
 

INCUBATOARE DE ECONOMIE SOCIALĂ 
 ÎN SFÂNTU GHEORGHE (CV), BACĂU ȘI CRAIOVA 

Polixenia Calagi[1] 
Rezumat Articolul prezintă strategia care a stat la baza înfiinţării incubatoarelor de Eco-nomie Socială în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, în trei regiuni de dezvoltare din ţară. În articol se prezintă rolul și mecanismul de funcţio-nare al incubatoarelor de Economie Socială, precum și activitatea întreprinsă de personalul angajat în cele trei incubatoare de Economie Socială. Cele trei incu-batoare de Economie Socială au fost înfiinţate în parteneriat cu Autorităţile Publice Locale din Sfântu Gheorghe (Regiunea de Dezvoltare Centru), Bacău (Regiunea de Dezvoltare Nord-Est) și Craiova (Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia). 

Cuvinte cheie: incubator de Economie Socială, 
 întreprindere socială, Economie Socială  În cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, imple-mentat de Asociaţia Alternative Sociale în calitate de beneficiar, Pro-gramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (PNUD), Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași, în calitate de parteneri, au fost înfiinţate trei Incubatoare de Economie Socială (ES) în trei regiuni de dezvoltare din ţară, după cum urmează: Regiunea de Dezvoltare Centru (municipiul Sfântu Gheorghe, incubator înfiinţat pe 14 iunie 2013), Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (munici-piul Bacău, incubator înfiinţat pe 18 iunie 2013) și Regiunea de Dez-voltare Sud-Vest Oltenia (municipiul Craiova, incubator înfiinţat pe 5 iulie 2013). Incubatoarele de ES contribuie la dezvoltarea capacităţii strategice a României în domeniul economiei sociale prin crearea și susţinerea unor întreprinderi sociale în vederea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii 

                                                 [1] Asistent Coordonator Activităţi PNUD, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, România, Bd. Primăverii nr. 48 A, sector 1, București, tel.: 0212017807,  e-mail: Polixenia.Calagi@undp.org. 
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a persoanelor ce aparţin următoarelor grupuri dezavantajate: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului și persoane bene-ficiare de venit minim garantat. În cadrul celor trei Incubatoare de ES, proiectul își propune înfi-inţarea a cinci întreprinderi de Economie Socială, sprijinirea a 18 între-prinderi de Economie Socială deja create și crearea 15 locuri de muncă în aceste structuri. Incubatoarele de ES oferă asistenţă tehnică persoa-nelor fizice și juridice care vor să pună bazele unei întreprinderi sociale, precum și entităţilor de economie socială deja constituite, în vederea dezvoltării acestora.  Din punct de vedere metodologic, au fost organizate o serie de întâl-niri de lucru cu reprezentanţi ai unor actori cheie din domeniul ES și ai structurilor de sprijin a afacerilor, precum şi cu reprezentanţi ai auto-rităţilor centrale și locale din mai multe regiuni de dezvoltare în ve-derea prospectării înfiinţării incubatoarelor de economie socială. În cadrul acestor întâlniri s-au avut în vedere atât identificarea nevoilor de asistenţă, cât și evaluarea oportunităţii și potenţialului regiunii respec-tive de dezvoltare a unor iniţiative de ES. Criteriile care au stat la baza creionării strategiei de identificare a locaţiilor pentru înfiinţarea incu-batoarelor de ES au fost:  
 rezultatele analizelor și cercetărilor știinţifice elaborate de ex-perţii Laboratorului de Economie Socială (structura în cadrul proiectului) în cadrul Ghidurilor pentru înfiinţarea de între-

