
CUMPĂRAȚI ȘI VINDEȚI
CU IMPACT SOCIAL
POZITIV
Proiectați-vă călătoria pentru cumpărături cu impact social
Conectați-vă, învățați și includeți achizițiile sociale în lista dumneavoastră.
Suntem încântați să colaborăm cu dvs. pentru a vă sprijini călătoria în
domeniul sociale și a vă pune în legătură cu furnizorii de întreprinderi sociale
din România.

Pentru mai multe informații ne
puteți contacta la:

loredana.birgovan@ircem.ro



Achizițiile sociale se referă la valorificarea puterii dumneavoastră de
cumpărare pentru a oferi rezultate economice și sociale, dar și pentru a
forma comunități incluzive, vibrante și sănătoase. Mai simplu spus,
achizițiile sociale înseamnă cumpărarea de bunuri și servicii de la
întreprinderi sociale și alte afaceri cu impact social.

Atunci când achiziționați de la o afacere cu impact, cum ar fi o
întreprindere socială, puteți achiziționa bunurile și serviciile de care aveți
nevoie contribuind la inclusivitate, echitate, diversitate, incluziune și
guvernanță de mediu, socială și corporativă, influențând bunăstarea
comunităților, angajaților și consumatorilor dvs.

Fiecare achiziție are un impact social,
economic și de mediu

DE CE ACHIZIȚII SOCIALE?

Încrederea în a aduce o contribuție semnificativă și de impact
comunității din jurul lor;
Acces la o bază largă de furnizori de bunuri și servicii de calitate și cu
angajați calificați;
Formare de competențe unice pentru livrarea specifică unui proiect;
Productivitate și eficiență îmbunătățite prin acces la afacerile cu impact
local;
Reputație sporită pe plan intern cu angajații și extern cu părțile
interesate și clienții.

Achizițiile sociale, prin natura lor, sprijinină
afacerile care dețin:



Achizițiile sociale
au o tendință de
creștere și oferă
un avantaj
competitiv pe
piață

Anticipați tendința către cerințele politicilor europene pentru achiziții sociale;
Stabilirea de avantaje competitive în practicile de implementare a vânzărilor și
achizițiilor sociale;
Susținerea cauzelor care vă reprezintă și în care credeți.

Guvernul, instituțiile și organizațiile din România și Europa includ din ce în ce mai
mult obiective pentru achiziții sociale (Planul de Acțiune pentru Economie Socială
2021) în cererile de propuneri, oferte și alte considerente de achiziție.
Implementarea achizițiilor sociale vă permite să:

Cine dorește să achiziționeze social?

Licitații publice și solicitări care includ întrebări referitoare la întreprinderile
sociale și certificările diverselor furnizori, cu privire la politicile și practicile
lanțului de aprovizionare ale unei organizații sociale. Aceste cerințe îndeplinite
pot reprezenta pondere semnificativă în decizia finală;
Ținte pentru cheltuiala cu întreprinderile sociale și cu impact social, inclusiv
cheltuielile directe și cheltuielile organizațiilor în propriile lor lanțuri de
aprovizionare și în subcontracte;
Recunoașterea și transmiterea mai departe a practicilor de achiziții sociale
pentru a prezenta beneficiile și impactul cumpărătorilor și consumatorilor.

Exemple de practici de achiziții sociale

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=ro


Exemple ale
acestei schimbări
de gândire în
achiziții

Planului de Acțiune pentru Economia Socială;
Proiectarea și valorizarea mai multor piloni pentru finanțarea
acțiunilor cu valoare socială;
Îmbunătățirea investițiilor sociale, sprijinirea organizațiilor de
economie socială și a întreprinderilor sociale pentru a-și lansa
și extinde activitățile și impactul lor social, pentru a inova și a
crea locuri de muncă;
Recunoașterea și promovarea economiei sociale;
Sprijin pentru startup-ul și scalarea organizațiilor de economie
socială.

