
 
 

 

 

 

„Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020” 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 

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 antreprenoriatului 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  

Titlu proiect:Economia sociala= Misiune sociala My SMIS 128587  

 
 

INFORMARE 
Primăria Comunei Mircea Vodă județul Brăila, în calitate de partener, implementeaza împreună cu 
Asociatia "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” 
Braila (C.I.D.I.E.D.D. Braila) solicitantul finanțării, Comuna Gemenele, Fundatia Lumina Braila, Orasul 
Ianca, Comuna Siliștea, proiectul „Economia sociala = Misiune sociala”, POCU/449/4/16/ 128587, 
finantat de Uniunea Europeana si Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul 
Operational Capital Uman, Axa prioritara 4 – Incluziune sociala si combaterea saraciei, obiectivul specific 
4.16 – Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-
sustenabila.  
Durata Proiect: 29.12.2019 – 28.12.2021 (36 luni).  
Valoare totala eligibila a proiectului este de 13.620.331,39 de lei.  
Total finanțare nerambursabila 13.592.278,58 de lei, din care:  

-  11.577.281,81 lei finantare nerambursabila din Fondul Social European (FSE), prin Programul 
Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020,  

- 2.014.996,77 lei din buget national  
- 28.052,81 contributie proprie.  

Valoarea proiectului implementat de Primăria Mircea Vodă – 2,177,197.85 lei 
 
Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale prin infiintarea de 
intreprinderi sociale ce vor acționa în cadrul Regiunii de Sud-Est a României, în scopul combaterii 
sărăciei prin integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor vulnerabile. 
În acest sens, proiectul va asigura informarea publicului larg și va promova economia socială prin 
activitățile/ subactivitățile/ acțiunile propuse care vor viza: 
- desfășurarea de sesiuni de informare/workshopuri, susținute de materiale informative care vor 
prezenta/aborda oportunitățile oferite societății ca urmare a dezvoltării și susținerii economiei sociale; 
- prezentarea în mediul online a rolul și importanta antreprenoriatului social care actioneaza în sensul 
combaterii discriminării și promovării egalității de șanse și gen; 
- lucrarea de Analiza Sectorului Economiei Sociale in Contextul Regiunii de Sud- Est 

- înființarea a minim 23 de întreprinderi sociale și susținerea funcționării acestora într-o maniera auto-

sustenabilă urmare a finantarii planurilor de afaceri prin intermendiul schemei de ajutor de minimis; 

- constituirea unui nucleu de antreprenori ce vor activa in domeniul economiei sociale, format din 

persoanele participante la programe de formare profesionala (reprezentand 95% din numarul de 120 

persoane selectate sa faca parte din GT). 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Obiectiv specific nr. 1 
Cresterea gradului de cunoastere/informare si constientizare a publicului larg cu privire al importanta 
dezvoltarii si sustinerii economiei sociale ca factor al dezvoltarii societatii in ansamblul ei, prin 2 canale 



de informare, utilizarea a 9 mijloace de informare si a 4 instrumente de lucru ce vor functiona pe o 
perioada de 35 luni, cu extindere pe termen lung. 
2. Obiectiv specific nr. 2 
Cresterea nivelului de competenta în domeniul antreprenoriatului social pentru 120 pers interesate sa 
infiinteze intreprinderi sociale, urmare a participarii acestora, la cursurile  de formare profesionala 
specific antreprenoiatului social. 
3. Obiectiv specific nr. 3 
Selectia, intr-o perioada de 3 luni, a 23 Planuri de Afaceri in vederea finatarii lor prin schema de ajutor 
de minimis. 
4. Obiectiv specific nr. 4 
Infiintarea, a minim 23 de luni, finantarea prin acordarea de ajutoare de minimis, functionarea, 
dezvoltarea acestor incepand cu demararea etapei a II-a a proiectului, cu extindere a functionarii lor pe 
termen lung dupa finalizarea proiectului, avand la baza cadrul de general de constituire, realizare, 
sustinere financiara si dezvoltare a intreprinderilor sociale. 
5. Obiectiv specific nr. 5 
Dezvoltarea, intr-o perioada de 35 de luni, cu extindere pe termen lung, a unui (1) sistem de sprijin a 
intreprinderilor sociale din Regiunea de Sud Est si a economiei sociale in general, prin constituirea in 
cadrul ASOCIAȚIEI "CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI 
DEZVOLTARE DURABILA BRĂILA, a Biroului Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale. 
 