prinderi sociale pentru fiecare grup ţintă (situaţia și caracte-risticile grupului) precum și dispunerea geografică a grupurilor ţintă dezavantajate sprijinite în cadrul proiectului (persoane de etnie romă, tineri peste 18 care părăsesc sistemul instituţio-nalizat de protecţie a copilului, persoane cu dizabilităţi și beneficiari de venit minim garantat); 
 deschiderea și interesul manifestat de autorităţile publice locale faţă de iniţiativele derulate de proiect, ceea ce va asigura susten-abilitatea demersului iniţiat și după finalizarea proiectului; 
 nevoile de sprijin identificate de experţii LES în cadrul întâlni-rilor realizate în ţară cu actorii relevanţi din domeniul Econo-
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miei Sociale, conjugate cu interesul exprimat de reprezentanţii grupurilor ţintă dezavantajate în cadrul acelorași întâlniri; 
 expertiza și experienţa dezvoltată de PNUD în cadrul altor pro-iecte derulate de acesta in perioada 2005-2012 (Proiectul Înfiin-

ţarea și dezvoltarea Incubatoarelor de Afaceri incubAT[1], Proiec-tul de Incluziune socială și locuire integrată a romilor din zona 
metropolitană Cluj, etc.); În baza analizei realizate, ce a reunit informaţiile culese de experţii PNUD în cadrul întâlnirilor realizate în ţară cu actorii relevanţi din domeniul Economiei Sociale in perioada martie 2012-februarie 2013, cât și informaţiile dobândite prin consultarea literaturii de specialitate (desk review), au fost identificate câteva potenţiale locaţii în mai multe regiuni de dezvoltare din ţară: 

 Regiunea de dezvoltare NORD-EST, judeţul Bacău, municipiul Bacău – partener instituţional: Agenţia de Dezvoltare Locală Zona Metropolitană Bacău, Primăria municipiului Bacău; 
 Regiunea de dezvoltare VEST, judeţul Timiș, municipiul Timi-șoara – partener instituţional: Agenţiei de Dezvoltare Economică și Socială Timiș, Consiliul Judeţean Timiș și judeţul Timiș, comuna Săcălaz - partener instituţional: Primăria comunei Săcălaz; 
 Regiunea de dezvoltare NORD-VEST, judeţul Cluj, municipiul Cluj Napoca – partener instituţional: Primăria municipiului Cluj Napoca; 
 Regiunea de dezvoltare CENTRU, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe – partener local: Asociaţia IMM-urilor din Covasna (ASIMCOV), Primăria municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Regiunea de dezvoltare SUD-VEST, judeţul Dolj, municipiul Craiova – partener instituţional: Primăria municipiului Craiova, Consiliul Judeţean Dolj și judeţul Dolj, comuna Ișalniţa – partener instituţional: Primăria comunei Ișalniţa. În vederea asigurării sustenabilităţii rezultatelor cât și în vederea construirii și întăririi capacităţii actorilor locali, atât a entităţilor de Economie Socială cât și a instituţiilor publice, proiectul a propus 

                                                 [1] sursa: www.incubat.ro [01.11.2013] 



REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ 

156 Vol. IV • Nr. 1/2014 

înfiinţarea Incubatoarelor de ES în parteneriat cu Autorităţile Publice Locale. In acest sens, PNUD a iniţiat parteneriate cu Autoritatea Publică Locală (partenerul instituţional) din fiecare locaţie în parte, prin semnarea unui Memorandum de Înţelegere (MDI) care descrie obiec-tivul si ariile de colaborare dintre aceștia.  Obiectivul principal al parteneriatului dintre Autoritatea Publică Locală și PNUD îl reprezintă asigurarea sustenabilităţii pe termen mediu și lung a eforturilor de promovare a practicilor, beneficiilor și potenţialului Economiei Sociale în facilitarea integrării și reintegrării sociale a grupurilor dezavantajate, prin continuarea și armonizarea strategiilor existente în planurile de dezvoltare socio-economice ale Autorităţii Publice Locale cu demersurilor iniţiate de proiect. Atât prin susţinerea entităţilor deja existente cât și prin înfiinţarea de entităţi noi de Economie Socială, Incubatoarele de ES reprezintă structuri socio-economice menite sa asigure un efect multiplicator și durabil la nivel local și regional.  În urma semnării MDI între Autoritatea Publică Locală și PNUD, partenerul instituţional a pus la dispoziţia proiectului un spaţiu adecvat desfășurării activităţii de management al incubării de întreprinderi sociale, în cadrul structurilor de sprijin al afacerilor deja existente. Înfiinţarea Incubatoarelor de ES în cadrul unor structuri de sprijin al afacerilor deja existente permite translatarea unor cunoștinţe dobân-dite și a unor experienţe deja validate în domeniul înfiinţării de între-prinderi, de la reprezentanţii structurilor de sprijin a afacerilor către reprezentanţii entităţilor de ES înfiinţate sau sprijinite în proiect. În spaţiul desemnat de Autoritatea Publică Locală ca fiind adecvat înfiin-ţării unui Incubator de ES, PNUD a achiziţionat mobilier și echipament IT pentru a acomoda cele două persoane angajate în cadrul proiectului.  De asemenea, PNUD a angajat în cadrul fiecărui Incubator managerul și asistentul de Incubator de ES, creându-se astfel șase locuri de muncă în cadrul celor trei incubatoare. Angajaţii Incubatorului au rolul de a identifica iniţiativele de economie socială din zonă și de a găsi moda-lităţi pentru dezvoltarea instituţională a acestora, prin oferirea de asistenţă tehnică specializată fiecărei întreprinderi sociale în parte. Managerul de Incubator și Asistentul facilitează înfiinţarea a doua între-prinderi de Economie Socială, oferă asistenţă tehnică pentru șase între-



JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY 

Vol. IV • Nr. 1/2014 157 

prinderi de ES deja înfiinţate și sprijină crearea a cinci locuri de muncă în cadrul acestora, în fiecare din cele trei Incubatoare de ES.  Incubatoarele de ES oferă sprijin și asistenţă tehnică întreprinderilor de Economie Socială din zonele vizate prin oferirea de consultanţă spe-cializată în vederea dezvoltării instituţionale a acestor organizaţii, prin intermediul managerului și asistentului de Incubator de ES. Asistenţa tehnică va urmări: 
 identificarea oportunităţilor pentru crearea de locuri de muncă,  
 dezvoltarea activităţii economice,  
 elaborarea unui plan de comunicare și promovare a activităţii,  
 dezvoltarea și implementarea unui plan de afaceri și de market-ing,  
 identificarea și atragerea unor surse de finanţare,  
 conectarea cu actorii revelanţi la nivel local/regional/naţional în vederea dezvoltării de parteneriate,  
 facilitarea schimburilor de experienţă cu scopul identificării unor bune practici,  
 asimilarea unor modele de economie socială identificate în pro-iect pentru integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a per-soanelor dezavantajate sprijinite în cadrul proiectului, etc. Totodată, prin intermediul Incubatorului de ES, PNUD își propune să crească capacitatea actorilor relevanţi din domeniul Economiei Sociale (reprezentaţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor neguvernamentale - asociaţii și fundaţii, ai societăţilor cooperative, ai cooperativelor de credit și ai caselor de ajutor reciproc, etc.) prin facilitatea accesului la resursele disponibile în proiect, cum ar fi: 
 accesul la publicaţiile și rapoartele elaborate în cadrul proiec-tului: Revistele de Economie Socială, Modelele de întreprinderi sociale pentru persoane dezavantajate, Raportul de Deschidere, Raportul de Recomandări, Ghidul de bune practici, etc.; 
 participarea la cursurile de formare derulate în cadrul proiec-tului;  
 înscrierea în Reţeaua pentru Dezvoltarea Economiei Sociale în România (REDES); 
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 promovarea activităţilor entităţilor de ES în cadrul evenimen-telor proiectului și elaborarea unui plan de comunicare și promovare a organizaţiei/activităţii; 
 participarea la schimburile de experienţă realizate în cadrul pro-iectului, etc. În cadrul Incubatorului de ES din Sfântu Gheorghe au fost înfiinţate două întreprinderi de ES: Asociaţia pentru Dezvoltare Incluzivă Eco-Business şi Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Roma-Net. Aso-ciaţia pentru Dezvoltare Incluzivă Eco-Business are ca obiectiv înfi-inţarea de plantaţii de salcie energetică, o sursă importantă de energie regenerabilă. Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Roma-Net are ca obiectiv colectarea deșeurilor lemnoase din păduri (crengi, scoarţă de copac, trunchiuri, buşteni, rumeguș etc.), curăţarea pășunilor, pajiștilor, albiei râurilor, parcurilor, aleilor și grădinilor, tocarea deșeurilor lem-noase și obţinerea de biomasă lemnoasă, o sursă de energie regene-rabilă, depozitarea și valorificarea biomasei. De asemenea, în cadrul aceluiași incubator, șase întreprinderi de ES primesc asistenţă: Fun-daţia Mihai Eminescu Trust, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă „Alutus”, Fundaţia Creștină Diakónia Casa Írisz - Centru de zi și de terapie ocupaţională, Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala Sfântu Gheorghe, Societatea Naţională Crucea Roșie Română - Filiala Covasna şi Achiziţii şi Vânzări Szépmező Cooperativa Agricolă. În cele opt întreprinderi de ES asistate în total în Incubatorul de ES Sfântu Gheorghe se are în vedere crearea unui număr de șase locuri de muncă. În cadrul Incubatorului de ES din Bacău a fost înfiinţată o entitate de ES - Asociaţia Marral, ce are printre obiective promovarea și dezvol-tarea economiei sociale, asistenţă socială şi social-medicală îndreptată către persoanele vulnerabile, asistenţă şi dezvoltare comunitară, edu-caţie şi cercetare interdisciplinară, dezvoltare organizaţională, con-siliere psihologică, educaţională și vocaţională. De asemenea, în cadrul incubatorului de ES Bacău sunt sprijinite șapte întreprinderi de ES: Asociaţia Pentru Ajutor De Deces Şi Casa De Ajutor Reciproc A Pen-sionarilor și Salariaţilor din Transporturi, Comunicaţii - Filiala Bacău, Asociaţia Casa de Copii Sf. Maria, Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”, Fundaţia „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, Protect Styl Industry, Societatea Handicapaţilor Fizic din Judeţul Bacău, 
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Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Bacău. În cele opt între-prinderi de ES asistate în total în Incubatorul de ES Bacău se are în vedere crearea unui număr de cinci locuri de muncă. În cadrul Incubatorului de ES din Craiova au fost înfiinţate două întreprinderi de ES: Institutul de Cercetare Medico-Socială și Institutul de Mediere și Cercetare a Calităţii Vieţii Romilor. De asemenea, în cadrul aceluiași incubator, sunt sprijinite cinci întreprinderi de ES: Agenţia de Consiliere și Sprijin pentru Minorităţi și Persoane Defa-vorizate, Asociaţia Window România, Fundaţia Creştină Ethos si Casa Ethos, Eurom Social Construct și World Vision România. În cele șapte întreprinderi de ES asistate în total în incubatorul de ES Craiova se are în vedere crearea unui număr de șase locuri de muncă. Înfiinţarea Incubatoarelor de ES a fost posibilă datorită partene-riatelor locale cu următoarele instituţii și organizaţii: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria Municipiului Bacău, S.C. Centrul de Afaceri și Expoziţional S.A. Bacău și Primăria Municipiului Craiova. Incubatoarele de ES pot fi contactate la următoarele coordonate: 
 
Incubatorul de Economie Socială Sfântu Gheorghe, Str. Presei  nr. 4 Boglarka Vajda, Manager, vajda.boglarka@undp.org, 0757 049 113 Maria Gaspar, Asistent, maria.gaspar@undp.org 
 
Incubatorul de Economie Socială Bacău, Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 145 Dana Năstasă, Manager, dana.nastasa@undp.org, 0757 049 115 Tudor Irimia, Asistent, tudor.irimia@undp.org 
 
Incubatorul de Economie Socială Craiova, Calea București  nr. 154A Daniel Ilie, Manager, daniel.ilie@undp.org, 0757 049 110 Izabela Ștefănescu, Asistent, izabela.stefanescu@undp.org    




