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ÎNSCRIE-TE ÎN PROIECT!  

Dacă îndeplinești cumulativ condițiile de mai jos: 
- Intenționezi să înființezi o întreprindere socială în mediul rural din regiunea Centru 
- Ai reședința sau domiciliul în regiunea Centru 
- Ai vârsta minima de 18 ani 
- Ești șomer, angajat sau persoană inactivă 
- Ai minim studii medii 
Se pot înscrie în grupul țintă persoane între care există legături de rudenie. Fiecare poate depune planul său 
de afaceri. 
Pentru a vă înscrie sunt necesare următoarele documente: 

1. Carte de identitate (buletin de identitate) 
2. Certificat de naștere 
3. Certificat de căsătorie (dacă s-a schimbat numele) 
4. Acte justificative studii medii 

 

PARTICIPĂ LA PROGRAMUL DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ!  

- Urmezi un curs de formare profesională ”Antreprenor în economie socială” cu durata de 60 de ore 
- Te prezinți la examenul de absolvire unde vei susține o probă teoretică (test grilă) și o probă practică 

(prezentarea planului de afacere) 
- Participi la workshop-uri cu diverse tematici menite să te sprijine în activitatea de viitor antreprenor 

în economie socială 

ÎNSCRIE-TE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI!  

- Participi la concursul de idei de afaceri în domeniul economiei sociale, organizat în cadrul proiectului 
- Jurizarea planurilor de afaceri se va realiza într-o singură etapă, la finalizarea seriilor de curs de către 

toate persoanele intrate în proiect 
- În cadrul unui proces de evaluare transparent și nediscriminatoriu, evaluatorii vor selecta cele mai 

bune 18 planuri de afaceri, ce vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil 

La concursul de planuri de afaceri pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare 
antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se 
încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de 
formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice 
sectorului economiei sociale, așa cum s-a precizat mai sus (Antreprenor in economia sociala Cod COR 
112032 sau Manager de întreprindere sociala cod COR 112036). 

Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare 
antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza în 
limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare. Planurile de afaceri selectate în 
această etapă vor beneficia de finanțare nerambursabila (ajutor de minimis), acordată pentru punerea 
acestora în aplicare. 

UNDE POATE FII  ÎNFIINȚATĂ O INTREPRINDERE SOCIALĂ ?  

- În mediul rural din regiunea Centru ! 
- În unul din județele: Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Brașov, Covasna 
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CATEGORIILE CHELTUIELILOR ELIGIBILE LA FINANȚARE  

Descrierea cheltuielii 

Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat 
1.1. Cheltuieli salariale 
1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 
1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați 
și angajatori) 
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 și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat 
pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării) 
2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții 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 investiții necesare funcționării 
întreprinderilor (cheltuieli aferente lucrărilor care nu necesită autorizație de construcție). Achiziția de 
autoturisme/ autoutilitare este eligibilă cu condiția ca acel autoturism/autoutilitară să fie utilizat/ utilizată 
în scopul implementării planului de afaceri. Bunurile pot fi achiziționate atât din spațiul comunitar, cât și din 
spațiul extra comunitar, cu condiția să fie noi. 
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 (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de 
leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 
7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 
9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării 
întreprinderilor 
10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 
11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor 
12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor 
13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 
14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 
15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 
15.1. Prelucrare de date 
15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice 
15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit 
și/sau electronic 
15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 
16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 
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REGULI GENERALE ȘI  SPECIFICE DE DECONTARE :  

Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de întreprinderi sociale, efectuată înaintea semnării 
contractului de subvenție, se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului 
de subvenție. 

Cheltuielile aferente subvențiilor pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat) se decontează către 
beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenție, în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile în domeniul finanțării nerambursabile din fonduri europene. 

La momentul selectării planului de afaceri și semnării contractului de subvenție, valoarea cheltuielilor 
salariale bugetate nu poate depăși procentul de 10% din bugetul planului de afaceri (din ajutorul de minimis 
acordat). 

Întreprinderile sociale înființate in cadrul proiectului se pot adresa structurilor teritoriale ale ANOFM pentru 
a beneficia, pentru persoanele angajate in cadrul acestora, de subvențiile acordate in baza Legii 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările si 
completările ulterioare. In situația in care întreprinderile înființate in cadrul proiectului optează pentru 
subvenționarea locurilor de munca create, in conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările si completările ulterioare, 
NU vor fi incluse in bugetul planurilor de afaceri cheltuielile salariale ce urmează a fi decontate in baza Legii 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările si 
completările ulterioare. 

Toate cheltuielile (plățile) aferente înființării și funcționării întreprinderilor sociale nou create trebuie 
efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului. 

