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Mihaela Mohorea, Director Dezvoltare, Fundatia Estuar 



 Intreprindere sociala de insertie – start up finantat 

prin competitia nationala „Beneficii economice din 

investitii sociale” 

 Partener: Directia Generala de Asistenta Social si 

Protectia Copilului sector 6 

  

Fundaţie 

cu activitate 

în domeniul 

sănătăţii 

mintale 

Aestuarium SRL 



Fundaţie 

cu activitate 

în domeniul 

sănătăţii 

mintale 

Aestuarium SRL 

Obiectivele firmei 

 

Generare de venituri.  

 

Locuri de munca pentru adulti cu probleme de 

sanatate mintala  
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Infiintata in iulie 2011 

Domeniul de activitate: BRODERIA  

Introducere concept charity shop  

 

FACTS 

Aestuarium SRL 



Ce ne-am propus sa oferim:  

 Pentru tineri: personalizare produse textile 
(imbracaminte, sepci, sacose etc) 

 Pentru bebelusi si copii: fabricare, personalizare 
produse textile (imbracaminte, pleduri speciale pentru 
copii si saci de dormit, jucarii, covorase educative etc) 

 Pentru adulti: fabricare si personalizare produse textile 
(lenjerie, prosoape, batistute, articole de imbracaminte - 
tricouri, echipament sportiv, echipament de lucru, 
halate medicale sau echipamente de lucru pentru 
restaurante, cadouri din textil etc). 
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Aestuarium SRL 

Echipa proiectului:  
 

Manager Aestuarium SRL  

1 designer  

3 operatori masina brodat (2 persoane cu psm) 

5 voluntari  
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Aestuarium SRL 

Oportunitati :  
 

Masina de brodat cu meniu de utilizare facil  

Piata invadata de produse personalizate prin 

plastifiere, clienti cu necesitati de personalizare inedita 

Clienti cu timp limitat  

Intoarcere catre produse traditionale  

Accesarea pietei mici (concurenta firmelor de 

productie mare) 
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Aestuarium SRL 

Provocari 
 

Concentrarea activitatilor intr-un termen limitat 

Povara financiara asupra Fundatiei Estuar  

Perioada de instruire a angajatilor mai lunga  

Concurenta neloiala a chinezismelor 

Campanie mult mai lunga de constientizare a 

populatiei  
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Provocari  - continuare 

 

Charity shop intr-un mall din sectorul 6 

Educatie pentru publicul din mall (masina de brodat 

la lucru)   

Personal insuficient (lipsa persoanei de vanzari)  

Cointeresarea propriului sector  

Asigurarea sustenabilitatii  

 

 
 

Aestuarium SRL 
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LUCIAN MATEI - 0758119320 

Pentru informatii suplimentare:  

Aestuarium SRL  


