
Unitatea protejată autorizată Util Deco – 

între social şi business 



Cum am început ? 

2004 – 2007 – înfiinţarea la Iași a 4 ateliere de terapie ocupaţională (pictură, 

artă meşteşugărească, calculatoare, legătorie manuală).  

2007 – 2009 – replicare/înfiinţarea în Constanța și Tg. Mureș a încă 4 

ateliere de terapie ocupaţională şi extinderea domeniilor abordate la 6 

(pictură, artă meşteşugărească, calculatoare, legătorie manuală, lumânări 

decorative, croitorie).  

2008 – 2009  - înființare și autorizare unități protejate la Iași, Constanța și 

Tg. Mureș 

2008 – 2009 -  19 tineri angajați în unități protejate - absolvenţi ai 

atelierelor de terapie ocupaţională . 

 

Finanțator: Cherish Our Children International, SUA, Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, 

Tuberculozei şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel Appeal 

Co-finantatori: Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi  Fundaţia ECHO, UK 

Partener: DGASPC Iași 



Cum continuăm? 

2008 – 2011  - PROIECT ”PRIMUL PAS SPRE O VIAȚĂ 

ÎNDEPENDENTĂ” 

312 tineri formați/11 ateliere de terapie ocupaţională funcționale în 6 domenii (pictură, 

artă meşteşugărească, calculatoare, legătorie manuală, lumânări decorative, croitorie) 

– 5 în Iaşi, 3 în Constanţa, 3 în Tg. Mureş 

29 de tineri, foști beneficiari angajați în cele 3 unități protejate 

Magazin on-line www.utildeco.ro  

Dezvoltarea domeniului de economie socială prin: 

Cursuri de formare; 

Schimburi de experiență/ vizite de studiu; 

www.unitatiprotejate.ro 

Catalogul Unităților Protejate, ediția 1 

Târgul naţional al Unităţilor Protejate - 4 - 5 decembrie 2010, Iaşi, Hotel Unirea, 

ediția 1 

      

       Parteneri: -  DGPPH şi DGASPC Iaşi 

       Finanțator: - FSE prin POSDRU 2007-2013  
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Cum continuăm? 

2010 – 2013  - PROIECT ”ALIANŢA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI 

SOCIALE” 

284 tineri formați/11 ateliere de terapie ocupaţională funcționale în 6 domenii (pictură, artă 

meşteşugărească, calculatoare, legătorie manuală, lumânări decorative, croitorie) – 5 în 

Iaşi, 3 în Constanţa, 3 în Tg. Mureş 

Menținere 29 de tineri angajați în cele 3 unități protejate 

Promovare www.utildeco.ro  

Dezvoltare infrastructură la Iași pentru centrul de economie socială 

Dezvoltarea domeniului de economie socială prin: 

Înființare 4 centre de resurse în domeniul ES în Iași, Cst, Ms și București; 

Centru de Resurse în EC – web; 

Cursuri de formare; 

Schimburi de experiență/ vizite de studiu; 

www.unitatiprotejate.ro – portal european 

Catalogul Unităților Protejate, ediția 2 și 3 

Târgul naţional al Unităţilor Protejate, ediția 2 și 3 

Studiu comparativ la nivel de UE privind legislația în domeniul ES 

      

       Parteneri: -  DGPPH, Fundația Motivation, DGASPC Iaşi și Il Poliedro Italia 

       Finanțator: - FSE prin POSDRU 2007-2013  

 

 

Prin asistenţă 

socială şi de 

dezvoltare 

susţinută prin 

proiecte 
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• Dezvoltarea departamentelor de vânzări şi 

marketing cu angajaţi profesionişti pe 

domeniile respective 

• Promovarea Util Deco ca business 

• Estimare şi analiza a nevoilor pieţii, şi un 

răspuns profesionist şi competent 

Cum continuăm? 

 prin 

dezvoltarea 

businessului 

avantaje:  profit economic – se asigură fonduri pentru 

dezvoltare şi sustenabilitate 

                 profit de imagine – cultivarea ideii ca personele 

cu dizabilităţi produc eficient şi calitativ 

                 profit social – beneficiarii devin angajaţi 

competenţi, independenţi 





CURSURI DE FORMARE ÎN CADRUL CELOR 11 

ATELIERE PROTEJATE ALE FUNDAȚIEI 



LEGĂTORIE 

/TIPOGRAFIE  

(IS, CST, MS) 



OPERARE 

CALCULATOR  

(IS, CST, MS) 



CROITORIE  

(IS, CST) 



PICTURĂ  

(IS) 



ARTIZANAT  

(IS) 



CONFECŢIONARE 

LUMÂNĂRI 

DECORATIVE  

(MS) 



PRODUSE / SERVICII OFERITE  ÎN UNITĂȚI 

PROTEJATE  



 IŞ 

LEGĂTORIE TIPOGRAFIE 



 IŞ 

ARHIVARE LA SEDIUL CLIENTULUI 



PICTURĂ / DECORAŢiUNI INTERIOARE 

IŞ 



 IŞ 
ARTIZANAT   



 IŞ COSTUME CARNAVAL/SERBĂRI   



ORGANIZARE EVENIMENTE   

IŞ 



PERNE DE CORP   
 CT 



PERNE DECORATIVE   

 CT 



 CT 

LENJERIE PAT   



CT ARTICOLE CROITORIE   



MŞ 

LUMANARI DECORATIVE   



LUMÂNĂRI DECORATIVE   

 MŞ 



Provocări 

1. Concurenţa neloială dată de lipsa reglementării sistemului cu efect prezenţa pe 

piaţă a unor unităţi protejate care fie nu au angajaţe persoane cu dizabilităţi, fie 

nu sunt autorizate .  

       

     Cauzele sunt lipsa unor proceduri de monitorizare/evaluare a activităţii 

desfăşurate în unităţi protejate şi gradul în care acestea răspund nevoii de 

integrare profesională a persoanei cu dizabilităţi şi faptul că baza de date cu 

unităţi protejate autorizate de pe site-ul www.anph.ro nu este completă, 

actualizată, etc. 

 

2.   Denigarea domeniului economiei sociale prin existenţa unor afacerişti care 

doar profită de facilităţi. 

 

      Cauza este lipsa unui control în teren din partea DGPPH sau Inspecţiei Muncii 

(inspecţiei sociale) privind modul de funcţionare al unităţilor protejate; 
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Provocări 

 

3. Lipsa de susţinere a economiei sociale prin măsuri compensatorii  

pentru forţa de muncă utilizată (persoane cu diverse grade de handicap şi 

specialişti pentru suportul acestora)  

 

Cauze: - Sumele colectate la Legea 448/2006 de la angajatorii cu peste 50 de 

salariaţi care nu au angajat 4% persoane cu dizabilităţi merg la bugetul de stat 

şi nu într-un fond destinat incluziunii persoanelor cu dizabilităţi. Conform 

adresei ANAF nr. 943/29.12.2010 în anul 2009 s-au colectat aproximativ 57 mil 

euro, iar semestrul I 2010 – aproximativ 23 mil euro; 

 

             - Subvenţiile acordate în prezent de către AJOFM pentru angajarea în 

muncă a persoanelor cu dizabilităţi în cautarea unui loc de muncă sunt  pentru 

18 luni cu condiţia asigurării locului de muncă pentru încă 3 ani şi nu 

diferenţiate pe grad de dizabilitate. sau pentru persoanele de suport; 



Contact: 

Mihaela Steliana Munteanu 

director dezvoltare şi comunicare ADV România 

Tel. 0740513864 

e.mail: mihaela.munteanu@alaturidevoi.ro 
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