 
România este de a veni în 
întâmpinarea �nerilor de-
favorizaţi pentru a le oferi 

ajutor şi asistenţă, respectând demnitatea lor prin: salvarea 
�nerilor aflați în situație socială cri�că, dezvoltarea de 
programe educaţionale care să asigure �nerilor o inserţie 
socio-profesională normală, consultanţă medicală şi psihope-
dagogică,  sprijinirea iniția�vele �nerilor în special ale celor 
cu dizabilități, implicarea �nerilor în acțiuni de dezvoltare 
personală și comunitară, promovarea mobilității �nerilor în 
special la nivel european.

Obiec�ve  
•  Consiliere psihologică şi medicală
•  Sprijinirea talentului �nerilor cu deficienţă de auz
• Organizarea unor spectacole cu strângere de fonduri și a 
unor turnee pentru trupa de dans “NO LIMIT” formată din 
�neri surzi
•  Realizarea unor tabere de creaţie pentru elevii surzi
• Realizarea de ac�vități în domeniul economiei sociale 
pentru persoanele cu dizabilități
•  Realizarea de programe de formare pentru adulți

Contact
Ioan Avramoiu, Președinte
Adresă: Str. Emil Gîrleanu, nr.10, bl.58B, sc.1, ap. 16,    
Craiova, Dolj
Telefon: 0723 334 562
Email: window.romania@yahoo.com
Website: www.asocia�awindow.ro 

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială Craiova



WORLD VISION ROMÂNIA 

Context
World Vision România este o organizație 
creș�nă care desfășoară programe de 
intervenție umanitară de urgență, de 

dezvoltare și advocacy punând, în centrul ac�vității, 
bunăstarea copilului. 

Obiec�ve
Fundația World Vision Romania, Biroul Zonal Craiova a 
sprijinit două asociații de meștesugari formate din persoane 
vulnerabile, femei provenind din familii cu nivel de trai scăzut, 
să se dezvolte în vederea producerii și comercializării 
produselor meșteșugăreș�. De asemenea, WVR a sprijinit 
înființarea Coopera�vei apicole EUROAPIS, centrată în jurul 
cons�tuirii unei hale de procesare – depozitare miere și 
construirea unui centru de formare profesională, birouri și 
centru de analize primare a mierii, s�mulând as�el 
par�ciparea grupurilor vulnerabile la ac�vități care pot 
genera venituri. Pe de alta parte,  Biroul Zonal Craiova al WVR 
a organizat o serie de cursuri pentru lucrator în creșterea 
animalelor, apicultură, țesătorie, croitorie și antreprenoriat, 
în vederea creșterii nivelului de inserție pe piața muncii și a 
incluziunii sociale și a oferit sprijin Bisericii Pen�costale 
pentru a implementa un program de �p Școală după Școală, 
într-o comunitate de romi.
• Îmbunătățirea calității vieții copiilor și familiilor acestora în 
13 comunități partenere 
• Creșterea nivelului de par�cipare și implicare a membrilor 
comunității în vederea creării unor comunități puternice, 
responsabile și durabile, capabile să găsească soluții pentru 
întreaga problema�că comunitară

Contact
Cris�na Bălănescu, Manager zonal
Adresă: Str. Mirceș�, Bl. M5, Sc. 1, Ap. 1, CP 200506,      
Craiova, Dolj 
Telefon: 0731 444 664
Email: cris�na_balanescu@wvi.org 
Website: www.worldvision.ro 

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială Craiova



AGENŢIA DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU 
MINORITĂŢI ŞI PERSOANE DEFAVORIZATE

Context
Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru 
Minorităţi şi Persoane Defavorizate (ACS-

MPDR) s-a înființat în anul 2006 la iniția�va unor �neri romi 
cu scopul clar de a sprijini comunitatea romă din România, în 
special cea din județul  Dolj. Organizația intervine în sprijinul 
tuturor minorităților naționale de pe teritoriul României cât și 
a altor persoane defavorizate.

Obiec�ve 
ACS-MPDR  are drept scop inițierea, organizarea, coordona-
rea și realizarea de acțiuni care să s�muleze dezvoltarea 
locală și regională.  Un domeniu important este cel  economic  
prin elaborarea și implementarea de proiecte specifice în 
domeniu ocupării și formării profesionale a minorităților 
aflate în nevoie.
Conform ar�colului 24 din statut asociația poate înființa 
societăți comerciale, dividendele obținute de asociație din 
ac�vitățile acestor societăți se folosesc  obligatoriu pentru 
realizarea scopului social al asociației.

