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1. CADRU GENERAL 

 

Prezenta metodologie este dezvoltata in cadrul proiectului „INTREPRINDERI 
SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST ” Proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 
4: “Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectiv specific: “Consolidarea 
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă”. 

Proiectul este implementat de ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN 
VANZARI in calitate de beneficiar, in parteneriat cu ASOCIATIA EVA. 

 

Proiectul se va derula in regiunea SUD-EST, in judetele: Braila, Buzau, Constanta, 
Galati, Tulcea si Vrancea. 

 

OBIECTIV GENERAL  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea incluziunii 
sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in Regiunea Sud-Est, 
prin promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale în 
întreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la 
ocuparea fortei de munca, deziderat realizabil prin imbunatatirea competentelor in 
antreprenoriatul social pentru 110 de persoane, dezvoltarea a cel putin 21 de 
intreprinderi sociale la nivelul regiunii, din care 3 in mediul rural si crearea a minim 
105 locuri de munca in intreprinderile nou infiintate.  

Proiectul isi propune incurajarea antreprenoriatului social si a ocuparii pe cont 
propriu prin furnizarea de servicii integrate, respectiv:  

- formare profesionala antreprenoriala specifica,  
- consiliere /consultanta personalizata,  
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- suport în demararea de afaceri, adaptate nevoilor specifice grupului tinta si 
specificului economiei sociale. 

 

BENEFICIILE PE TERMEN LUNG ale proiectului constau in: 

- dobandirea de noi aptitudini si competente prin facilitarea accesului la programe 
de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social pentru 110 de 
persoane, din care 55 femei (cel puin 90% certificate de absolvire din totalul 
participantilor la cursurile de formare pentru ocupatiile specifice sectorului 
economiei sociale) si promovarea antreprenoriatului social ca si optiune profesionala 
pentru cat mai multe persoane; 

- infiintarea a cel putin 21 de intreprinderi noi (din care 3 in mediul rural) la nivelul 
regiunii contribuind la dezvoltarea economica prin colectarea de taxe la bugetul 
local si cresterea nivelului de trai al persoanelor din grupurile vulnerabile; 

- cresterea ratei de ocupare la nivelul regiunii prin crearea a minim 105 locuri de 
munca in intreprinderile nou infiintate. 

Acest mod de actiune va permite cunoasterea si acoperirea unui complex de nevoi 
si asteptari, iar metoda de interventie va actiona în mod specific asupra cauzelor 
care genereaza un grad redus de ocupare în munca. 

Prin masurile oferite prin proiect, 110 de persoane din regiunea Sud-Est, care 
intentioneaza sa infiinteze o afacere in domeniu social vor beneficia de programe 
de formare profesionala pentru imbunatatirea competentelor in domeniul 
antreprenorialui social, incurajarea dezvoltarii ideilor de afaceri si elaborarea a 
maxim 110 planuri de afaceri (individual sau in echipa). 

Masurile oferite includ subventionarea a minim 21 de planuri de afaceri (din care 3 
in mediul rural) prin acordarea de ajutor de minimis in vederea infiintarii de noi 
intreprinderi, consiliere/consultanta pentru beneficiarii de subventii, precum si 
sprijin pentru implementarea si dezvoltarea stucturilor de economie sociala nou 
create. 

Prin infiintarea si dezvoltarea a minim 21 de structure de economie sociala (din care 
3 in mediul rural), proiectul isi propune crearea a minim 105 locuri de munca la 
nivelul regiunii.  
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Pentru promovarea noilor structuri de economie sociala si a sustinerii mediului 
antreprenorial se are in vedere infiintarea unei Retele Regionale pentru dezvoltare 
antreprenoriatului social si comunitar cu cel putin 45 membrii inclusi precum si 
elaborarea unei Analize a mediului antreprenorial de factura sociala la nivelul 
regiunii Sud-Est. 

Vor fi incurajate initiativele de afaceri care includ activitati de promovare a 
dezvoltarii durabile, a tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de CO2, a 
utilizarii si calitatii TIC, a inovarii sociale si a cercetarii / dezvoltarii tehnologice. 

In acest sens, in etapa de evaluare a planurilor de afaceri se va urmarii ca cel putin 
10% din planurile de afaceri finanate prin intermediul schemei de minimis sa 
propuna activitai ce vor promova concret sprijinirea tranziiei catre o economie 
cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al 
utilizarii resurselor si masuri concrete de inovarea sociala conform prevederilor 
seciunii 1.4 a GS.. 

Nu în ultimul rând, atingerea obiectivului general al proiectului propus asigura 
contributia acestuia la îndeplinirea obiectivului Axei Prioritare 4, OS 4.16 din POCU 
2014-2020, respectiv consolidarea capacitaii întreprinderilor de economie sociala de 
a funciona într-o maniera auto-sustenabila.  

