
 

 

    

  
 

COMUNICAT DE PRESA – FINALIZARE FROIECT 
 

 MARTIE 2023 

I.S.P.I. „Intreprinderi sustenabile pentru incluziune” 
 
AGRAFICS COMMUNICATION SRL, in calitate de beneficiar si MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE in 

calitate de partener, anunta finalizarea proiectului cu titlul „I.S.P.I. – Intreprinderi sustenabile pentru incluziune, 
cod SMIS:128456 

 
Perioada de Implementare – 39 luni (05.12.2019-04.03.2023) 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului a constat in consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o 
maniera autosustenabila prin cresterea numarului de entitati de economie sociala in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru, 
Nord -Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Sud-Est in vederea stimularii integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor din grupurile 
vulnerabile si a combaterii saraciei, prin infiintarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca. 
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 
OS1-Cresterea numarului de persoane cu cel putin 400 din regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru, Nord -Est, Sud-Vest 
Oltenia, Vest si Sud-Est care devin informate cu privire la elementele specifice ale proiectului, cu accent pe programul de formare 
antreprenoriala specifica; 
OS2 -Imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenoriatului social pentru 105 persoane care intentioneaza sa infiinteze o 
intreprindere sociala; 
OS4-Acordarea de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale in regiunile vizate, prin organizarea concursului de selectie a 
planurilor de afaceri si prin selectarea a 25 de planuri de afaceri pentru a fi finantate in cadrul proiectului in vederea infiintarii unor 
intreprinderi sociale in mediul urban sau rural; 
OS5-Perfectionarea cunostintelor si aptitudinilor antreprenoriale a celor 25 de antreprenori, prin furnizarea de servicii personalizate 
de consiliere in domeniul antreprenoriatului social sau a antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piete de desfacere, 
completand cunostintele si aptitudinile dobandite de acestia in cadrul formarii derulate in etapa I; 
OS7-Cresterea nivelului de ocupare a fortei de munca prin promovarea integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia 
sociala si solidara la nivelul celor 7 regiuni vizate prin crearea a minim 100 de locuri de munca durabile si de calitate in cadrul 
intreprinderilor sociale nou infiintate; 
Rezultate obtinute: 

 O campanie on-line de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului; 
 131 persoane selectate în grupul țintă; 
 5 cursuri de formare antreprenorială specifică și 5 cursuri de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii relevante în 

vederea înființării de întreprinderi sociale organizate; 
 112 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială cu competențe îmbunătățite în domeniul 

antreprenoriatului social și 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială cu competențe 
îmbunătățite în domenii relevante pentru antreprenoriatul social; 

 1 concurs de planuri de afaceri organizat la nivelul tuturor regiunilor de implementare; 
 25 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare; 
 minim 100 de persoane angajate în cadrul întreprinderilor de economie socială înființate; 
 1 analiză a economiei sociale la nivel regional elaborată; 

Grup tinta 
Grupul tinta al proiectului a fost format din 112 persoane fizice, provenind din cele 7 regiuni de implementare (regiunile: Nord-Vest, 
Sud-Muntenia, Centru, Nord -Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Sud-Est), minim 5 persoane au fost selectate din fiecare regiune de 
implementare, care au participat la programul de formare antreprenoriala specifica, precum si la unele activitati de sprijin oferite 
relevante pentru antreprenoriatul social 
Buget: 
13.867.046,69 lei din care 11.661.371,19 contributie UE 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Persoana de contact: Popeanga Amalia Luciana – Manager de proiect / ispi128456@agrafics.ro 


