
   
 

 

AGENDA 

Data Interval orar Subiecte Formatori 

 
 
 

19 
Septembrie 

 
 

Modulul 1 

9.30-11.30 Cum să-ți prezinți proiectul unui finanțator 

social:  

- Cum să prezinți un proiect social  

- Care sunt așteptările unui finanțator 

de impact social  

* Sesiune în limba engleză 

Thierry Perrin (Socoden) 

11.30-11.45 Coffee break  

11.45–13.30  - Consolid8 – platformă de 

crowdfunding pentru antreprenorii 

sociali din România 

- Acceleratorul de Întreprinderi 

Sociale 

 

* Sesiune în limba română 

Dragos Jaliu, 

(fonduri_structurale.ro)  

 

Manuela Iftimoaei (ADV Romania) 

 
 
 

20 
Septembrie 

 
 

MODULUL 2 

9.30-11.30 CONTEXT: 
- Cum este definită economia social la 

nivelul UE 

- Tipuri și modele din economia 

socială 

- Finanțarea socială și etică. 
Prezentarea raportului privind 
finanțarea sustenabilă 
 

* Sesiune în limba engleză 

 

Victor Meseguer (Social Economy 

Europe) 

 

 

FEBEA  

11.30-11.45 Coffee break  

11.45-13.30 - Social Economy models (types of 

entities) in Romania 

- Social Finance situation in Romania  

 

* Sesiune în limba română 

Ancuta Vamesu, (Laboratorul de 

Solidaritate,RISE Romania) 

21 

Septembrie 
 

 

MODULUL 3 

9.30-11.30 EVALUARE:  

- Evaluarea impactului: teorii, 
metodologii, exemple 

 
* Sesiune în limba engleză 

Tomas de Groote (Sociale 

Innovatie fabriek) 

11.30-11.45 Coffee break  



   

11.45-13.30 - Evalurarea impactului: teorii, 
metodologii, exemple 
 

* Sesiune în limba engleză 

Daniel Sorrosal (FEBEA) 

 
 
 
 

22  
Septembrie 

 
MODULUL 4 

9.30-11.30 PREGĂTIRE: 

- Modele de afaceri și de finanțare – 

perspectiva întreprinderii 

- Instrumente de finanțare pentru 

întreprinderile sociale 

- Instituții și instrumente de finanțare 

socială și creditare, capitaluri 

proprii, crowdfunding 

- Exemple în alte țări UE 

 

* Sesiune în limba engleză 

Daniel Sorrosal (FEBEA) 

11.30-11.45 Coffee break  

11.45-13.30 - Finanțare UE pentru economia 

socială în România 

- Finanțare din fonduri publice 

naționale 

 

* Sesiune în limba română 

Angela Achiței (ADV Romania) 

 

 

 

 

 

23 

Septembrie 

 

MODULUL 5 

09:30-11.30 - Ce poate face branding-ul pentru 
întreprinderile sociale 
 

- AFIN – instrumente de creditare și 
evaluarea planului de afaceri 

- Q&A 

Anna Duszczynska (AD New 

World, Netherlands) 

 

Felicia Relenschi (AFIN) 

11.30-11.45 Coffee break  

11.45-13.30 - AFIN – instituția de finanțare 

alternativă pentru sectorul de 

economie socială – care sunt 

următorii pași  

- Q&A 

- Feedback și evaluare 

Felicia Relenschi (AFIN) 

 

Angela Achitei (ADV Romania) 

 -  -  

 