Pentru atingerea obiectivului general sunt proiectate obiective specifice care vor 
sustine formarea antreprenoriala in domeniul social; furnizarea de servicii 
personalizate de consiliere/ consultanta si subventionarea de întreprinderi nou 
înfiintate în mediul urban si rural din Regiunea Sud-Est. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE  

1.OBIECTIV SPECIFIC OS1. Sa imbunatatim competentele in domeniul 
antreprenorialui social pentru 110 de personae cu varsta intre 18-64 de ani, din 
Regiunea Sud-Est, care intentioneaza sa infiinteze o afacere, membri ai grupului 
tinta. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin organizarea a doua 
programe de formare (antreprenor in economia sociala - cod COR 112032 si 
manager de inovare - cod COR 241941) autorizate ANC, min 40 ore/participant.  
Acest program se va desfasura în oricare dintre cele 6 judete ale regiunii de 
implementare. Finalizarea programului se va realiza cu predarea de catre 
participanti a maxim 110 de planuri de afaceri (planuri realizate individual sau 



 
 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă  

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 

Titlul proiectului: INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST; Contract nr.: POCU/499/4/16/128737 

Beneficiar: ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI ; Parteneri: P1 – ASOCIATIA EVA 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

5 
 
 

realizate in echipa de catre mai multi participant la curs) si eliberarea certificatelor 
de absolvire pentru minim 99 de participanti, recunoscute ANC. Investitiile în 
formarea profesionala pentru dezvoltarea competentelor sunt esentiale pentru a 
stimula cresterea economica si competitivitatea.  
Realizarea acestui obiectiv va contribui la atingerea indicatorului 4S62 si 4S61 
 
2. OBIECTIV SPECIFIC OS2. Sa furnizam min. 8736 de ore de servicii personalizate 
de consiliere/ consultanta persoanelor selectate în vederea implementarii planurilor 
de afaceri. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor furniza servicii personalizate 
pentru minim 21 de membri GT cu planuri de afaceri selectate spre finantare prin 
ajutor minimis. Fiecare persoana va beneficia de cel putin 2 sedinte personalizate 
de consiliere - consultanta tematica. Serviciile personalizate se vor furniza pe 
urmatoarele tematici: antreprenoriat social, juridic; fiscal, financiar-contabil, 
marketing, managementul vânzarii si negocierea, eBusiness si IT. 
Realizarea acestui obiectiv va contribui la atingerea indicatorilor 4S62 si 4S61 
 
3. OBIECTIV SPECIFIC OS3. Sa asiguram dezvoltarea a minim 21 de întreprinderi nou 
înfiintate (din care 3 in mediul rural) la nivelul Regiuni Sud Est în vederea crearii a 
cel putin 105 de locuri de munca în cadrul lor. Realizarea acestui obiectiv specific 
se va realiza în urma selectiei a minim 21 de planuri de afaceri din judetele regiunii 
de implementare. Fiecare întreprindere va avea intre 2 si 5 persoane angajate (in 
functie de valoarea subventiei solicitate) cu domiciliul sau resedinta în regiunea de 
dezvoltare în care se implementeaza proiectul, în mediul urban sau rural. Astfel vor 
fi create cel putin 105 de locuri de munca. 
Realizarea acestui obiectiv va contribui la atingerea indicatorilor de rezultat 4S62 si 
4S61 
 
 
ACTIVITATI DERULATE SI PERIOADA DE DESFASURARE A ACESTORA 

A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

21 octombrie 2019 – 20 octombrie 2022 (36 luni) 

A2 – INFORMARE SI PUBLICITATE PROIECT 

21 octombrie 2019 – 20 octombrie 2022 (36 luni) 

A3 – CAMPANIE DE INFORMARE SI SELECTIE GRUP TINTA 

  21 octombrie 2019 – 20 septembrie 2020 (11 luni) 
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A4 – PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA ANTREPRENORI IN ECONOMIA 
SOCIALA 

  21 decembrie 2019 – 20 octombrie 2020 (11 luni) 

A5 – PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA COMPLEMENTAR 

           21 decembrie 2019 – 20 octombrie 2020 (10 luni) 

A6 – SELECTIE PLANURI DE AFACERI 

  21 iunie 2020 – 20 octombrie 2020 (4 luni) 

A7 – CONSILIERE PERSONALIZATA IN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI 

  21 octombrie 2020 – 20 aprilie 2021 (6 luni) 

A8 – INFIINTAREA, OPERATIONALIZAREA SI ATESTAREA INTREPRINDERILOR 
SOCIALE FINANTATE 

  21 octombrie 2020 – 20 aprilie 2021 (6 luni) 

A9 – SUBVENTIONAREA PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE 

  21 octombrie 2020 – 20 iunie 2022 (20 luni) 

A10 – MONITORIZAREA FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII INTREPRINDERILOR SOCIALE 
FINANTATE 

  21 februarie 2021 – 20 octombrie 2022 (20 luni) 

A11 – ANALIZA ECONOMIEI SOCIALE LA NIVELUL REGUNII SUD-EST 

  21 noimbrie 2019 – 20 iulie 2020 (8 luni) 

A12 – ACTIVITATE TRANSVERSALA AFERENTA DECONTARII CHELTUIELILOR 
INDIRECTE PE BAZA DE RATA FORFETARA 

  21 octombrie 2019 – 20 octombrie 2022 (36 luni) 

 

DOCUMENTE PROGRAMATICE APLICABILE  
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Prezenta Metodologie are in vedere in procesul de elaborare cadrul legal aplicabil 
in vigoare si respecta prevederile urmatoarelor documente: 

• Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru POCU 2014 -2020, OS 4.16 – 
„Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”  
 

• Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014 – 2020 – varianta 
octombrie 2019 
 

• Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul MFE nr.  772/03.08.2018 
 

• Contractul de finantare POCU/499/4/16/128737 inregistrat OIR POSDRU 
Regiunea Sud Est cu nr.14599/18.10.2019.  
 

