Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa
într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: ,, SPER - Sustenabilitate, Performanta, Educatie, Responsabilitate pt dezvoltarea comunitatilor”
Contract: POCU/449/4/16/128488

Întrebări frecvente primite în cadrul proiectului
SPER - Sustenabilitate, Performanta, Educatie,
Responsabilitate pt dezvoltarea comunitatilor
ÎNTREBARE
Cine se poate înscrie în program?

RĂSPUNS
Se pot înscrie în program persoanele care
îndeplinesc cumulative următoarele criterii:
-

Care este termenul limită până când se depun
aplicațiile pentru a intra în grupul țintă?

Orice persoană (cu excepția NEETS – 18 – 29
ani neîncadrate în muncă sau o formă de
învățământ) care a identificat o problemă
socială, educațională, de sănătate, culturală
sau de mediu într-o comunitate rurală sau
urbană din regiunile Centru, Sud Muntenia,
Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Est, Nord Vest,
Sud - Est.
- student, șomer, persoană inactivă, angajat
sau antreprenor
- absolventi de studii medii/liceu, cu sau fara
bacalaureat si/sau sunt absolventi de studii
superioare cu diploma de licenta.
- Au domiciliul sau reședința în una dintre
regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Vest
Oltenia, Vest, Nord Est, Nord Vest, Sud - Est.
Criteriul de selectie va fi “Primul venit, primul
servit” pentru candidaturile ale caror dosare sunt
complete. Nu există un termen limită, înscrierile
fiind deschise. Închiderea etapei va fi anunțată pe
site-ul
http://www.cetatenieactiva.ro/proiecte/sper-

sustenabilitate-performanta-educatieresponsabilitate-pt-dezvoltarea-comunitatilor/
Cum se pot trimite dosarele de candidatură? 

Completează chestionarul de eligibilitate
existent la
adresa https://forms.gle/9UymapU4GQeFhAU
c9



Completează documentele justificative ce pot
fi descărcate de
aici: https://drive.google.com/file/d/1rW94eLK
r4FZvqpLC9eUvTBE6WkMERpTs/view?usp=sha
ring



Trimite documentele justificative la
adresa: Selimbăr, Str. Mihai Eminescu nr. 6B,
et. 2, ap. 9, interfon 09, jud. Sibiu

Dupa depunerea dosarului de candidatura, un
participant se poate retrage? Daca da, in ce
conditii?

Retragerea dosarului de candidatura se poate
realiza printr-o comunicare scrisă prin email.

Ce urmează după depunerea candidaturii?

După depunerea candidaturii, echipa proiectului va
verifica documentele și vă va contacta pentru
completări sau confirmare că documentele sunt
complete.
Ulterior veti fi contactați pentru planificarea
grupelor de curs.

Somerii se pot inscrie la activitatile proiectului
in vederea infiintarii unei intreprinderi sociale?

Persoanele care sunt inregistrate ca si someri sau
somerii neinregistrati pot infiinta intreprinderi
sociale. Sunt excluse de la participarea în GT tinerii
NEETs 18-29 ani- (Not in Education, Empployment
and Training, deci persoanele care nu sunt cuprinse
intr-o forma de invatamant sau ocupate).

Unde găsesc informații despre proiect?

Informațiile despre proiect se pot găsi la adresa
http://www.cetatenieactiva.ro/proiecte/spersustenabilitate-performanta-educatieresponsabilitate-pt-dezvoltarea-comunitatilor/
Da, poate depune planul de afaceri.
Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane
care nu au participat la cursurile din cadrul
proiectului (dar care detin o diploma de
Antreprenor în Economia Socială) se realizează în
limita a 10% din numărul total de planuri de afaceri
selectate pentru finanțare, respectiv o singură
finanțare poate fi alocată persoanelor care
îndeplinesc condițiile și nu au absolvit cursul în
cadrul proiectului.
Persoanele juridice de drept privat pot solicita un
atestat de întreprindere socială, dacă actelele de
înființare și funcționare conțin prevederi prin care
se demonstrează faptul că:
- activitatea desfășurată are scop social;
- respectă principiile economiei sociale;
- respectă următoarele criterii:
a) acționează în scop social și/sau în interesul
general al comunității;
b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului
social și rezervei statutare;
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma
lichidării către una sau mai multe întreprinderi
sociale;
d) aplică principiul echității sociale față de angajați,
asigurând niveluri de salarizare echitabile, între
care nu pot exista diferențe care să depășească
raportul de 1 la 8.
Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi
succesiv pentru încă 5 ani!
Se poate solicita concomitent acordarea atestatului
social și a mărcii sociale, iar obținerea mărcii

Dacă un candidat are deja diplomă de
Antreprenor in economia sociala, poate
depune doar planul de afaceri?