Activitați previzionate 
ACTIVITATEA NR. 1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
Subactivitatea 1. 1 Activitatea desfasurata de MANAGERUL PROIECTULUI 
Subactivitatea nr. 1.2 Activitatea financiara, 
Subactivitatea 1.3 Masuri de informare si promovare proiect 
 
ACTIVITATEA NR. 2 COORDONARE PARTENERI 
ACTIVITATEA NR. 3 INFORMAREA GRUPULUI TINTA 
ACTIVITATEA NR. 4 IDENTIFICAREA SI SELECTAREA GRUPULUI ȚINTA 
Subactivitatea 4.1 – Realizarea metodologiei de selecþie a grupului ținta 
ACTIVITATEA NR. 5 DERULAREA PROGRAMELOR DE FORMARE ANTREPRENORIALA SPECIFICA 
ECONOMIEI SOCIALE 
Subactivitatea 5.1 - Derularea unui program de formare antreprenoriala specifica 
ACTIVITATEA NR. 6 ALTE ACTIVITAÞI DE SPRIJIN OFERITE ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII DE ÎNTREPRINDERI 
SOCIALE 
Subactivitatea 6.1. Obtinerea de competente complementare 
ACTIVITATEA NR. 7 SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI CE VOR FI FINANÞATE ÎN CADRUL 
PROIECTULUI 
Subactivitatea 7.1. Realizarea Metodologiei de evaluare si selectie a Planurilor de Afaceri 
Subactivitatea 7.2. Organizarea si derularea concursului de selecție a Planurilor de Afaceri 
ACTIVITATEA NR. 8 FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE PERSONALIZATA IN DOMENIUL 
ANTREPRENORIATULUI SOCIAL 
Subactivitatea nr. 8.1 Consiliere personalizata in domeniul antreprenoriatului social 
Subactivitatea nr. 8.2. Infiintarea Intreprinderilor Sociale 
ACTIVITATEA NR. 9 DEMARAREA FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR SOCIALE CARE VOR IMPLEMENTA 
PANURILE DE AFACERI 
Subactivitatea nr. 9.1. Pregatirea si semnarea Contractelor de Subventie in acord cu Schema de minimis 
in vederea demararii functionarii intreprinderilor sociale 
ACTIVITATEA NR. 10 DECONTAREA DE CATRE ADMINISTRATORUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT A 
SUMELOR AFERENTE IMPLEMENTARII PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE 
Subactivitatea 10.1. Acordarea transelor din ajutorul de minimis si justificarea acestora. 
ACTIVITATEA NR. 11 . MONITORIZAREA ACTIVITAȚILOR ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE 
Subactivitatea 11.1. Realizarea metodologiei de monitorizare a activitaþilorîntreprinderilor sociale 



Subactivitatea 11.2 Monitorizarea activitaþilor întreprinderilor înființate. 
ACTIVITATEA NR.12 SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR SOCIALE ACORDAT PRIN 
BIROU REGIONAL DE DEZVOLTAREA SI SPRIJIN A ECONOMIEI SOCIALE 
Subactivitatea 12.1 Birou Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale. 
Subactivitatea 12.2 Monitorizarea activitaþilor întreprinderilor in perioada de sustenabilitate. 
Subactivitatea nr. 12.3 Consolidarea economiei sociale 
 
Grup tinta vizat.  
Grupul tinta (GT) al proiectului va fi format dintr-un numar de minim 120 de persoane (femei si barbati), 
care doresc sa infiintieze intreprinderi sociale prin dezvoltarea de competente antreprenoriale in 
domeniul economiei sociale.  
 
Ajutor de minimis.  
Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru in 
mediul urban sau in mediul rural, in regiunea/regiunile de dezvoltare in care se implementeaza 
proiectul.  
Valoarea maxima acordata per intreprindere (pentru un plan aprobat) este de 100.000 euro, 
reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si se acorda numai intreprinderilor 
infiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost aprobate anterior, in cadrul etapei I. 
Numarul minim de locuri de munca create de catre entitatile de economie sociala infiintate depinde de 
nivelul ajutorului de minimis utilizat, dupa cum urmeaza:  
• Ajutor de minimis de pâna la 55.000 euro – minimum 2 locuri de munca create;  

• Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro si mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de munca 
create;  

• Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro si mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de munca 
create;  

• Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro si maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de munca 
create.  
 
Rezultate vizate.  
• Prin intermediul proiectului vor fi infiintate minim 23 de intreprinderi de economie sociala;  

• Finantarea a minim 23 de Planuri de Afaceri prin schema ajutorului de minimis, creaza suportul pentru 
dezvoltarea intreprinderilor sociale intr-o maniera auto-sustenabila;  

• Functionarea intreprinderilor sociale contribuie la crearea de noi locuri de munca, contribuind la 
cresterea nivelului de trai a persoanelor care vor ocupa aceste locuri de munca;  

• Organizarea de 6 sesiuni de informare;  
• Identificarea si recrutarea in grupul tinta vizat de proiect a minim 120 de persoane;  

• Un numar de 40 de persoane din grupul tinta vor fi instruite si certificate "Manager Intreprindere de 
Economie Sociala", cod COR 112036;  

• Organizarea de sesiuni de informare/workshopuri a caror teme de prezentare/dezbatere ce vor viza 
Economia Sociala, prezentata ca si Economie Solidara.  
 
Indicatori prestabliti.  
Indicatori prestabiliti de rezultat:  
• Entitati de economie sociala infiintate urmare a sprijinului primit, 23 entitati;  

• Entitati de economie sociala infiintate urmare a sprijinului primit, din care  16 în zona rurala;  

• Entitati de economie sociala care functioneaza la 6 luni dupa terminarea sprijinului, din care 16 în zona 
rurala;  

Entitati de economie sociala care functioneaza la 6 luni dupa terminarea sprijinului valorare tinta 23 
entitati.  

Coordonator, 
Parnică Anișoara 