• Ghidul privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate 
din fondurile ESI 2014 – 2020 
 

• Manualul Beneficiarului varianta noiembrie 2019; 
 

• Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice 
 

• Orice alte documente ale căror prevederi legale vor fi aplicabile derulării 
proiectelor cu finanțare europeană prin POCU, aplicabile de la momentul 
intrării în vigoare a acestora. 
 

PRINCIPII APLICABILE procesului de IDENTIFICARE, SELECTIE, MENTINERE IN 
GRUPUL TINTA 

 

În procesul de selecție al grupului țintă participant la activitățile proiectul se vor 
respecta următoarele principii: 

 

PRINCIPIUL TRANSPARENŢEI – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar 
stabilite și neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, 
fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor. 
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PRINCIPIUL ECHIDISTANȚEI – Toate persoanele și toate dosarele depuse, inclusiv 
aplicațiile înregistrate prin platforma on line sau cele care si-au manifestat 
intentiade a participa la activitatile proiectului prin inregistrarea pe pagina de 
facebook a partenerului sunt tratate în mod egal, evaluate în mod imparțial pe baza 
criteriilor stabilite în metodologie. 

 

PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINĂRII – Se interzice discriminarea 
de orice fel, bazată  pe   motive  precum   sexul,  rasa,  culoarea,  originea  etnică 
sau   socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile 
politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, 
nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală. 

 

PRINCIPIUL ACCESIBILITĂȚII – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea 
să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua 
măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate 
cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, 
inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități 
şi servicii. 

PRINCIPIUL CELOR 3 C (CLARITATE, COERENŢĂ ȘI CURSIVITATE) – Se va utiliza un 
limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să evite stereotipurile 
de gen și cele asociate altor vulnerabilități, formulându-se mesaje clare, coerente 
și furnizate în mod cursiv. 

 

PRINCIPIUL OPORTUNITĂȚII – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în 
timp util şi în acord cu nevoile grupului țintă potential; 

 

PRINCIPIUL PROTEJĂRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR – Se va încuraja ca activitățile 
care vizează informarea, identificarea, cooptarea, selectia și monitorizarea grupului 
țintă să fie cât mai puțin poluante pentru mediul înconjurător.  
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Astfel declaratiile si formularele vor fi comasate cat de mult posibil, printarea se va 
realiza fata verso pe hartie reciclata, deplasarea in comunitate pentru informarea, 
identificarea, cooptarea, selectia și monitorizarea grupului țintă se va face cat mai 
mult pe jos sau cu mijloace de transport nepoluante (bicicleta, trotineta etc). 

 

 

 

2. GRUPUL TINTA 
 
Grupul tinta potential a fost identificat si delimitat in baza unei cercetari realizate 
la nivelul regiunii de implementare a proiectului, fiind analizate cele mai recente 
date disponibile cu privire la profilul regiunii, populatia si piata fortei de munca, 
antreprenoriat, incluziunea sociala si situatia grupurilor vulnerabile, iar pe baza 
acestor informatii a fost realizata o analiza SWOT.  
Analiza a evidentiat o serie de nevoi ale GT  
Rapoartul de analiza a nevoilor GT la nivelul Regiunii SE este anexat cererii de 
finantare, in cadrul lui sunt mentionate toate sursele de date, toate rapoartele si 
studiile consultate la nivel national sau regional. 
 
Succint, nevoile au fost identificate si analizate in raport cu contextul la nivel 
european: 
- Prioritatile strategice asumate de Romania cu privire la dezvoltarea Economiei 
Sociale, respectiv de a contribui la cresterea nivelului de ocupare pentru grupurile 
vulnerabile/persoanele defavorizate; 
- Economia sociala si intreprinderile sociale reprezinta vectori esentiali ai crearii de 
locuri de munca si ai inovarii sociale bazate pe incluziune, iar in Romania acest 
sector nu este inca suficient dezvoltat si reglementat; 
- Datele inregistrate la nivelul lunii octombrie 2018 in Registrul unic de evidenta a 
intreprinderilor sociale, evidentiaza un numar de 16 IS in SE; 
- Analiza a evidentiat o crestere a interesului fata de Economia Sociala datorita 
rolului activ jucat pe piata muncii, in special in insertia profesionala a grupurilor 
defavorizate; 
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- Intreprinderile sociale reprezinta o solutie pentru cresterea gradului de ocupare in 
randul persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, dar este nevoie de o 
promovare mult mai buna 
pentru a creste gradul de perceptie in acest sens; 
- In contextul evolutiilor demografice negative, este nevoie sa se acorde o atentie 
deosebita grupurilor vulnerabile, care reprezinta o importanta resursa de forta de 
munca si o sursa de crestere economica; 
- Nivelul de educatia antreprenoriala este scazut; 
- Necesitatea promovarii participarii pe piata muncii a romilor, femeilor si 
persoanelor cu dizabilitati, precum si a somerilor de lunga durata, a persoanelor 
inactive si a celor angajate in activitati agricole cu productivitate scazuta. 
 
GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI este format din 110 persoane, cu varsta intre 
18-64 de ani, persoane fizice care intentioneaza sa înfiinteze întreprinderi 
sociale, în mediul urban sau rural, pensionarii pot face parte din grupul tinta 
daca se încadreaza în una din categoriile enumerate anterior.  
Nu pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de 
învatamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani. Din totalul 
GT minim 55 vor fi femei. 
 
Criteriile de selectie ale GT sunt de doua categorii:  

- conform Ghid OS4.16 persoane fizice doritoare sa infinteze o intreprindere 
sociala si  

- conform dosarului de autorizare a programului de formare (pregatirea 
generala minima pentru înscrierea la programul de formare, studii medii). 

-  
Procesul de identificare a potentialilor beneficiari ai proiectului a fost demarat de 
catre Liderul de parteneriat înainte de depunderea cererii de finantare printr-o 
ANALIZA a nevoilor actuale ale persoanelor ce manifesta un interes pentru 
înnfiintarea unei afaceri în urmatorii 2 ani în mediul urban sau rural din Regiunea 
Sud-Est. 
În urma analizei realizate la nivelul regiunii Sud-Est un procent de 61 % din 
respondenti sunt interesati sa îsi deschida o afacere în urmatorii 2 ani.  
Procesul de identificare, informare si selectie al grupului tinta are loc în primele 12 
luni ale proiectului.  
În acest proces sunt implicati toti parteneri, expertii responsabili de identificare si 
selectie GT fiind Expertii selectie GT de la P1 (2) si S (2) .  
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Grupul tinta este repartizat echilibrat între cei 2 parteneri, astfel: 55 persoane 
selectate de catre S si 55 persoane de catre P1.  
 
Nu se va merge pe ideea selectarii un numar minim de persoane din fiecare judet 
ci se vor avea in vedere judetele in care exista cele mai multe solicitari. 
 
Procesul de identificare si selectie a grupului tinta respecta principiile de 
nediscriminare si cele ale egalitatii de sanse si tratament între femei si barbati. Nu 
vor fi aplicate restrictii sau preferinte pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, 
religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala 
cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie sociala 
defavorizata, sau altele care pot conduce la acte de discriminare directa sau 
indirecta. 
 
 
Actiunile vizate prin proiect pentru grupul tinta sunt: 
- Informarea cu privire la programele de formare antreprenoriala specifica 
(antreprenor in economia sociala - cod COR 112032 si manager de iinovare - cod COR 
242106), precum si cu privire la metodologia de selectie a GT si a planurilor de 
afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului.  
Se va realiza de catre expertii selectie grup tinta de la cei 2 parteneri, atât în mediul 
online pe site-urile partenerilor, cât si prin deplasarea în zona tinta din fiecare 
judet. 
 
Informarea publicului va fi asigurata si prin comunicatul de presa de demarare al 
proiectului, anunturi de presa si prin afisarea de materiale informative la sediile 
autoritatilor locale, oficiile registrului comertului, agentiile teritoriale de ocupare 
a fortei de munca, univeristati etc din fiecare dintre judetele tinta.  
Aceste actiuni sunt supervizate de managerul de proiect (lider) si coordonate de 
catre coordonatorii activitati partener P1 
 
Identificarea GT se va realiza prin:  
a) direct in cadrul evenimentelor de informare,  
b) on-line prin inscrierea candidatilor in platforma, ca urmare a promovarii, 
publicitatii si diseminarii continue a proiectului sau prin intermediul formularului de 
pre-inscriere, link din pagina de facebook a partenerului. 
c) indirect prin contactarea de catre posibilii beneficiari ca urmare a promovarii, 
publicitatii si diseminarii continue a proiectului,  
d) prin parteneriate cu actori locali relevanti 
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Selectia GT se va realiza respectând criteriile stabilite de ghid OS4.16 si conditiile 
de acess la programele de formare antreprenoriala specific (antreprenor in 
economia sociala - cod COR 112032 si manager de inovare - cod COR 242106), precum 
si aplicarea principiilor orizontale, enumerate mai sus.  
 
În vederea înscrieri în GT a persoanelor interesate se vor complete documentele 
standard prevazute de legislatia în vigoare POCU 2014-2020 (copie dupa cartea de 
identitate, formular de înregistrare GT; declaratie pe propie raspundere ca nu a mai 
beneficiar de servicii similare finantate din surse publice, declaratie ca doreste sa 
îsi înfiinteze o intreprindere de economie sociala în zona urbana sau rurala a reg. 
Sud-Est), precum si documente standard în relatie cu formarea antreprenoriala cf 
ANC (copie documente de nastere, stare civila, studii absolvite). 
 
Participantii la activitatile proiectului vor fi informati despre obligativitatea de a 
furniza datele lor personale si despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate 
in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ 
implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale 
mentionate.  
Beneficiarul si partenerul trebuie sa faca dovada ca au obtinut consimtamantul 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant, in 
conformitate cu prevederile legale mentionate. 
 