Care sunt specificitățile unei întreprinderi
sociale? Cu ce diferă o întreprindere socială de
o firmă comercială?

Cat timp este valabil certificatul de
intreprindere sociala?

Ce cheltuieli sunt eligibile în cadrul schemei de
ajutor de minimis?

sociale este condiționată de obținerea atestatului
de întreprindere socială.
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat
1.1. Cheltuieli salariale
1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți
proprii/ cooptați
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor
salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi 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 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 (leasing
operațional) aferente funcţionării întreprinderilor
(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

Există plafoane maxime pentru aceste tipuri de
Cheltuieli?

Ce coduri CAEN sunt eligibile pentru SES-uri?

10. Arhivare de documente aferente funcţionării
întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcţionării
întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)
aferente funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente
funcţionării întreprinderilor
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
16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci
sau alte instituții financiare
Nu, nu există plafoane maxime, dar sumele
bugetate trebuie să fie justificate de obiectul de
activitate, precum și documentate cu studii de
piață.
Nu există o listă de coduri CAEN eligibile, totuși
prin schema de minimis se exceptează
următoarele:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi
desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi
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 îşi desfăşoară activitatea în
domeniul producției primare de produse agricole,
astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului
CE;

Se pot înființa întreprinderi sociale ca SRL-uri?

Cum se face dovada că inițiatorul nu este
actionar majoritar în altă întreprindere?
Cati asociati trebuie sa aiba o intreprindere
sociala ca sa se infiinteze si sa fie eligila la
finantare ?
Dar la o asociatie , cati membrii fondatori sunt
necesari, ca aceasta sa fie elibibila la finantare
?

c) întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în
sectorul transformării şi comercializării produselor
agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE,
în următoarele cazuri:
atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe
baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză
achiziţionate de la producătorii primari sau
introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
atunci când ajutorul este condiţionat de
transferarea lui parţială sau integral către
producători primari.
d) pentru activităţile legate de export către ţări
terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele
legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele
destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de
distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente
legate de activitatea de export;
e) pentru activitățile condiționate de utilizarea
preferențială a produselor naţionale față de cele
importate;
f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de
transport rutier de mărfuri.
Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile
exceptate de la schema de ajutor de minimis
evidențiate mai sus.
Prin itermediul proiectului nostru, vom încuraja
înființarea de întreprinderi sociale având ca formă
de organizare ONG.
Dovada se face în baza unui certificat constatator
eliberat pe CNP de către ONRC.
Pentru a putea beneficia de sprijin, o intreprindere
sociala nou-infiintata va avea minim 2 persoane cu
statut de angajati. Numărul de persoane angajate
va respecta prevederile din Capitolul I-Informatii
despre apeulul de proiecte, subcapitolul I.3 -Tipuri
de activităţi eligibile care pot fi sprijinite în
contextul prezentului Ghid al solicitantului,
sectiunea I.3.1- Actiuni care vizeaza infiintarea,
dezvoltarea si monitorizarea intreprinderilor
sociale, Etapa a II-a-Implementarea planurilor de
afaceri si monitorizarea functionarii
intreprinderilor sociale,pct II.3-Decontarea de catre
adminstratorul schemei pentru entităţile
economiei sociale a sumelor aferente

Care este nivelul de impozitare aferent
intreprinderilor sociale ?

Se pot angaja în cadrul întreprinderii sociale
cei 5 membri fondatori ?

implementării planurilor de afaceri selectate în
cadrul proiectului. Aceste prevederi conditioneaza
mărimea ajutorului de minimis de numărul minim
de angajati asumat, pe praguri (2,3,4,5 angajati).
Nu mai exista restrictii privind numarul minim sau
maxim de asociati necesari pentru a infiinta o
intreprindere sociala- persoana care va participa la
concursul pentru selectia Planurilor de afaceri va fi
insa asociatul fondator (majoritar, daca este
infiintata conform Legii nr 31/1990) si
Reprezentant legal al intreprinderii sociale.
Cota de impozitare aferent intreprinderilor sociale
este :
- daca intreprinderea sociala este
microintreprindere impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor este 3% sau 1% in functie de
numarul de angajati, astfel:
-3% daca societatea nu are salariati;
-1% daca societatea are cel putin un salariat.
- daca intreprinderea sociala este constituita ca
asociatie , fundatie , cooperativa se datoreaza
impozit pe profit pentru activitatile economice 16%
din profitul brut , respectiv total cheltuilei minus
total venituri
Nu mai exista conditia ca intreprinderea socială să
fie infiintată de minim 5 persoane, conform
Corrigendum nr 4 din Martie 2020 al ghidului
specific, ci ca acestă să aibă minim 2 angajati. Deci
se pot angaja oricâte persoane, de orice fel, cu
condiţia respectării caracterului de „intreprindere
socială” şi a cerintelor/restrictiilor ghidului specific
in vigoare.

