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Incubatorul de Economie Socială din Sfântu Gheorghe (Regiunea 
de Dezvoltare Centru) 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 Sfântu Gheorghe 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 Sfântu Gheorghe 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: Municipiul Sfântu Gheorghe



Întreprindere socială înființată în cadrul Incubatorului de Economie 
Socială Sfântu Gheorghe

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INCLUZIVĂ 
ECO-BUSINESS

Context 
Principala problemă a mediului rural o cons�tuie sărăcia, 
asociată cu un grad ridicat de excluziune socială a grupurilor 
vulnerabile. Pe de altă parte zonele rurale se confruntă cu 
probleme în agricultură și cu degradarea mediului înconjurător.

Obiec�ve
• Înființarea de plantații de salcie energe�că, o sursă importantă 
de energie regenerabilă
• Oferirea unei alterna�ve pentru agricultura din mediul rural 
prin faptul că salcia poate fi cul�vată pe terenurile lăsate în 
paragină, improprii altor culturi 
• Plantarea și lucrările de întreținere se vor realiza manual, cu 
forță de muncă necalificată reprezentantă din persoane de etnie 
romă, persoane care beneficiază de venit minim garantat, etc.

Contact
Arpad Domokos, Vicepreședinte
Adresă: sat Poian (comuna Poian), jud. Covasna
Telefon: 0744 306 133
Email: asocia�a.ecobusiness@gmail.com  

domokosarpad64@yahoo.com 



Întreprindere socială înființată în cadrul Incubatorului de Economie 
Socială Sfântu Gheorghe

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ ROMA-NET

Context 
Județele din Regiunea Centru sunt bogate în resurse fores�ere 
care, din păcate, sunt exploatate în mod intensiv, nesustenabil. 
Trebuie găsite soluții la problemele acute de mediu legate de 
ges�onarea necorespunzătoare a deșeurilor lemnoase.  

Obiec�ve
• Colectarea deșeurilor lemnoase din păduri (crengi, scoarţă de 
copac, trunchiuri, buşteni, rumeguș etc.)
•C urățarea pășunilor, pajiș�lor, albiei râurilor, parcurilor,  aleilor 
și grădinilor
• Tocarea deșeurilor lemnoase și  obținerea de biomasă     
lemnoasă, o sursă de energie regenerabilă
• Depozitarea și valorificarea biomasei

Colectarea deșeurilor lemnoase se poate realiza manual cu forță 
de muncă necalificată reprezentantă din persoane de etnie 
romă, persoane care beneficiază de venit minim garantat, etc.

Contact
Alexandru Racolța, Președinte
Adresă: sat Belin (comuna Belin), jud. Covasna
Telefon: 0743 361 360
E-mail:  asocia�a.romanet@gmail.com 



Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială 
Sfântu Gheorghe

FUNDAȚIA MIHAI EMINESCU TRUST

Context
Misiunea Fundației constă în protejarea și 
valorificarea patrimoniului cultural și natural al 
Transilvaniei, prin sprijinirea dezvoltării economice 
și revitalizarea socială a satelor, într-o abordare care 
implică și integrează comunitățile locale. Filozofia 

organizației este bazată pe aceste principii și pe convingerea că 
pentru o evoluție sustenabilă sunt necesare dezvoltarea capacită-
ților profesionale, a simțului antreprenorial local, precum și reac�-
varea spiritului de comunitate și a sen�mentelor de iden�ficare cu 
patrimoniul moștenit ale localnicilor.

Proiectul „Satul de sine-stătător” 

„Satul de sine-stătător” este proiectul-umbrelă al Mihai Eminescu 
Trust, născut din nevoia de a dezvolta capacitatea comunităților 
locale de a-și îngriji și valorifica în mod durabil patrimoniul. Concret, 
localnicii au fost implicați în proiecte și cursuri de instruire în mește-
șuguri tradiționale, reușind ulterior cu ajutorul competențelor 
dobândite să-și îmbunătățească nivelul de trai și să-și sporească 
resursele materiale și financiare. Dezvoltarea economică duce la 
creșterea nivelului de cultură și la renașterea spiritului de comu-
nitate. 