Alte servicii ale GT primite prin proiect: membri GT 110 selectati vor fi implicati si 
în activitatea de formare antreprenoriala (antreprenor in economia sociala - cod 
COR 112032 si manager de inovare - cod COR 242106), acestia urmând sa participe 
cu planurile de afaceri realizate în cadrul activitatilor de formare antreprenoriala la 
concursul de la Activ 6 în vederea selectarii a minim 21 de planuri (din care 3 in 
mediul rural) pentru acordarea ajutorului de minimis. 90% din total GT (99 persoane 
din total GT) vor obtine competente antreprenoriale certificate ANC 
 
Membrii castigatori selectati în vederea implmentari planurilor de afaceri, îsi vor 
completa cunostiintele si aptitudinile prin oferirea de servicii personalizate de 
consiliere/consultanta, în functie de nevoile specificate de GT (min.2 
sedinte/membru GT). 
Vor fi furnizate mecanisme de sustinere si promovare a celor 21 intreprinderi 
infiintate si dupa finalizarea proiectului, in sensul dezvoltarii,nu doar al 
supravietuirii pe piata, care constau in: consultanta oferita pentru accesarea de 
surse de finantare nerambursabile, consiliere juridica si fiscala etc 
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Tinand cont de NEVOILE IDENTIFICATE prin analiza realizata de membrii 
parteneriatului, precum si de alte date statistice oficiale existente se constata 
urmatoarele: 
- necesitatea de a gasi un loc de munca nou sau de obtinere a unui venit din alta 
sursa decât salariul ca urmare a sprijinului financiar oferit, 
- îmbunatatirea competentelor prin programe adaptate nevoilor (programe de 
formare antreprenoriala specifice), 
- dezvoltarea abilitatilor si aptitudinilor (servicii personalizate de 
consiliere/consultanta), 
- suport pentru promovarea afacerilor în regiunea tinta (aderarea la Reteaua 
Regionala pentru dezvoltare antreprenoriatului social) si 
- asistenta în implementarea cu succes a planurilor de afaceri. 
 
 
Prin intermediul campaniei de informare si selectare a grupului tinta vor fi abordate 
si alte nevoi identificate, cum sunt:  

- lipsa încrederii în abilitatile proprii (50% din respondenti inclusi în analiza nu 
îsi cunosc nivelul de dezvoltare al abilitatilor si cunostiintelor în 
antreprenoriat),  

- accesul la informatii privind sursele de finantare, beneficiile 
antreprenoriatului si pasi concreti de initiere a afacerilor în zona urbana si 
rurala a regiunii 

- deasemenea, nivelul scazut al competentelor antreprenoriale rezultat din 
analiza proprie (doar 31% din respondenti au formare antreprenoriala) 
conduce la nevoia de dezvoltare a competentelor in antreprenoriatul social 
ale grupului tinta prin cursuri de formare (min 40 ore teorie/practica).  

- din cauza faptului ca membrii grupului tinta nu detin resurse financiare 
proprii suficiente pentru a demara o afacere si nu au acces facil la alte surse 
financiare, nevoia de finantare va fi adresata în proiect prin oferirea unui 
ajutor de minimis pentru înfiintarea de întreprinderi de economie sociala in 
regiunea Sud-Est. 

-  
Activitatile proiectului corespund si au fost proiectate astfel încât sa raspunda 
nevoilor identificate în rândul membrilor GT, prin modalitatea de implementare a 
activitatilor, metodologiile elaborate si echipa de experti cu experienta specifica 
pusa la dispozitie.  
Modul de implementare a proiectului asigura si contribuie direct la implicarea si 
mentinerea membrilor grupului tinta în proiect conform celor prezentate mai sus.  
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Implicarea activa a membrilor grupului tinta va fi încurajata înca din prima etapa 
de implementare a proiectului, respectiv cea de identificare, selectie, formare 
profesionala antreprenoriala specifica, selectarea planuri de afaceri, si continuând 
cu facilitatile oferite în etapa doi de implementare a planurilor de afaceri (servicii 
personalizate, asistenta în înfiintarea afacerilor). 
Toate aceste informatii, servicii si facilitati oferite membrilor grupului tinta vor 
contribui la cresterea ocuparii în regiunea tinta prin înfiintarea a minim 21 de 
structure de economie sociala (din care 3 in mediul rural) si crearea a unui minim 
de 105 de locuri de munca sustenabile ca urmare a ajutorului de minims primit. 

 
 

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE GRUPULUI TINTA: 

i. sa aiba varsta peste 18 ani si cetatenie romana; 

ii. intentioneaza sa infiinteze o afacere social in mediul urban sau rural; 

iii. candidatii trebuie sa aiba domiciliul sau resedinta in judetele Braila, Buzau, 
Constanta, Galati, Tulcea sau Vrancea; 

iv. principiul egalitatii de sanse (din cei 110 selectati in GT, 55  vor fi  femei); 

v. nu se incadreaza in categoria tinerilor NEETs, respectiv tineri 16-24 de ani care 
nu urmeaza nicio forma de invatamant si nu au un loc de munca); 

 

Selectia va urma regula “primul venit, primul servit”, urmată de existența unui dosar 
de selecție complet (fără documente lipsă) și de participarea la programele de 
informare ale proiectului cu conditia indeplinirii criteriilor de selectie a grupului 
tinta stabilite prin proiect si pentru realizarea nr. minim cursanti, nr. minim de 
femei (minim 55) si pana la completarea grupelor aferente cursurilor de formare. 