Inițiativele Uniunii Europene includ:

Afacerile sociale prezintă un avantaj competitiv, iar implicarea
deținătorilor este sporită prin integrarea valorii sociale, inclusiv în
achizițiile lor directe și în propriile opțiuni pentru lanțul de
aprovizionare, dar se regăsesc și asupra angajațiilor.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=ro


CINE SUNT FURNIZORII
CU VALOARE SOCIALĂ?

Întreprinderi sociale

Întreprinderile sociale sunt întreprinderi care
vând bunuri și servicii pe piață, cu o misiune
socială și care reinvestesc majoritatea
profiturilor înapoi în acea misiune socială.

Ce oferă ei?

Întreprinderile sociale sunt peste tot în jurul
nostru, inclusiv în domeniul gastronomic, de
întreținere, mobilier, divertisment, artă,
consiliere, cadouri și multe altele, toate
adăugând valoare societății prin serviciile și
produsele de care aveți nevoie. Când cumpărați
de la o întreprindere socială, în comunitatea
dvs. apare o dezvoltare a influenței pozitive
asupra impactului social și economic.

Care este impactul?

Pe măsură ce vânzările din întreprinderi sociale
cresc, acestea sunt capabile să obțină rezultate
și impact cu valoare socială sporită. Acestea pot
include oportunități de angajare, sprijin pentru
persoanele care se confruntă cu bariere în
calea încadrării pe piața forței de muncă,
formare incluzivă și oportunități de angajare,
promovarea diversității, echității și incluziunii și
contribuția la economiile locale.

Impactul afacerilor

Există o varietate de alte afaceri, care pot fi
încorporate în lanțurile dvs. de aprovizionare,
inclusiv afaceri sociale de inserție, de exemplu.
Acum este momentul să susțineți valorile
sociale prin ceea ce cumpărați dvs., asigurându-
vă în același timp că obțineți cea mai bună
valoare pentru banii dvs. dar și că susțineți
dezvoltarea socială locală. Acum este momentul să profitați făcând achiziții sociale cu impact în comunitatea dvs.! 

Asigurându-vă în același timp că obțineți cea mai bună valoare pentru banii dvs.



Cum poate fi de ajutor Platforma
Întreprinderilor Sociale ASIST?

Platforma Întreprinderilor Sociale este o rețea de rețele a întreprinderilor
sociale din România, care prin dezvoltarea ei, accelerează contactul și
colaborarea dintre diferite întreprinderi și dintre întreprinderi și clienții lor.
Această comunitate susține activ dezvoltarea și impactul social pozitiv, dar și
mediul înconjurător printr-o direcție circulară.

Platforma Întreprinderilor Sociale ASIST oferă o suită
completă de servicii printre care:

Certificarea întreprinderilor sociale;
Parteneriate de achiziții sociale și verzi;
Consultanță;
Instruire;
Angajament.

Fiți parte din mișcarea socială la nivel național

Platforma Întreprinderilor Sociale ASIST conferă un ecosistem care ajută
la scurtarea drumului antreprenorilor sociali către succes. Sub aceeași
umbrelă, orice idei din domenii diverse pot face societatea mai bună,
facilitând economia socială pe întreg teritoriul țării.

Proiectarea de politicii interne de achiziții sociale și cadrul lor de
implementare care să reflecte obiectivele cheie ale organizației dvs.,
rezultatele dorite și procesele de achiziții. Astfel, cadrul de implementare
a achizițiilor sociale reflectă relațiile cu părțile interesate ale organizației
dvs., capacitatea și nevoile de gestionare a schimbării și poate include
schițe pentru învățare, implicare, proiecte pilot și limbaj recomandat. Mai
mult, prin cartografierea oportunităților, puteți stabili contacte și rapoarte
de analiză, prezentări și discuții a rezultatelor cu membrii cheie ai altor
întreprinderi care vă pot facilita poziția pe piață.



Rețea de întreprinderi sociale
certificate;
Parteneriate de colaborare;
Oferte de produse și servicii sociale; 
Comunitate de potențiali clienți și
susținători activi.