Bunurile achiziționate prin planurile de afaceri se păstrează 3 ani de la data de finalizare a proiectului. TVA 
este cheltuială eligibilă, pentru întreprinderile neplătitoare de TVA.  

NU SE ACORDĂ FINANȚARE:  

A) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 
privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

B) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel 
cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 

C) întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor 
agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză 
achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; 

• atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integral către producători 
primari. 

D) pentru activitățile legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate 
direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție 
sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

E) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate; 
F) pentru activitățile pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
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LOCURI DE MUNCĂ  

Numărul minim al locurilor de muncă create de o întreprindere de economie socială este în corelare cu 
valoarea ajutorului de minimis primit. 

ATENȚIE !  

Persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de 
administrator al afacerii nou înființate si sprijinite prin proiect, reprezintă societatea, are rol executiv in 
întreprindere, fiind efectiv cel care asigura gestiunea afacerii, este responsabil de patrimoniul întreprinderii 
înființate, are responsabilitatea de a garanta intru totul desfășurarea legala a activității economice si 
realizarea obiectelor de activitate. 

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a 
mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. În cazul în care întreprinderea se înființează 
ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea 
finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar. 

Persoanele fizice care înființează întreprinderi sociale nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în 
structura altor întreprinderi la data semnării contractului de subvenție. 

Întreprinderile de economie socială înființate vor obține atestatul de întreprindere socială în termen de 
maximum 4 luni de la operaționalizarea întreprinderii sociale/punerea în funcțiune a echipamentelor de 
producție/demararea furnizării serviciilor sau executării lucrărilor, conform obiectului de activitate al 
întreprinderii sociale. 
 
Întreprinderea socială trebuie să fie nou-înființată, nu creată prin modificarea statutului uneia deja 
existente. În perioada de implementare pot interveni modificări în structura acționariatului, cu acordarea 
unei atenții deosebite acționarului majoritar, care trebuie să rămână în continuare acționar majoritar până 
la finalizarea perioadei de sustenabilitate. 
 

ÎNTREPRINDERILE SOCIALE SPRIJINITE TREBUIE SĂ FUNCȚIONEZE MINIM 6 LUNI ULTERIOR 
FINALIZARII IMPLEMENTĂRII PLANURILOR DE AFACERI ȘI SĂ ASIGURE MENȚINEREA LOCURILOR 
DE MUNCĂ ÎN PARAMETRII ASUMAȚI PRIN PLANUL DE AFACERI (NORMĂ DE LUCRU, NIVEL 
SALARIAL ETC). 

Nerespectarea prevederilor cu privire la păstrarea locurilor de muncă asumate prin planul de afaceri în 
parametri asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial etc) constituie motiv pentru 
recuperarea integrală sau parțială a FINANȚĂRII NERAMBURSABILE ACORDATE. 

 
Există obligația respectării ratei orare și a normei stabilite în planul de afaceri. Persoanele pot fi angajate 
atât full-time, cât și part-time, cu condiția ca norma să fie respectată întocmai și în cele 6 luni după cele 18 
luni de implementare, conform planului de afaceri. Rata orară poate să crească, dar nu poate să scadă. 
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ELEMENTE GENERALE PRIVIND IMPLEMENTAREA  PLANURILOR DE AFACERE  

Durata de implementare a PLANULUI DE AFACERE este de 18 luni de la semnarea contractelor de subvenție.  

În termen de maximum 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, fiecare întreprindere de economie 
socială finanțată trebuie să angajeze minimum 1 angajat din numărul total de angajați prevăzut în planul de 
afaceri. 

În termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție fiecare întreprindere de economie 
socială finanțată dobândește un atestat de întreprindere socială. 

În termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de subvenție, pentru fiecare întreprindere de 
economie socială finanțată trebuie să realizeze operaționalizarea întreprinderii sociale/punerea în funcțiune 
a echipamentelor de producție/demararea furnizării serviciilor sau executării lucrărilor, conform obiectului 
de activitate al întreprinderii sociale se realizează. 

În termen de maximum 30 de zile de la operaționalizarea întreprinderii sociale/punerea în funcțiune a 
echipamentelor de producție/demararea furnizării serviciilor sau executării lucrărilor, conform obiectului 
de activitate al întreprinderii sociale, fiecare întreprindere de economie socială finanțată trebuie să angajeze 
toți angajații asumați în planul de afaceri. 