 

3. ETAPA 1 - INFORMARE SI CONSTIENTIZARE GRUP TINTA  
 

Rolul acestei actiuni este acela de a informa publicul din Regiunea Sud-est cu 
privire la  
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- programul de formare “antreprenor in economia sociala” 
- programul de formare “manager de inovare” 
- metodologia de selectie a grupului tinta  
- metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri 
- si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului 

pentru infiintarea intreprinderilor sociale 

Informarea si pubilicitatea se vor  desfasoara pe toata durata proiectului si vor fi 
realizate de catre Liderul de parteneriat. 
În cadrul acestora se va elabora planul de informare si publicitate al proiectului si 
elementele de vizibilitate ale proiectului conform regulilor de identitate vizuala, 
plan ce cuprinde doua sectiuni: - una privind desfasurarea actiunilor de informare 
si publicitate care au loc în regiunea tinta si  
- alta de distribuire a materialelor utilizate pentru diseminarea informatiei din 
cadrul proiectului catre factorii interesati.  
Sunt elaborate 2 comunicate de presa ce vor promova demararea si finalizarea 
proiectului în regiunea tinta, în presa scrisa.  
Sunt realizate 6 comunicate de presa ce vor mediatiza periodic rezultatele obtinute 
si vor crestevizibilitatea finatatorului, partenerilor si a proiectului în cele 6 judete 
ale regiunii. 
Va fi realizata o baza de date cu potentiali membri grup tinta printr-o ampla 
campanie pe mai multe paliere:  

1. organizarea de  seminarii de informare in regiune, identificare si inscriere a 
grupului tinta la care vor participa persoane interesate de activitatile 
proiectului, oportunitatile schemei ajutorului de minimis, principalele 
conditii pentru a beneficia de acestea, indicatorii de rezultat care vizeaza in 
principal infiintarea a 21 intreprinderi sociale in Romania (regiuni mai putin 
dezvoltate, dintre care 3 din mediul rural) si generarea unui numar de cca.105 
locuri de munca adresate grupurilor vulnerabile. 
 

2. Vizite de identificare a grupului tinta (min. 5) la stakeholderi cu care sunt 
deja incheiate parteneriate, dar si la alte entitati locale ce pot sprijini 
procesul de selectie (ONG-uri cu rol in sustinerea comunitatilor locale, 
autoritati publice locale, agentii de ocupare, asociatii de afaceri, camere de 
comert si sindicate etc) care se vor finaliza cu completarea bazei de date cu 
persoanele membri GT. 
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3. Intalniri face-to-face cu potentiali membri ai grupului tinta.  
 

4. Pagina web si reteaua de socializare (Facebook, Twitter, Instagram) vor fi 
populate cu informatii despre procesul de inscriere, instrument de 
comunicare care poate fi utilizat de catre cei intesati pentru inscriere in baza 
de date cu potential grup tinta;  
 

5. Materiale folosite in cardul proiectului: 
 
1 set de materiale publicitare si de informare elaborate: pliant, afis, roll-up, 
pix personalizat; 
1 set de materiale publicitare si de informare distribuite (buc.): pliant – 1000, 
afis – 100, roll-up – 3, pixuri – 1000. 

 

Instrumente folosite in cadrul acestei activitati: 

1. Tabel nominal cu participanții la campania de informare a publicului  
 
2. Lista participanti eveniment de informare si constientizare 
 
3. Registru - Baza de date potentiali membrii grup tinta 
 
4. Lista distribuire materiale informare 
 
5. Centralizator persoane pre-inscrise  
 

Persoanele care in urma activitatii de informare isi exprima intentia de a participa 
la activitatile proiectului vor completa urmatoarele documente 

• Anexa 1 - Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  
• Anexa 2 – Cerere de inscriere in proiect prin care beneficiarul isi exprima 

clar intentia de a participa la activitatile proiectului 

Acestia vor atasa o copie a cartii de identitate si vor fi informati cu priivire la 
restul de documente personale care trebuie furnizate pentru inregistrarea in 
proiect 
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4. ETAPA 2 - SELECTIE SI INREGISTRARE GRUP TINTA  
 

CAMPANIA de informare a publicului la nivel regional:  

Scopul campaniei este de a informa publicul din Regiunea Sud-Est cu privire la: 

• conditii de eligibilitate beneficiari,  
• programe de formare profesionala oferite si  
• finantarea de planuri de afaceri pentru infiintarea de intreprinderi sociale.  

Expertii implicati in activitate vor elabora materiale si furniza informatii referitoare 
la economia sociala, criterii de inscriere in proiect, metodologia de selectie a 
grupului tinta, metodologia de selectie a planurilor de afaceri precum si alte 
beneficii oferite prin proiect la nivelul grupului tinta. Expertii de comunicare vor 
elabora un Plan de comunicare prin care vor fi stabilite canalele de comunicare, 
materiale de promovare folosite si zonele de actiune la nivelul regiunii. 

 Campania se va desfasura pe mai multe componente: 

• dezvoltare parteneriate in vederea promovarii proiectului si postarii de anunturi / 
flye-ri la 

sediul diferitilor actori institutionali relevanti, autoritati locale, universitati, etc. 