SERVICIILE NOASTRE
Platforma ASIST oferă parteneriate pentru
achiziția produselor și a serviciilor sociale
concepute inovativ, ținând cont de factorul
social și de mediu în dezvoltarea acestora.
Suntem încântați să vă cunoaștem și să
colaborăm cu dvs. pentru putea sprijini
călătoria în domeniul achizițiilor sociale și
a vă pune în legătură cu întreprinderile
sociale din România.



Ne angajăm să facilităm dezvoltarea întreprinderilor sociale din
România și a impactului lor pe piață, dar și să dezvoltăm contactul cu
potențiali parteneri.

Alăturați-vă ecosistemului nostru 

Membrii platformei sunt pionieri în alăturarea
cauzelor economiei sociale în paradigmele
dezvoltării durabile. Obiectivele stabilite contribuie
la dezvoltarea durabilă locală, regională și națională,
oferind cea mai bună valoare pentru comunitate. Ei
sunt cu un pas înaintea tendinței pieței, oferind
valoare adăugată sectorului social și de mediu.

Liderii platformei sunt recunoscuți pentru
conducerea lor în achizițiile și vânzările sociale
printr-o varietate de oportunități de informare și de
conștientizare a valorii, parteneriate și expunere
științifică. De asemenea, aceștia colaborează cu
antreprenori sociali diverși, inclusiv pentru
evenimentele, campanii de implicare și
conștientizare, dar și oportunitățile de colaborare.

Membrii platformei sunt sprijiniți pe tot parcursul procesului de implementare, dezvoltare și
auto-susținere, prin webinari, analize ale lanțului de aprovizionare și conexiuni cu furnizori

certificați de întreprinderi sociale.



PROIECTAȚI-VĂ CĂLĂTORIA SOCIALĂ 
Fiecare organizație este unică, având un punct de plecare diferit, un set de obiective și nevoi de
achiziții diferite, dar în care achizițiile sociale pot fi implementate. Următoarele servicii combinate
oferă un pachet complet prin învățare și implicare inițială, revizuirea și analiza liniilor de bază,
proiectarea și adoptarea achizițiilor sociale.



Gândește 

Identificați obiectivele dumneavoastră cheie care
pot fi atinse prin achiziții sociale!

Mai mult, dacă doriți să mergeți un pas mai departe,
prin discuții sau chiar și ateliere cu alți întreprinzători,
puteți dezvolta schimburi de produse și servicii,
furnizori sau clienți,  schimburi circulare (deșeurile
dumneavoastră pot reprezenta, de exemplu, resursa
altuia), toate considerând implicarea socială dorită. 

În plus, puteți implementa inițiative de instruire și
educare a membrilor echipei dumneavoastră sau a
clienților și furnizorilor în ceea ce înseamnă
componenta socială, dezvoltând o cultura a valorilor
sociale.



Creează

Daca sunteți antreprenori sociali la rândul vostru vă
puteți alătura Platformei ASIST pentru sesiuni de
match-macking, pentru a putea studia gama largă de
oferte venite din rândul membrilor platformei, dar și
pentru a va oferi serviciile și produsele voastre. 

În cazul în care sunteți interesați de achiziționarea
unor astfel de produse și servicii, creați conexiuni cu
întreprinderile sociale din cadrul platformei și astfel
puteți susține cauzele sociale care sunt aproape de
interesele voastre.



Conectează-te

Platforma ASIST oferă  suport și recunoaștere în
implementare printr-o invitație pentru conectarea
antreprenorilor sociali cu o varietate de profesioniști
dispuși să ofere ajutor, consultanță și susținere.
Astfel, prin parteneriate stabile și cu principii comune,
realizarea de proiecte ambițioase este mai ușoară. 

În cadrul acestei platforme, oamenii potriviți sprijină
integrarea afacerilor sociale în comunitatea în care
activează.



loredana.birgovan@ircem.ro

Contact: Andreea-Loredana Bîrgovan