 •  Consilierea şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate
 • Mediere pe piaţa forţei de muncă, mediere sanitară şi 

mediere şcolară
 • Lupta împotriva discriminării și apărarea drepturilor omului
 • Par�ciparea egală a femeilor și bărbaților la viața poli�că și 

socială
 • Îmbunătățirea nivelului de instruire al femeilor, �nerilor 

precum și al tuturor celor care se afla în dificultate

Contact
Mircea Teodor Cojocaru, Președinte
Adresa: Str. Simion Bărnuțiu nr. 34, Craiova, Dolj
Telefon: 0721 896 800, 0742 914 472
Email: acsmpdr@yahoo.com

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială Craiova



EUROM SOCIAL CONSTRUCT

Context
Eurom Social Construct își propune promova-
rea incluziunii ac�ve a persoanelor de etnie 
romă și a persoanelor dezavantajate/ defavori-
zate atât din țară cât și din străinătate.

Obiec�ve
• Dezvoltarea de ac�vități economice în vederea creării și 
dezvoltării întreprinderii sociale
•  Dezvoltarea de afaceri cu şi pentru persoane aflate în situa-
ţii deosebite
•  Acțiuni și ac�vități de economie socială 
•  Furnizarea de servicii sociale pentru persoane defavorizate

Eurom Social Construct promovează par�ciparea egală a 
femeilor și bărbaților aparținând grupurilor vulnerabile la 
viața socială, prin facilitarea accesului pe piața muncii. În 
domeniul construcțiilor, obiectul de ac�vitate oferit îl 
reprezintă serviciul de izolații exterioare pentru reabilitarea 
termică a construcțiilor industriale precum și reabilitarea 
fațadelor clădirilor proprietate personală și a celor 
admistra�ve. Caracterul social al acestei întreprinderi de 
economie socială vizează inserția pe piața muncii a zece 
persoane provenite din rândul grupurilor vulnerabile, în 
special persoane de etnie romă.

Contact
Stoica Ius�n Iorgulescu, Asistent Manager
Adresă: str. Păl�niș, nr.13, Craiova, Dolj
Telefon: 0723 956 332 
E-mail:  euromsocialconstruct@yahoo.com
Website: www.euromsocialconstruct.blogspot.com 

Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială Craiova



Resurse

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
AJOFM Dolj
Adresă: Str. Eugeniu Carada nr. 13A, Craiova
Telefon: 0251 306 100
Email: dolj@ajofm.anofm.ro
Website:   www.dolj.anofm.ro

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
AJPIS Dolj
Adresă: Str. Unirii nr. 10, Craiova
Telefon: 0251 418 120, 0251 413 449
Email: ajps.dolj@presta�isociale.ro
Website: www.dolj.presta�isociale.ro 

Birourile județene pentru romi
Biroul Regional Sud-Vest Oltenia / Craiova
Adresă: Str. Unirii nr. 19, Craiova
Telefon: 0251 410 019
Email:  mirela.sandu@anr.gov.ro
Website:  www.anr.gov.ro 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
DGASPC Dolj
Adresă: Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, Craiova
Telefon: 0251 416 365
Email: office@dgaspcdolj.ro 

Direcția Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici 
și Mijlocii
OTIMMC Craiova
Adresă: Str. Ștefan cel Mare nr. 12, Et. 3, Craiova
Telefon: 0251 510 785
Email:  oficiucraiova@aippimm.ro
Website:  www.aippimm.ro

Oficiul Național al Registrului Comerțului
ORC de pe lângă Tribunalul Dolj
Adresă: Str. Unirii nr. 126, Craiova
Telefon: 0251 310 301, 0251 310 302
Email:  orcdj@dj.onrc.ro



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

Daniel Ilie, Manager
Adresă: Calea Bucureș� nr. 154A, Craiova
Telefon: 0757 049 110
Email: daniel.ilie@undp.org

Izabela Ștefănescu, Asistent
Email: izabela.stefanescu@undp.org

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 Craiova
Adresă: Str. A.I. Cuza nr. 7, Craiova
Telefon: 0251 416 235
Email: consiliulocal@primariacraiova.ro
Website: www.primariacraiova.ro
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sau a Guvernului României.
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