Proiectul are trei obiec�ve cheie: 
• Salvarea patrimoniului cultural
• Încurajarea mesteșugurilor și competențelor profesionale 
• Dezvoltarea ap�tudinilor antreprenoriale locale

Contact
Caroline Fernolend, Vicepreședinte
Adresă: Str. Cojocarilor nr. 10, Sighișoara, jud. Mureș
Telefon/Fax: 0265 506 024
Email: cfernolend@mihaieminescutrust.org 
Website:  www.mihaieminescutrust.org 



Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială 
Sfântu Gheorghe

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ DURABILĂ „ALUTUS”

Context 
Asociația coordonează la nivelul județului Covasna 
iniția�va națională „Plantăm fapte bune în 
România”, reușind să inițieze și să organizeze în 
județ una dintre cele mai mari acțiuni de 

voluntariat, strângând 570 voluntari pentru a planta 6000 puieți pe 
un teren agricol degradat cu o suprafață de 1,5 ha,  aflat în 
proprietatea statului. 

Organizația a fost înființată în anul 2013, în comuna Ozun din județul 
Covasna.

Asociația a reușit în premieră în județul Covasna să implementeze cu 
sprijinul Ins�tuției Prefectului a doua componentă a iniția�vei 
„Plantăm fapte bune în România” și anume „Harta Tăierilor de 
păduri”. 

Asociația este inițiator și organizator al proiectului „Regândește-
Renunță-Reacționează”, un proiect care vizează colectarea uleiului 
uzat alimentar pe baza de voluntariat, folosind ca mijloc de transport 
bicicleta.

Obiec�ve 

• Înființarea unui Centru de colectare a fructelor de pădure, a 

ciupercilor și plantelor medicinale, care vizează două grupuri 
vulnerabile, persoanele de etnie romă și persoanele cu dizabilități

• Dezvoltarea durabilă prin protejarea mediului înconjurător 

• Sprijinirea comunităților rurale 

• Sprijinirea grupurilor dezavantajate

Contact 
Cătălin Lazăr, Președinte
Adresă : Comuna Ozun, Sat Lisnău-Vale, nr.64, jud.Covasna
Telefon : 0267 332 335
Mobil:   0754 255 954
Email:  dezvoltaredurabilaalutus@gmail.com



Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială 
Sfântu Gheorghe

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA – 
FILIALA SFÂNTU GHEORGHE

Context
Serviciul de Ajutor Maltez în România este o 
asociație non-profit înființată în 1991 care, în 
decursul a 20 ani de ac�vitate, a dezvoltat o rețea 
națională eficientă de servicii sociale acreditate.
Programele oferite se adresează celor aflaţi în 

nevoie, de la copii orfani şi persoane cu dizabilităţi până la vârstnici 
izolaţi la domiciliu prin :

• Îngrijire pentru compensarea nepu�nței fizice și financiare 

(îngrijire la domiciliu, hrană rece, can�nă socială, spălătorie)

• Programe des�nate copiilor, �nerilor și vârstnicilor cu deficiențe 

locomotorii și asociate: oferirea de echipamente și accesorii (scaune 
cu ro�le, cârje, cadre de mers, scutece pentru incon�nență, paturi)

Obiec�ve 

•  Îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor nevoiași și organizarea de 

ac�vități sau companie pentru alungarea singurătății și creșterea 
încrederii în sine (cluburi, vizite, pelerinaje, asistență spirituală)

•  Integrarea în comunitate a persoanelor cu deficiențe prin oferirea 

de instrumente pentru compensarea deficienței

•  Educarea, protejarea și sprijinirea copiilor aflați în plasament

• Organizarea și realizarea de ac�vități în beneficiul �nerilor, al 

comunității, în care sunt implicați în principal �neri

• Îmbunătățirea calității vieții celor mai nevoiași prin ajutoare 

umanitare, asigurarea de servicii medicale primare.

Contact
Jozsef Biszak, Președinte filială
Adresă : Str. Pescarilor, nr. 34/B, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Telefon/Fax: 0267 351 702
Email: sfgheorghe@maltez.ro 
Website : www.maltez.ro  



Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială 
Sfântu Gheorghe

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKÓNIA CASA ÍRISZ – 
CENTRU DE ZI ȘI DE TERAPIE OCUPAȚIONALĂ 

Context 
Îngrijirea pe �mpul zilei a persoanelor cu handicap, 
dezvoltarea competențelor în rândul acestora, 
socializarea lor și facilitarea integrării lor sociale este 
o necesitate, căruia se adresează Fundația Creș�nă 
Diakonia Sfântu Gheorghe înființată în anul 2002.

