
Prima instituție FINanciară nebancară din România, cu capital românesc, dedicată exclusiv 
sectorului economiei sociale



În domeniul economiei sociale activează,
Organizații / entități care au ca grup țintă:
Membrii proprii și comunitatea în care activează
- Cooperative și case de ajutor reciproc (CAR);
- Asociații; 
Comunitatea
- Întreprinderi sociale;
- Fundații. 

Entitățile din domeniul economiei sociale reinvestesc o 
foarte mare parte din profit pentru obiective de dezvoltare 
durabilă.
Pun pe primul loc individul și comunitatea, în defavoarea 
unui financiar, având ca scop binele comun și interesele 
generale.
Management incluziv și democratic

ECONOMIE SOCIALĂ

Cooperative Case de ajutor 
reciproc

Asociații
(inclusiv caritabile)

Fundații Întreprinderi Sociale



La nivel european:

La nivel național:

2.8 milioane de 

organizații și entități

Mai mult de 13 
milioane de locuri 

de muncă

6.3 %
dintre lucrători

Între 
0.6-9.9 %

din locurile de muncă 
la nivel european

205,135 entități 
în domeniul economiei 

socialein Romania

165,674 

angajați (conform INS)

3.3 %
din forța de 

muncă

10%
PIB

ECONOMIA SOCIALĂ ÎN NUMERE



CE SPUNE BAROMETRUL ECONOMIEI 
SOCIALE?

Surse de finanțare utilizate pentru
înființarea și / sau dezvoltarea activității

întreprinderii în ultimii 3 ani 
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Fonduri de investitii locale / externe
Grant - Fonduri publice naționale

Grant - Fonduri publice locale
Credit bancar pe termen scurt pentru…
Microcredite de la instituții financiare…
Grant - Fonduri europene – POR/PNDR

Linie de credit pentru cofinanțarea…
Credit bancar pentru investiții;

Campanii de strângere de fonduri on…
Subvenții de la bugetul de stat

Legea 76/2002 privind stimularea…
Alte surse de finanțare 
Alte fonduri europene 

Sponsorizări din partea unor societăți…
Donatii

Împrumuturi de la alte persoane fizic…
Direcționarea a 2% / 3,5% din…

Grant - Fonduri europene –…
Cotizațiile/contribuțiile/participațiile l…

Surse proprii

% din întreprinderile respondente

Da, 23.6%

Nu, 13.8%Nu e cazul, nu 
intenționăm să 

luăm credit, 
62.6%

AVEȚI/VEȚI AVEA SUFICIENTE GARANȚII 
PENTRU A ACCESA RESURSELE FINANCIARE 

NECESARE DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERII DVS.?



PROBLEME 

• Lipsa accesului la finanțare a operatorilor economici din 
domeniul economiei sociale din România.

• Lipsa produselor financiare dedicate domeniului economiei 
sociale.  

• Lipsa accesului la credite pe termen lung.



SOLUȚII 

• Crearea AFIN, prima instituție nebancară din România dedicată 
exclusiv întreprinderilor sociale.

• AFIN și Asociația pentru Finanțare Socială vor sprijini entitățile din 
domeniul economiei sociale să poată accesa împrumuturi, 
finanțare sau alte produse bancare prin consiliere, co-finanțare 
pentru diferite proiecte și garanții bancare.

 AFIN va fi și ea întreprindere socială, respectând principiile de 
funcționare ale economiei sociale!



• Decizia de finanțare se va face în baza unor indicatori financiari 
corelați cu indicatorii sociali și de impact asupra mediului.

• Distribuția portofoliului de credite:
ü 30% din cl ienț i  care fac inserț ie pr in muncă – 30% * număr 

împrumuturi * o medie de 3 locuri de muncă în inserție;
ü30% din clienți entități care activează în zone / comunități defavorizate;
ü30% din clienți care să aducă schimbări sociale majore / la nivel 

național;
ü10% din clienți care să activeze în domeniul economiei circulare – 

inovare sau impact local.

Ce schimbare aduce?



DE CE ACUM? 

• Întreprinderile sociale au din ce în ce mai multă nevoie de acces 
la finanțare, împrumuturi, fonduri de dezvoltare;

• Proiectele sociale din domeniul antreprenoriatului au nevoie de 
sprijin și produse financiare pentru a putea accesa fonduri UE 
(credite ”punte”, scrisori de garanție);

• Creșterea consistentă a numărului de inițiative antreprenoriale cu 
impact social;

• Întreprinderile sociale trebuie să facă dovada faptului că au 
resurse pentru a achita împrumuturile pentru a putea beneficia 
de ele. 



• Cunoaștem foarte bine piața de economie socială;

• Spirit antreprenorial dovedit, inclusiv cu recunoaștere la nivel 
european – ADV România în 2016, a câștigat premiul EY Social 
Entrepreneur of the Year, iar în 2021 a fost unul din finaliștii 
competiției europene ”Social Economy Award”;

• Capacitate excelentă de a administra instituții financiare nebancare;

• Experiența relevantă a membrilor Consiliului de Conducere.

