
Dezvoltarea întreprinderilor

sociale de inserție în vederea

ocupării persoanelor care

aparțin grupului vulnerabil 

Buget alocat: 150.000 euro



Despre proiect
Proiectul este realizat prin Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 

oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității 

Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din 

orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând 

minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC



Potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia

socială, entitățile economiei sociale din

România sunt reprezentate de:



este persoana juridică de drept

privat care desfăşoară activităţi în

domeniul economiei sociale, care

deţine un atestat de întreprindere

socială, activitatea desfasurata are

scop social si  respectă principiile

economiei sociale.

se acordă întreprinderilor sociale care dispun, prin 

actele de înfiinţare si funcţionare, respectarea

următoarelor criterii:

a) acţionează în scop social şi/sau în

interesul general al comunităţii;

b) alocă minimum 90% din profitul realizat

scopului social şi rezervei statutare;

c) se obligă să transmită bunurile rămase în

urma lichidării către una sau mai multe

întreprinderi sociale;

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de

angajaţi, asigurând niveluri de salarizare

echitabile, între care nu pot exista diferenţe

care să depăşească raportul de 1 la 8.



a)  prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

b)  solidaritate şi responsabilitate colectivă;

c)  convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele

unei colectivităţi;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor

desfăşurate;

e)  caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare

specifice domeniului economiei sociale;

f)  personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă

faţă de autorităţile publice;

g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea 
obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal 
nepatrimonial al membrilor.



este întreprinderea socială care îndeplineşte

cumulativ următoarele condiţii:

a) are, permanent, cel puţin 30% din

personalul angajat aparţinând grupului

vulnerabil, astfel încât timpul de lucru

cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel

puţin 30% din totalul timpului de lucru al

tuturor angajaţilor;

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii,

discriminărilor şi şomajului prin inserţia

socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Marca socială este forma de certificare a 

întreprinderilor sociale de inserţie în 

scopul recunoaşterii contribuţiei directe a 

acestora la realizarea interesului general

şi/sau la îmbunătăţirea situaţiei grupului 

vulnerabil

certificatul care atestă statutul de 

întreprindere socială de inserţie

element specific de identitate vizuală, 

care se aplică în mod obligatoriu asupra 

produselor realizate sau a lucrărilor 

executate ori a documentelor care 

demonstrează prestarea unui serviciu.



Autoritățile publice locale și unități cu personalitate juridică

Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 

muncă – Furnizori autorizați de formare profesională

Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale 

Furnizori de servicii sociale acreditați conform legii

Asociații și fundații 

Organizații sindicale

Organizații patronale 

Întreprinderi sociale de inserție

Angajatori 

Camere de comerț și Industrie

Inspectorate judetene scolare



Rezultate asteptate

CRESTEREA OCUPARII IN SECTORUL FORMAL DIN MUNICIPIUL 

GHELRA IN RANDUL PERSOANELOR DIN ZUM , cu

12 persoane din care minim:

4 persoane femei

2 persoane tineri

2 persoane romi

ÎMBUNĂTĂȚIREA IMAGINII ZONEI LA NIVELUL LOCUITORILOR 

MUNICIPIULUI GHERLA



Cofinanțarea națională % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener

Tipuri de 
regiuni

Cofin
anțar
eUE 
%

Cofina
nțare 
națion
ală % 
din 
care:

Persoane 
juridice de 
drept privat 
fără scop 
patrimonial

Instituții publice 
finanțate integral 
din venituri proprii 
sau parțial de la 
bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau 
bugetele fondurilor 
speciale

Persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial

Cofinan
țare 
proprie 
%

Cofi
nanț
are 
publi
că %

Cofinanțar
e proprie 
%

Cofinan
țare 
publică 
%

Cofin
anțar
e 
propri
e %

Cofinanț
are 
publică 
%

Regiune mai 
puțin dezv.

95 5 0 5 2 3 5 0



• Solicitanții fișei de proiect POCU trebuie să dețină sediu 
social/punct de lucru/flială/sucursală în UAT-ul vizat de SDL.

• Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu 
parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar 
Județean din județul SDL

• Toate categoriile de entități eligibile menționate pot participa în 
cadrul proiectului, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu 
oricare dintre categoriile de entități eligibile în funcție de 
specificul intervenției/intervențiilor.  

• O entitate cu personalitate juridica nu poate participa la mai mult 
de 5 proiecte, indiferent de calitatea pe care o detine (partener 
sau solicitant)



Materialul a fost elaborat de către Ciciovan Nicoleta Marinela,

coordonator proiecte POCU 

al GAL PLAIURI SOMEȘENE

cu scopul informarii publicului larg si a potentialilor beneficiary

în cadrul

proiectului”Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul !

– Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene”,

Cod MySMIS 2014+: 123789 Fințanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Capital Uman

2014 – 2020

„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României”

27.04.2020