Obiec�ve
•  Oferirea de servicii sociale în caz de nevoie
• Elaborarea și realizarea de programe de dezvoltare a comunităților
• Realizarea de programe de educație pentru copiii cu probleme 
sociale
 
Servicii oferite de unitatea protejată:
•  grădinărit, întreținere spații verzi, curățenie
•  lucrări de reparații, renovări interioare
•  tâmplărie 
•  ferma de animale mici
•  ar�zanat, producție de lumânări 
•  ac�vități de comerț și intermedieri 
•  cazare în tabără proprie

Contact
Peter Makkai, Director
Adresă: Str. Lăcrămioarei, nr. 5
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Telefon/fax:  0267 315 560
Email: iriszhaz@yahoo.com, makkaip@yahoo.com
Website: www.diakonia.ro 



Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială 
Sfântu Gheorghe

SOCIETATEA NAȚIONALĂ CRUCEA ROȘIE 
ROMÂNĂ - FILIALA COVASNA 

Context 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România este 
o organizație umanitară, abilitată prin lege să asigure 
asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în 
sprijinul persoanelor vulnerabile. Ea își desfășoară 
ac�vitatea cu caracter umanitar, ca organizație de 

ajutor umanitar, auxiliară a autorităților publice. 

Obiec�ve

•  Îmbunătățirea condițiilor de existență a persoanelor vulnerabile 

•  Asistarea persoanelor fără venituri

Ac�vități sociale

•  Programul de iarnă (ajutoare sub formă de îmbrăcăminte, încălță-

minte, pachete de alimente)

•  Tabăra de vară a copiilor proveniți din familii nevoiașe

•  Programul pentru socializarea  copiilor romi

Ac�vități pentru sănătate

•  Ac�vități de educație sanitară

•  Instruire în cadrul cursurilor de prim ajutor 

•  Curs de calificare Îngrijitor bătrâni la domiciliu  

•  Servicii de îngrijire la domiciliu și medico-sociale 

Ac�vități de pregă�re pentru intervenții în cazuri de dezastre 

Contact
Adolf Papp, Director 
Adresă: Str.Kos Karoly, nr. 7, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Telefon/Fax: 0267 313 802, 0267 313 802
Email: crucearosie.covasna@gmail.com
Website: www. crucearosie.ro 



Organizație asistată în cadrul Incubatorului de Economie Socială 
Sfântu Gheorghe

ACHIZIȚII ȘI VÂNZĂRI SZÉPMEZŐ 
COOPERATIVA AGRICOLĂ

Context
48% dintre locuitorii județului Covasna trăiesc în mediul rural, iar 
30% se ocupă cu agricultura. Anumite produse agricole - varză, 
cartofi, sfeclă - sunt produse în can�tăți importante, dar din cauza 
greutăților care apar în domeniul valorificării produselor, munca 
micilor producători agricoli nu poate contribui la dezvoltarea 
economică a comunității.

Coopera�va Agricolă a fost înființată în 2008 pentru a contribui la 
creșterea veniturilor membrilor prin îmbunătățirea accesului 
acestora la piață pentru o valorificare mai eficientă a legumelor 
produse în fermele proprii. Creșterea veniturilor prin valorificarea 
produselor proprii, ar putea genera o nouă a�tudine a micilor 
producători față de ac�vitatea agricolă și o altă perspec�vă pentru 
zona rurală.

Obiec�ve

• Sprijinirea membrilor societății  în rezolvarea problemelor      

întâmpinate în domeniul agriculturii în procesul aderării la UE

•  Iden�ficarea piețelor de desfacere

• Adaptarea producției și valorificarea acesteia  în funcție de      

necesitățile pieței, urmărind asigurarea calității produselor

•  Concentrarea ofertei

•  Aprovizionarea ritmică a pieței

•  Valorificarea produselor pe piața

• Asigurarea membrilor societății a mijloacelor tehnice în vederea 

depozitării, ambalării și comercializării produselor

• Asigurarea dezvoltării profesionale prin organizarea cursurilor de 

perfecționare

• Asigurarea consultanței în domeniul agriculturii respec�v în        

domeniul valorificării produselor

Contact
Szabó György, Președinte
Adresă : Str.Presei nr.4, cam.3, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 
Telefon : 0744 538 025
Email:  szabogyorgy68@yahoo.com



Pentru mai multe informații despre Incubatorul de Economie 
Socială din Sfântu Gheorghe vă rugăm contactați:

Boglarka Vajda, Manager
Adresă: Str. Presei nr. 4, Sfântu Gheorghe
Telefon: 0757 049 113
Email: vajda.boglarka@undp.org

Maria Gaspar, Asistent
Email: maria.gaspar@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

Municipiul Sfântu Gheorghe
Adresă: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe
Telefon: 0267 316 957
Email: info@sepsi.ro
Website: www.sfantugheorgheinfo.ro
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sau a Guvernului României.
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