 DE CE NOI?    



DESCRIEREA PIEȚEI

Conform I.N.S., în România sunt aproximativ 205.000 operatori în 
economia socială, cu 165.000 salariați.

Din aceștia, 20.000 generează venituri de peste 10.000 EURO /an.

Conform Barometrului Economiei Sociale, 20% doresc să aibă 
acces la finanțare, iar 4.000 de operatori au avut bariere la 
finanțare.

Din 4.000 operatori, AFIN își propune să crediteze în primii 5 ani, 
un număr de 500 de entități cu un tichet mediu de 40.000 EUR.



CU CE SUNTEM DIFERIȚI?

• Produse adaptate și inovative;
• Pregătim clientul pentru a deveni eligibil la credit – consultanță;
• Suport cu consultanța pe toată perioada creditului;
• Schemă de garantare totală sau parțială;
• Credit cu cofinanțare; 
• Model operațional digital, se bazează 60% pe voluntariat. 



CE PRODUSE VA LIVRA                          ?

Credite capital de lucru.

Credite de investiții.

Credite mixte.

Credite punte pentru cofinanțări fonduri EU.

Credit cu consultanță de la SFA pe parcursul derulării 
creditului.

Schema de co-garantare.



MODEL OPERAȚIONAL INTEGRAT

IFN SA

Target client
Întreprinderi Sociale / ONG-uri / Proiecte Social Comunitare / Asociații / Mici Cooperative Agricole / Proiecte 

ECO

IFN S.A. –                  ONG

Investiția 
inițială

Finanțatori Scheme de garantare 
Easy (EIF)

Asociația pentru Finanțare 
Socială 

1) Fond de garantare
2) Centru de consultanță 

și suport pentru afaceri 
sociale

3) Centre de programe 
pentru suport AFIN

4) Capital pentru AFIN

Sponsorizări

Taxe de 
membru

Programe 
Fonduri 

Europene

Parteneriate

Venituri

Credite
(ticket mediu: 40.000 Euro)

Garantare
Consultanță & Training & 

Cofinanțări

Produse pentru 
diminuarea 

riscurilor

Consultanță & 
Training

Capital 

Parteneriate comunitare
Corporații

Fonduri 
cu impact 

social



                      | 

Împrumuturi noi
Valoare medie (EUR)
Perioada medie (ani)

Venit (EURO)
Capital (EURO)

Finanțare (EURO)
ROE%

C/I%

Anul 1

Anul 2
Anul 3

Anul 4
Anul 5

25
40.000

4
1.000.000
1.000.000

 
-22%
526%

75
40.000

4
3.000.000
1.425.000
1.400.000

-7%
157%

120
40.000

4
4.800.000
1.900.000
3.500.000

-3%
89%

150
40.000

4
6.000.000
1.900.000
6.000.000

1%
63%

170
40.000

4
6.800.000
2.400.000
7.200.000

2%
52%



AFIN | De ce să investești?
Prima instituție FINanciară nebancară din România, cu capital românesc, dedicată exclusiv sectorului economiei sociale

Ajuți la generarea 
de impact pozitiv 

asupra mediului de 
afaceri și social din 

România.

ReNtabilitatea 
investiției.

Finanțezi un sprijin 
acordat 

antreprenorilor 
sociali pentru a 
crea o societate 

corectă și eficientă 
și pentru a 

produce schimbări 
sociale pozitive. 

Prin Investiția ta, 
România va deveni 

mai vizibilă pe 
harta Europei.   

Cu BINELE, 
ÎNAINTE!
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MISIUNE
Susținem antreprenorii sociali vizionari cu instrumente financiare alternative, adaptate nevoilor 
lor și prin consultanță și activități de educare și formare.
Scopul nostru este să ajutăm întreprinderile sociale să se dezvolte și să devină tot mai 
competitive, multiplicând astfel impactul pozitiv pe care îl au în comunitățile locale și asupra 
mediului.

Vrem să fim prima opțiune a antreprenorilor sociali care au nevoie de finanțare pentru 
dezvoltarea proiectelor sociale și de mediu, punând astfel umărul la succesul lor și al sectorului 
economiei sociale.
Investim în oameni, idei și proiecte pentru a contribui la dezvoltarea economiei sociale, incluziune 
și eradicarea sărăciei.

                                         | Misiune, Viziune, 
Valori

VIZIUNE

VALORI IMPACT – INOVAȚIE – RESPONSABILITATE – INTEGRITATE – EDUCAȚIE RECIPROCĂ
ȘI CONTINUĂ - ADAPTABILITATE



MULȚUMIM CELOR CARE AU SUSȚINUT AFIN ÎNCĂ DE LA 
ÎNCEPUTURI...

SUSȚINĂTORI PROIECT AFIN

ADVISORY BOARD

AMBASADORI AFIN

https://www.afin.org.ro/echipa-afin/



FII PARTE DIN POVESTEA NOASTRĂ!



www.afin.org.ro 


