
 

                                                                  
        

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

Proiect „Oportunități de dezvoltare 
locală prin antreprenoriat social 
sustenabil”,  
 
smis POCU/449/4/16/128568 
 
 
O întreprindere socială este un 
operator în economie al cărui obiectiv 
principal este să aibe mai degrabă un 
impact social decât să producă profit 
pentru proprietari sau acţionari.  
- operează prin furnizarea de bunuri 
şi servicii pentru piaţă într-o manieră 
antreprenorială şi inovativă  
- îşi utilizează profiturile în principal 
pentru a-şi atinge obiectivele sociale 
(90%). 
 
Se vor înființa și finanța în cadrul 
proiectului POCU/449/4/16/128568, 
21 de întreprinderi sociale în 
judetele Ialomița, Călărași, 
Giurgiu, Teleorman și Tulcea. 
 
 
Forma juridică: 

- societăţile cooperative de gradul I 
- cooperativele de credit 

- asociaţiile şi fundaţiile 
- casele de ajutor reciproc ale 

salariaţilor 
- casele de ajutor reciproc ale 

pensionarilor 
- societăţile agricole 
- orice alte categorii de persoane 

juridice care respectă, conform 
actelor legale de înfiinţare şi 
organizare, cumulativ, definiţia şi 
principiile economiei sociale 
prevăzute în legea economiei 
sociale 219/2015 

- federaţiile şi uniunile persoanelor 
juridice prevăzute mai sus 

 
Atestatul de întreprindere socială:  
-se eliberează de către agenţia judeţeană 
pentru ocuparea forţei de muncă 
-se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitatea prelungirii. 
 
 
Condițiile obținerii finanțării 
nerambursabile: 

- Pentru a putea beneficia de sprijin, 
o întreprindere socială nou infiintată 
trebuie să fie formată, in judetele de 
implementare, 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. 

- Pentru înființarea de intreprinderi 
sociale valoarea sprijinului financiar 
acordat în cadrul acestei scheme va fi de 
maximum 100.000 Euro/întreprindere. 
 
 
Obligatii:  

- să asigure crearea si menținerea a 5 
locuri de muncă; 

- să asigure sustenabilitatea 
întreprinderilor sociale pentru o perioadă 
de minimum 6 luni de la finalizarea 
proiectului și să mențină conditiile care au 
stat la baza atestării ca întreprindere 
socială pentru minimum 24 de luni de la 
data obținerii atestatului de întreprindere 
socială. 

 
 
Lista orientativă a Cheltuielilor 
eligible in conformitate cu Ordinul 
772/3.08.2018 
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 Taxe pentru înființarea de 
intreprinderi sociale 

 Subvenții pentru înființarea unei 
afaceri (antreprenoriat)  

 1. Cheltuieli cu salariile 
personalului  

 1.1. Cheltuieli salariale  
 1.2 Venituri asimilate salariilor 

pentru experți proprii/ cooptați  
 1.3. Contribuţii sociale aferente 

cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora  

 2. Cheltuieli cu deplasarea 
personalului întreprinderilor 
sprijinite:  

 2.1 Cheltuieli pentru cazare  
 2.2 Cheltuieli cu diurna 

personalului propriu  
 2.3 Cheltuieli pentru transportul 

persoanelor (inclusiv transportul 
efectuat cu mijloacele de transport 
în comun sau taxi, gară, autogară 
sau port şi locul delegării ori locul 
de cazare, precum şi transportul 
efectuat pe distanța dintre locul de 
cazare şi locul delegării)  

 2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și 
asigurări medicale aferente 
deplasării  

 3. Cheltuieli aferente diverselor 
achiziţii de servicii specializate, 
pentru care beneficiarul ajutorului 
de minimis nu are expertiza 
necesară  

 4. Cheltuieli cu achiziția de active 
fixe corporale (altele decât 
terenuri și imobile), obiecte de 
inventar, materii prime și 
materiale, inclusiv materiale 
consumabile, alte cheltuieli pentru 
investiţii necesare funcţionării 
întreprinderilor  

 5. Cheltuieli cu închirierea de sedii 
(inclusiv depozite), spații pentru 
desfășurarea diverselor activități 
ale întreprinderii, echipamente, 
vehicule, diverse bunuri  

 6. Cheltuieli de leasing fără 
achiziție (rate de leasing 
operațional plătite de întreprindere 
pentru: echipamente, vehicule, 
diverse bunuri mobile și imobile)  

 7. Utilităţi aferente funcţionării 
întreprinderilor  

 8. Servicii de administrare a 
clădirilor aferente funcţionării 
întreprinderilor  

 9. Servicii de întreţinere şi reparare 
de echipamente şi mijloace de 
transport aferente funcţionării 
întreprinderilor  

 10. Arhivare de documente   
 11. Amortizare de active aferente 

funcţionării întreprinderilor  
 12. Cheltuieli financiare şi juridice 

(notariale) aferente funcţionării 
întreprinderilor  

 13. Conectare la reţele informatice  
 14. Cheltuieli de informare şi 

publicitate aferente funcţionării 
întreprinderilor   

 15. Alte cheltuieli aferente 
funcţionării întreprinderilor  

 15.1. Prelucrare de date  
 15.2. Întreţinere, actualizare şi 

dezvoltare de aplicaţii informatice  
 15.3. Achiziţionare de publicaţii, 

cărţi, reviste de specialitate 
relevante pentru operaţiune, în 
format tipărit şi/sau electronic  

 15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, 
mărci comerciale, drepturi şi active 
similare. 