• evenimente: vor fi organizate 4 EVENIMENTE DE PROMOVARE a antreprenoriatului 
sociala, minim 100 participanti/eveniment, care vor fi invitati potential membrii 
grup tinta precum si actori relevanti in sprijinirea dezvoltarii unei culturii de 
antreprenoriat social (administratii publice locale, reprezentantii ai ONG-urilor 
locale cu activitate reprezentativa in domeniul vizat de proiect, alte institutii 
relevante). 

• social-media: prin intermediul site-urilor de socializare Facebook, Instagram, 
Twitter etc.  
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Va fi realizata o pagina pe Facebook unde se vor publica informatii relevante pentru 
GT, anunta calendarul evenimentelor, oferi linkuri spre alte informatii relevante 
pentru beneficiari. 

• Dezvoltarea unei PLATFORME ONLINE prin intermediul carei potentialii beneficiari 
se vor putea inscrie in proiect si vor avea acces la informatii referitoare la calendarul 
cursurilor de fomare profesionala, calendar examene, selectia planurilor de afaceri, 
etc. 

• Deplasri in diverse comunitati si intalniri face-to-face ale expertilor de selectie GT 
cu potentiali membri ai GT in cadrul carora li se vor prezenta activitatile proiectului, 
avantajele participarii la proiect 

• Promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati: vor fi organizate 4 
evenimente de promovare, minim 100 participanti/eveniment iar la nivelul grupului 
tinta se are in vedere un minim de 50% beneficiare femei (55 persoane). 

 

SELECTIA grupului tinta:  

Vor fi identificati si selectati minim 110 beneficiari (din care 55 femei).  

Grupul tina eligibil sunt persoanele fizice cu varsta peste 18 ani care doresc sa 
infiinteze o intreprindere sociala.  

Nu sunt eligibile persoanele din categoria tinerilor NEETs (tineri 16-24 de ani care 
nu urmeaza nicio forma de invatamant si nu au un loc de munca).  

 

In cadrul activitatii de selectie, expertii de selectie GT vor identifica persoane care 
au motivatia pentru participarea la cursuri in economia sociala si pentru infiintarea 
unei intreprinderi sociale. 

Se vor identifica si prelua documentele de eligibilitate, se vor semna declaratiile de 
angajament si se vor completa documentele de grup tinta, etc.  

Repartizarea teritoriala a activitatii expertilor de selectie GT va fi realizata de 
manager si coordonator partener astfel incat activitatea acestora sa nu se suprapuna 
iar persoanele care isi manifesta interesul si sunt eligibile sa poata fi incluse cat mai 
facil in grupul tinta. 
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Totodata, prin platforma se va asigura, pe intregul parcurs al proiectului, gestiunea 
bazei de date cu grupul tinta, a prezentei si implicarii in activitatile proiectului, pe 
tot ciclul de viata. 

Reprezentantii GT vor putea completa si transmite catre parteneriatul proiectului o 
declaratie de intentie, care va cuprinde informatii necesare pentru incadrarea 
candidatului in profilul participantului la grupul tinta al proiectului, conform 
cerintelor prevazute in Ghid.  

• Anexa 3 – Declaratie de intentie 

Prin completarea, semnarea si depunerea formularului de inscriere, candidatul isi 
exprima, fara echivoc, intentia de participare la activitatile proiectului, inclusiv la 
cursurile de formare derulate prin proiect.  

Declaratie de intentie poate fi descarcata sau va fi completata de catre candidati 
de pe site-ul proiectului sau intalnirile face-to-face cu expertii selective GT si va fi 
transmisa intr-o perioada stabilita si anuntata de parteneriatul proiectului.  

Persoanele interesate vor depune la sediul proiectului (beneficiar sau partenerul 
acestuia) fizic sau on-line sau vor înmâna experţilor grup ţintă dosarul personal în 
vederea înscrierii în grupul ţintă.  

Dosarul se depune numai dacă este complet, respectiv dacă toate documentele 
menţionate sunt ataşate şi corect completate.  

Pe lângă documentele de înscriere la proiect depuse în etapa I, dosarul conţine şi 
următoarele documente: 

 

DOCUMENTE PERSONALE: 

1. Act de identitate valabil / /dovada rezidenţei in regiunea Sud- Est 

2. Certificat de nastere 

3. Certificat de casatorie / Sentinta de divort ( daca este cazul) 

4. Act studii absolvite (diploma/certificat, adeverinta etc aferent actului de 
studiu) 

6. Adeverinta studii in derulare pentru studenti 
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Documentele vor fi furnizate in copie la inscrierea in proiect sau vor fi transmise pe 
email la adresa: office@agpv.ro sau eva.asociatie@gmail.com   

 

DOCUMENTE INREGISTRARE IN GRUPUL TINTA: 

• Anexa 4 - Formular de înregistrare în grupul ţintă (conform Manualului 
Beneficiarului POCU) 

• Anexa 5  - Declaraţia privind conflictul de interese   
• Anexa 6 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finantari  

Dosarul depus se verifică de către experţii grup ţintă se consemnează (prin bifarea 
existenţei fiecărui document solicitat pe un check list) şi după ce se constată 
îndeplinirea acestei condiţii se dă număr de înregistrare dintr-un registru care va fi 
special instituit pentru procesul de înscriere şi luare în evidenţă a grupului ţintă. 

