
 

Nr. 
Crt
. 

Nume proiect Regiun
i 

Website E-mail Telefon Data limita GT 

1 NESES " Start-up 
social Nord Est "  
Antreprenoriat 
social sustenabil în 
regiunea Nord-Est 
 

 

 
N-E 

http://www.dasbotosani.ro/neses/index.php/inscrier
e/cum-te-inscrii 

dasbotosani@yahoo.co
m  

0231-
583230 

 

2 ,,Social Economy 
Start Up – Sprijin 
pentru înființarea 
întreprinderilor 
sociale auto – 
sustenabile” 

 

Nation
al 

http://www.cetatenieactiva.ro/proiecte/social-
economy-startup/ 

contact@cetatenieactiv
a.ro 
 

021 310 
64 44 
 

 

3 ANTREPRENORIATU
L SOCIAL, SOLUTIA 
PENTRU O 
ECONOMIE 
DURABILA 
 

S-E si 
S-M 

https://assed.eu/contact/ pocu.assed@gmail.com 0751 711 
160 

Nelansat 

4 CRESC- 
C(reativitate) si 
R(esurse) pentru o 
E(conomie) 
S(ociala) 
C(ompetitivă) 
 

S-V http://www.cresceconomiesociala.ro/index.php/cont
act 

office@cresceconomies
ociale.ro 

+40 726 
766 863 

 

http://www.dasbotosani.ro/neses
http://www.dasbotosani.ro/neses
mailto:dasbotosani@yahoo.com
mailto:dasbotosani@yahoo.com
https://assed.eu/contact/
mailto:pocu.assed@gmail.com
mailto:office@cresceconomiesociale.ro
mailto:office@cresceconomiesociale.ro


 

5 UCB Susține 
Antreprenoriatul 
Social 

S-V si 
S-M 

https://as-ucb.ro/ contact.asucb@gmail.c
om 

0757 840 
637 

31.03 

6 S.E.S. – Solidaritate, 
Egalitate, 
Sustenabilitate 

N-E, S-
E, S-M, 
S-V 

http://apcbotosani.ro/2019/11/04/finantare-cu-
fonduri-europene-in-cadrul-proiectului-s-e-s-
solidaritate-egalitate-sustenabilitate/ 

proiectpocu@acm.info.
ro 

0755.604.
000 

 

7 O sansa pentru 
economia sociala, 
un viitor mai bun 
pentru persoanele 
vulnerabile 
 

N-E, S-
E, S-M 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-
programe/in-curs-de-implementare/5625-2019-pocu-
128107 

asociatiaviitorpentru
femei@gmail.com 

07446204
87 

 

8 Structuri de 
economie sociala 
SOLIDARe 
 

C http://www.mitropolia-ardealului.ro secretariatma@yahoo.
com 

0269 211 
584 

15.03 

9 Ținem Aproape și 
Susținem 
Întreprinderile 
Sociale 
 

C si N-
V 

http://v2.xerom.ro/proiecte/tinemaproape/ office@xerom.ro 0744-546-
034 

 

10 Antreprenoriat 
social si 
intreprinderi 
sociale in 
Transilvania 

N-V https://www.asistnordvest.ro/  office@proxpert.

ro 
 

07545090
76 
07228554
35 
07546770
34 

23.03 

11 SuccES - Structuri 
de crestere a 

N-E, N-
V, S-E, 
S-M 

https://www.asociatia-ascend.ro/succes-structuri-de-
crestere-a-calitatii-economiei-sociale-
127427/#documente-utile 

office@asociatia-
ascend.ro 

07339785
25 

 

https://as-ucb.ro/
https://as-ucb.ro/
https://as-ucb.ro/
mailto:contact.asucb@gmail.com
mailto:contact.asucb@gmail.com
tel:0757840637
tel:0757840637
mailto:asociatiaviitorpentrufemei@gmail.com
mailto:asociatiaviitorpentrufemei@gmail.com
http://www.mitropolia-ardealului.ro/?fbclid=IwAR3wcHwNrmkdcBhEmjKkWtZjplpbKfJS6RTVeS_pP25VySzevOSxINv2-2Y
mailto:secretariatma@yahoo.com
mailto:secretariatma@yahoo.com
mailto:office@asociatia-ascend.ro
mailto:office@asociatia-ascend.ro


 

calitatii economiei 
sociale 

12 O sansa pentru 
economai sociala! 

S-M, S-
E, C 

http://sansa-sociala.ro/ 
 

office@aisdd.ro  15.07 

 „Dezvoltarea de 
întreprinderi 
sociale pentru 
comunităţi 
prospere şi 
integrate” 

Nation
al 
BV, IS, 
SJ, AG, 
BR, OT, 
TM 

https://aid-romania.org/arhive/6215 contact@aid-
romania.org 

+40 21 
311 5196 
+40 21 
311 5196 

31.03 

13 „Economia sociala-
Un pas spre 
dezvoltare!” 
 