NIVELUL AJUTORULUI DE MINIMIS ACORDAT PER ENTITATE DE ECONOMIE 
SOCIALĂ ÎNFIINȚATA  

AJUTOR DE MINIMIS ACORDAT 

Finanțare solicitată Locuri de muncă nou create 

maximum 40.000 euro minimum 2 locuri de muncă create 

mai mare de 40.000 euro și maximum 
60.000 euro 

minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă 
este ocupat de un tânăr NEET 

mai mare de 60.000 euro și maximum 
80.000 euro 

minimum 4 locuri de muncă create, din care 2 locuri de 
muncă sunt ocupate de tineri NEETs 

mai mare de 80.000 euro și maximum 
100.000 euro 

minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de 
muncă sunt ocupate de tineri NEETs 

mai mare de 100.000 euro și maximum 
150.000 euro 

minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de 
muncă sunt ocupate de tineri NEETs 

mai mare de 150.000 euro și maximum 
200.000 euro 

minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de 
muncă sunt ocupate de tineri NEETs 

 

ESTE OBLIGATORIU, LA NIVELUL FIECĂRUI PLAN DE AFACERI, CA UN MINIMUM DIN PERSOANELE 
CE VOR FI ANGAJATE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR NOU ÎNFIINȚATE SA FIE TINERI NEETS: 
ȘOMERI DIN MEDIUL RURAL, DIN REGIUNEA CENTRU, CU VÂRSTA ÎNTRE 16 - 29 ANI, DEJA 
ÎNREGISTRAȚI ȘI PROFILAȚI LA AJOFM, ÎN FUNCȚIE DE FINANȚAREA SOLICITATĂ, CONFORM 
TABELULUI DE MAI SUS ! 
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CODURI CAEN/ DOMENII DE ACTIVITATE AFERENTE PRELUCRĂRII ȘI 
COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR AGRICOLE  

Cod CAEN Descrierea activității 

101 
1011  
1012  
1013 

Producția, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne 
Prelucrarea și conservarea cărnii  
Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre  
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

103 
1031  
1032  
1039 

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 
Prelucrarea și conservarea cartofilor  
Fabricarea sucurilor de fructe și legume  
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.ca. 

104 
1041  
1042 

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 
Fabricarea uleiurilor și grăsimilor  
Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 

105 
1051  
1052 

Fabricarea produselor lactate  
Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor  
Fabricarea înghețatei 

106 
1061  
1062 

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon  
Fabricarea produselor de morărit  
Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 

107 
1071  
1072 

 
1073 

Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase 
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 
Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare 

108 
1081  
1082  
1083  
1084  
1085  
1086  
1089 

Fabricarea altor produse alimentare 
Fabricarea zahărului  
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase  
Prelucrarea ceaiului și cafelei  
Fabricarea condimentelor și ingredientelor  
Fabricarea de mâncăruri preparate  
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice  
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

109 
1091  
1092 

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor  
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă  
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 

110 
1105  
1106 
1107 

Fabricarea băuturilor 
Fabricarea berii  
Fabricarea malțului 
Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 

 

CE ESTE O INTREPRINDERE SOCIALĂ?  

Întreprinderea socială este orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul 
economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile economiei sociale. 

Atestatul de întreprindere socială se acordă acelor întreprinderi sociale care respectă următoarele criterii:  
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• acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității; 

• alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; 

• se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi 
sociale; 

• aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între 
care nu pot exista deferențe care să depășească raportul de 1 la 8. 

GRUP ȚINTĂ PROIECT  

72 de persoane care doresc să înființeze o întreprindere socială în mediul rural, au vârsta peste 18 ani și 
domiciliul în regiunea Centru. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:   

Dezvoltarea comunităților locale prin înființarea a 18 întreprinderi sociale și a 80 de noi locuri de muncă în 
zona rurală din regiunea Centru printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competențelor 
antreprenoriale pentru  72 de persoane, mentorat, asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, 
promovare și sprijin financiar. 

 

ACTIVITĂȚI PROIECT  

A1. Management proiect 
1.1. Organizarea managementului de proiect 
1.2. Realizare acțiuni promovare si publicitate proiect 
1.3. Decontarea cheltuielilor indirecte ale proiectului 
A2. Sustenabilitatea proiectului 
2.1. Valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia și asigurarea sustenabilității financiare 
2.2. Transferabilitatea rezultatelor proiectului 
A3. Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 
3.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 
3.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate 
3.3. Derularea programelor de formare antreprenorială 
3.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale 
3.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 
3.6 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de 
afaceri 
3.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri 
A4. Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale 
4.1. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri  
4.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala finanțate 

 

Proiectul „ANTREPRENORIAT SOCIAL ÎN MEDIUL RURAL” este implementat de ALBANI FOREX SRL în parteneriat cu 
CONTABIITATE ȘI EXPERTIZĂ SRL,  în perioada 05 octombrie 2021 – 31 decembrie 2023.  
 
Valoarea totală eligibilă este de 14.504.640,60. 
Contract POCU/879/4/16/145431. 
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