Participanţii astfel selectaţi vor fi înscrişi în grupele de curs, după cum urmează:  

- candidaţi admişi; 

- candidaţi în rezervă (max. 3 pers pentru fiecare grupă), dacă este cazul. 

Vor fi respinşi: 

• candidaţii care nu au transmis formularul de înregistrare în termen, 
respectiv la o dată care nu este cuprinsă în intervalul stabilit în cadrul 
parteneriatului; 

• candidaţii care au transmis formularul de înregistrare la o altă adresă de e-
mail decât cea indicata în metodologie; 

• candidaţii care nu au ataşat formularul de înregistrare la momentul 
transmiterii e-mailului sau nu au respectat termenele de 
înscriere/completare prevăzute in metodologie. 

La dosar, se va ataşa ulterior:  

• Anexa 7 - Fişa evaluare nevoi document completat de experţii selectie GT 
împreună cu persoanele care acced la statutul de grup ţintă al proiectului, 
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care va prefigura profilul iniţial al participantului şi va decide acceptarea sau 
respingerea acestuia. 

• Anexa 8 – Chestionar antreprenoriat 

Formularul va contine pe langa datele de identificare ale candidatului si o serie de 
informatii referitoare la: ocupatia actuala, ideea de afacere, forma de organizare a 
intreprinderii sociale, scopul social, caracterul inovativ al afacerii si domeniul de 
dezvoltare, motivatia pentru participarea la curs si pentru demararea unei afaceri 
sociale, abordarea sociala a afacerii. 

 

5. VALOAREA ADAUGATA A PROIECTULUI 
 
 
IMPACTUL ESTIMAT SI BENEFICIILE ADUSE GRUP TINTA deriva din: 
 

(a) asigura un cadru inovator si integrat pentru dezvoltarea abilitatilor de 
antreprenor in economia sociala, expert accesare fonduri si manager 
inovare(cunostintelor teoretice si practice) ale grupului tinta; 

(b) asigura suportul financiar necesar pentru infiintarea de noi intreprinderi 
sociale in cele 3 regiuni slab dezvoltate; 

(c) asigura incluziunea sociala si reducerea saraciei prin facilitarea ocuparii 
inclusiv pentru persoanele defavorizate (varstnici, pers cu dizabilitati someri 
de lunga durata etc),ca urmare a crearii de locuri de munca la nivelul 
intreprinderilor sociale/de insertie noi infiintate; 

(d) finantarea FSE acordata proiectului conduce la atingerea unui nivel mai inalt 
de calificare, prin oportunitatile de formare celor 110 persoane  

(e) finantarea FSE acordata proiectului contribuie la rezolvarea locala a 
problemelor comunitatii prin implementarea principiului inovativ de schimb 
de bune practici 

(f) dezvoltarea spiritului antreprenorial social in randul adultilor prin asistenta 
acordata pentru inceperea unei activitati independente; 

(g) asigurarea promovarii masurilor de egalitate de sanse si nediscriminare la 
nivelul grupului tinta, asigurand acces egal si nediscriminatoriu la activitatile 
proiectului; 



 
 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă  

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 

Titlul proiectului: INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST; Contract nr.: POCU/499/4/16/128737 

Beneficiar: ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI ; Parteneri: P1 – ASOCIATIA EVA 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

22 
 
 

(h) combaterea discriminarii in ceea ce priveste egalitatea de sanse pe piata 
muncii, prin intermediul activitatilor; 

(i) propune o interventie directa pentru incluziunea sociala si combaterea 
saraciei, prin pachete integrate de formare profesionala, sprijin financiar, 
activitati de consiliere in dezvoltarea afacerii; 

(j) imbunatatirea continua a procesului de formare, consiliere si interventii 
integrate utilizand managementul calitatii, lucrul in echipa, instruire, 
standardizare, confirmarea rezultatelor; 

(k) valorizarea capitalului uman, ca resursa pt dezv.sustenabila a comunitatilor 
locale pt viitor; 

(l) diseminarea informatiilor referitoare la economia sociala ca pilon important 
in reducerea disparitatilor sociale; 

(m) proiect este relevant si in perspectiva dezvoltarii pe termen mediu si 
lung a Beneficiarului si P1 
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6. ANEXE 
 

• Anexa 1 - Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

• Anexa 2 – Cerere de inscriere in proiect  

• Anexa 3 – Declaratie de intentie 

• Anexa 4 - Formular de înregistrare în grupul ţintă (conform Manualului 
Beneficiarului POCU) 

• Anexa 5  - Declaraţia privind conflictul de interese   

• Anexa 6 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finantari  

• Anexa 7 - Fişa evaluare nevoi  

• Anexa 8 - Chestionar antreprenoriat 

• Anexa 9 - Fisa de rezultat chestionar antreprenoriat 

• Anexa 10 - Lista distribuire programe de formare profesionala 

• Anexa 11 - Lista participanti eveniment 

• Anexa 12 - Lista participanti campanii de informare 
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• Anexa 13 - Lista distribuire brosuri economie sociala 
• Anexa 14 – Checklist verificare documente dosar grup tinta 

 

 

 

 