S-E, S-
M, S-V 

https://www.sanimed.ro/proiect-pocu-449-4-16-
126910_25.html 

office@sanimed.ro +40 21 
420 54 93 
/ +40 21 
420 54 94 

 

14 Afaceri de bine! S-E https://afaceridebine.ro/pe-cine-
c%C4%83ut%C4%83m 

contact@afaceridebine
.ro 

07903371
98  

01-09.2020 

15 PRIMUL PAS IN 
ANTREPRENORIATU
L SOCIAL - PRIMUL 
PAS SPRE SUCCES! 

 

S-E S-
M 

www.pas-social.ro pocu.passocial@gmail.
com 

07517111
61 

Nelansat 

16 P.A.S.- Perspective 
pentru 
Antreprenoriatul 
Social 

 

? http://www.dap-
voluntar.crips.ro/comdapdet.php?id=%2717%27 

asociatiasfantaveronica
@gmail.com 

0745.933.
361 

 

http://sansa-sociala.ro/
mailto:office@sanimed.ro
callto:+40%20214205493
callto:+40%20214205493
callto:+40%20214205493
callto:+40%20214205493
mailto:contact@afaceridebine.ro
mailto:contact@afaceridebine.ro
tel:0790337198
tel:0790337198
https://www.pas-social.ro/
mailto:pocu.passocial@gmail.com
mailto:pocu.passocial@gmail.com


 

17 EuroStart in 
Economia Sociala 

 

C  fundatiaalextache@gm
ail.com 

0756 429 
772 

 

18 Solidari pentru un 
viitor mai bun 

S-M S-
V 

https://solidaripentruunviitormaibun.ro/contact/ hidroconstructiaag@ya
hoo.com 

0745.077.
718 

 

19 AS – Antreprenoriat 
Social pentru 
comunitate&inovar
e sociala 

Si 
$E$ - SOLIDAR 
pentru Economie 
Sociala 
 

? ? info@globalcommerciu
m.ro 

+40 371 
600 421 

 

20 IDEAL - Incluziune si 
dezvoltare prin 
economie sociala 
 

S-M, 
N-V, C 

http://www.euzone.ro/projects/view/24 office@euzone.ro   

21 ACSES: 
Antreprenoriat in 
context S.E.S (Social 
- Eficient - 
Sustenabil) 
 

S-M, S-
E, N-E 

https://acses.ro/ acses2020@gmail.com   

22 SUCCES- Initiativa si 
Motivatie in 
Antreprenoriatul 
Social 
 

S-E http://managerconsult.ro/inscriere-2/ marina_papuc@manag
erconsult.ro 
 

07690883
61 
 

 

mailto:hidroconstructiaaf@yahoo.com
mailto:hidroconstructiaaf@yahoo.com
mailto:info@globalcommercium.ro
mailto:info@globalcommercium.ro
mailto:acses2020@gmail.com


 

Scriere de proiect - Plan de afaceri Intreprindere Sociala 

Implementare alături de tine: 

-Suport în negocierea contractelor cu furnizorii 

-Întocmire dosare de achiziții (mai puțin de 6 achiziții) 

-Întocmire documentație de decont / cereri de plată 

-Suport la vizita finanțatorului pentru certificarea cheltuielilor 

Realizare livrabil Strategie de Marketing prin Branding 

23 Solidaritate și 
responsabilitate 
socială 
 

N-E https://www.caritas-cluj.ro/pocu-2014-
2020/economie-sociala/ 

caritasclujproiecte@gm
ail.com 

  

24 Zile cu soare pentru 
intreprinderi 
sociale 
 

Nation
al 

https://fuh-ses.ro/contact/ fuh128000@gmail.com 07632460
68 

 

http://fuh128000@gmail.com/


 

 

 

ICG Business SUD-EST SRL (LLC) s-a născut în 2019 
pentru regiunea de sud-est din România, în Galați, cu scopul de 
a atrage mai multe fonduri europene și de a ajuta noii antreprenori 

la scară largă în context european sau să creeze persoane care 
doresc să înceapă o afacere. 

Toată lumea are o poveste. A noastră sună cam așa: am 
fondat ICGBusiness pentru că ne dorim să schimbăm mediul de 
afaceri din România. Știm, în țara noastră doar 1% dintre tineri 

decid să demareze o afacere pe cont propriu. Da, lipsa banilor și 
birocrația excesivă sunt de cele mai multe ori piedici din cauza 

cărora oamenii cu idei preferă să nu pornească la drum în afaceri. 
Știm acest lucru pentru că, la rândul nostru, ne-am lovit de aceste 

aspecte atunci când am decis să înființăm ICGBusiness. 
Slogan: ACCELERĂM AFACEREA TA PRIN FONDURI 

EUROPENE 
  

Obiectivele proiectului (Scop) țin crearea unui infrastructurii de 
business ce vor contribui activ la dezvoltarea Regiunii Sud-

EST prin atragerea de finanțări nerambursabile pentru 
consumatorul general. Noi creăm antreprenori de mâine, prin 
planurile de afaceri de astăzi și contribuind activ în educarea 

acestora cu privirea la conceptul de dezvoltare durabilă. 
 


