
Consolidarea coeziunii economice și sociale 

în Regiunea Sud-Muntenia  și în Regiunea Centru
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104 persoane care doresc să înființeze întreprinderi 

sociale

Grup țintă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenorialului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la 

ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.)4.16:Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, mySMIS 127358.                                                                



➢ 18 ani împliniți la data primei zi de curs

➢ Domiciliul/reședința în regiunile de implementare a 

proiectului 

➢ sa exprime in scris intenția de a înființa întreprinderi sociale 

➢ sa nu se încadreze in categoria tinerilor NEETs (16 – 24 de 

ani, care nu urmează nici o forma de învățământ si nu au 

loc de munca)

Eligibilitate candidați 
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1. Campanie de informare cu privire la importanța 

economiei sociale.

2. Selectarea grupului țintă care va beneficia de sprijinul 

acordat în cadrul proiectului și monitorizarea 

participării acestuia la activitățile proiectului, inclusiv 

monitorizarea gradului de satisfacție a grupului țintă.

ACTIVITĂȚI
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3. Derularea programelor de formare specifice 

antreprenoriatului social (Antreprenor în economia socială; 

Manager întreprindere socială);

4. Derularea programelor de formare individualizate 

pentru sprijinirea procesului de înființare și dezvoltare 

a întreprinderilor sociale (Expert accesare fonduri structurale și 

de coeziune europene; Inspector/referent resurse umane).

ACTIVITĂȚI
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5. Organizarea concursului de planuri de afaceri în vederea 

finanțării a 21 întreprinderi sociale/ întreprinderi 

sociale de inserție.

6. Furnizarea unor servicii personalizate de 

consiliere/consultanță/mentorat ulterior finalizării 

procesului de selecție a planurilor de afaceri pentru 

câștigătorii concursului de planuri de afaceri.

ACTIVITĂȚI
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7. Asigurarea înființării și funcționării întreprinderilor care 

vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de 

minimis în cadrul proiectului.

8. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor 

de afaceri selectate în cadrul proiectului.

9. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor 

finanțate.

ACTIVITĂȚI
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- Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz,

punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în

regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

- Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3

luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane,

corespunzător cuantumului ajutorului de minimis primit.

- Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod

obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în

care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

Condiții obligatorii 

pentru înființarea întreprinderilor sociale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenorialului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la 

ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.)4.16:Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, mySMIS 127358.                                                                 



- Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 
domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în 
mediul urban sau rural.

- Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou inființată trebuie să fie formată din 
minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibe statut de angajat. Restul 
persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai 
serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.

- Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de 
întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, dar 
nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și 
AM POCU/OI POCU.

- După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata 
implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului 
de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de 
sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului
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Vă mulțumim!
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