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„AUR” - A.N.S.R.U. - 15 ani de activitate dedicate promovarii 
conceptului de resurse umane in Romania

• Derularea a peste 30 de proiecte in cadrul unor 
parteneriate create atat la nivel naţional cat şi
internaţional;

• 12.000 beneficiari directi sau indirecţi;
• 100 de sesiuni de training si 750 servicii de consultanta in 

domeniul dezvoltarii carierei.



„AUR” - A.N.S.R.U. 
Rol activ in furnizarea serviciilor de ocupare si in initierea

de activitati de economie sociala



“Crearea si promovarea de instrumente de 
economie sociala in scopul incluziunii
pe piata fortei de munca a grupurilor
defavorizate”

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”, 
Axa  prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, 
Domeniul major de interventie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”
POSDRU/84/6.1/S/57308



• Infiintarea a 7 structuri de economie sociala

• Dezvoltarea unei platforme e-learning pentru specialistii in economie 

sociala

• Introducerea in COR a doua noi ocupatii/ realizarea standardelor

ocupationale : „manager intreprindere sociala” (MIS) si „specialist in 

economie sociala” (SES); 

• “AUR”–ANSRU este acreditata ca furnizor de formare profesionala

pentru ambele ocupatii;

• 184 de persoane au fost certificate ANC in urma participarii la cursuri

de formare ca MIS sau SES iar 120 de persoane au beneficiat de 

consiliere si orientare in activitati de economie sociala.



Dezvoltarea și promovarea brandului 
(marca) social(ă) de incluziune

MATCA – PARTENERIAT PENTRU 
BUNĂSTARE

MATCA susţine bunăstarea micilor 
comunităţi, încurajând economia socială. 

Este un catalizator şi un generator de 
progres



Brandul social este un instrument de
marketing al cărui rol este de a promova în
mediul românesc de afaceri economia sociala
şi bunele practici în antreprenoriatul social,
un mijloc de promovare a produselor şi
serviciilor structurilor de economie socială şi
totodată, un mijloc de promovare a
companiilor partenere interesate să susţină
structurile economiei sociale şi să
implementeze programe de incluziune
socială.



Brandul social MATCA – Parteneriat pentru
bunastare își propune următoarele:

• la nivelul consumatorilor — să cumpere
produsele / serviciile sub această etichetă
(“civil positive activism”)

• la nivelul beneficiarilor direcţi — să se
constituie într-un instrument eficient de
marketing

• la nivelul partenerilor şi sponsorilor — să
convingă în a susţine antreprenoriatul social



„VEHMED” - Vehicule media pentru formarea
abilitatilor practice, televiziuni si ziare operate 
de studenti pentru studenti”

Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 400 studenti la facultatile de jurnalism

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”, 
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; 
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - “Tranziţia de la școală la viaţa activă”
POSDRU 90/2.1/S/64002



MediaLab” – Laborator de formare a
competentelor practice si transfer de know
how in industria media”

Dezvoltarea de competente si abilitati practice pentru
ocuparea rapida pe piata muncii in domeniul media a 
tinerilor absolventi

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”, 
Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
munciiDomeniul major de intervenţie 2.3 Acces şi participare la formare 
profesională continuă 
POSDRU/22/2.1/G/39126 

http://www.labmedia.ro/
http://www.labmedia.ro/


„Valorificarea capitalului uman in zonele rurale 
din Romania, prin dobandirea de abilitati si 
cunostinte cu valoare adaugata ridicata” 

Implementarea unui program integrat de formare si promovare, in scopul
valorificarii capitalului uman din mediul rural

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”,
Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”Domeniul major de intervenţie 
5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste 
dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
POSDRU/83/5.2/S/53508

http://www.posdru-edru.bioresurse.ro/
http://www.posdru-edru.bioresurse.ro/


„AUR” A.N.S.R.U. - membru in Reteaua Nationala 
Antisaracie – Includere Sociala RENASIS

• Participare în cadrul Proiectului de cercetare EMIN  – European Minim Income 
Network, coordonat la nivel european de către EAPN- European Anti-Poverty 
Network. 

• Proiectul EMIN s-a desfasurat in 28 de tari europene in perioada 2013-2014,  
fiind cofinantat de către Comisia Europeană

• Lansarea, in septembrie 2014, a Raportului de tara “ Venitul minim garantat in 
Romania” - principalele evolutii ale masurilor de asistenta sociala privind
combaterea saraciei si a cheltuielor bugetare alocate acestor masuri, analiza
gradului de acoperire, tintire si adecvare a sistemului de venit minim garantat, 
precum si principalele recomandari privind îmbunătăţirea accesului şi a 
nivelului de adecvare a acestuia.

http://www.renasis.ro/
http://www.renasis.ro/


“M.A.T.C.A.” 
“Munca - Adaptabilitate - Traditie - Coeziune – Actiune” 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”
Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”; 
Domeniul major de intervenţie: 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”
POSDRU/168/61/S/145899



“M.A.T.C.A.” 
“Munca - Adaptabilitate - Traditie - Coeziune – Actiune” 

• Crearea a doua structuri asociative de economie sociala in regiunea Bucuresti-Ilfov si
a 12 locuri de munca sustenabile;

• incheierea unui parteneriat cu autoritatile locale si initierea unor masuri adecvate de 
incluziune sociala;

• furnizarea de servicii de ocupare si formare profesionala pentru grupurile
vulnerabile; sesiuni de instruire a 20 de manageri si specialisti in economie sociala;

• crearea unei retele de colaborare intre structurile de economie sociala si a unui
centru virtual tip forum pentru antreprenorii in economie sociala sub egida “MATCA”



Proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”

Axa prioritară 6  – „Promovarea incluziunii sociale”; 
Domeniul major de intervenţie: 6.1  – “Dezvoltarea economiei sociale”

FORTIS - Ferestre deschise incluziunii sociale pentru persoanele vulnerabile
(POSDRU/168/61/S/145650)

PROIS – Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor defavorizate
(POSDRU/168/61/S/146376)



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
„Investește în oameni”

Axa prioritară 6  – „Promovarea incluziunii sociale”; 
Domeniul major de intervenţie: 6.4  – “Inițiative transnaționale pentru o 
piață incluzivă a muncii pentru tineri”

Pro Juvenes - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a 
muncii pentru tineri (POSDRU/172/64/S/146751)



Vă Mulțumim! 
Echipa „AUR” - A.N.S.R.U. 

www.resurseumane-aur.ro