Se pot infiinta 2 sau 3 intreprinderi sociale care
sa colaboreze intre ele ?

Este recomandabil sa planificati afaceri sociale care
pot functiona independent. Conditionalitati de
orice fel in planificarea afacerilor, pot conduce la
imposibilitatea functionarii uneia dintre ele, daca
cealalta nu castiga finantarea. Relatii comerciale
sau de colaborare intre entitatile infiintate si care
beneficiaza de subventie, pot exista numai daca se
bazeaza pe prestatii reale, justificate cu documente
si livrabile.

Este obligatoriu ca întreprinderea socială sa
angajeze persoane vulnerabile?

In cazul in care intreprinderea soaciala nu este
intreprindere sociala de insertie , deci nu angajeaza

Este eligibil un plan de afaceri având ca
obiectiv deschiderea unei cantine sociale ?

Este eligibil un plan de afaceri având ca
obiectiv deschiderea salon cosmetic ? Dar
service auto?
Este eligibil un plan de afaceri având ca
obiectiv deschiderea unui loc de joacă pentru
copii cu dizabilități ?

persoane vulnerabile , redirectionarea a 90 % din
profit se poate face doar daca pe langa activitatea
principala si economica ( care genereaza venituri )
are si alte activitati sociale pe care le finanteaza .
Exemplu : o intreprindere are si o gradinita de copii
pe care o finanteaza din activitatea economica ,
sau un centru de zi pentru varstnici sau orice
activitate sociala de acest gen .
Activitatea trebuie desfasurata doar de
intreprinderea sociala nu se pot face doar
sponsorizari pentru aceste activitati , sponsorizarile
fiind plafonate .
In concluzie avand in vedere faptul ca vorbim de
start-upuri care vor avea la inceput 2 maxim 5
salariati , caracterul social se poate indeplini cel
mai usor prin angajarea persoanelor din grupuri
vulnerabile .
Da. Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea
comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor
persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în
activităţi cu caracter social şi economic, facilitând
accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.
Aceste domenii de activitate pot fi eligibile atâta
timp cât antrepenorul identifică o cauză socială,
precum și modul în care activitatea for profit
contribuie la rezolvarea problemei sociale.
Da

Este eligibil un plan de afaceri având ca
obiectiv deschiderea unui centru social?

Da

Se pot finanța activități agricole sau de
creștere a animalelor?
Este eligibil un plan de afaceri în domeniul
apicol ?

Nu
Doar daca acesta nu implica productia primara
(producerea de miere, propolis, produse derivate
aferente stuparitului). Daca implica procesarea
produselor apicole in scopuri alimentare,
cosmetice, industriale, etc, sunt eligibile. Totodată
menționăm că aceste activități pot fi eligibile atâta
timp cât antrepenorul identifică o cauză socială,
precum și modul în care activitatea for profit
contribuie la rezolvarea problemei sociale.

Cum se face înscrierea în concurs?

Cat timp trebuie sa functioneze dupa infiintare
o intreprindere sociala?

Cât timp trebuie să mențină numărul de
angajați o intreprindere sociala?

Care este valoarea ajutorului de minimis?
Cât timp, persoanele declarate castigatoare ca
urmare a concursului de selectie a planurilor
de afaceri, trebuie sa fie actionari majoritari in
cadrul intreprinderilor nou create?

Concursul va fi deschis în perioada august –
septembrie 2020. Informațiile privind metodologia
de concurs, modul de transmitere al planurilor,
precum și grila de evaluare vor fi publicate pe
pagina www.cetatenieactiva.ro până la 31 iulie
2020
După înființare, o intreprindere sociala trebuie săși continue activitatea pe durata implementării
proiectului pentru o perioadă de minim 18 luni de
la data obținerii atestatului de SES, la care se
adaugă o perioadă obligatorie de 6 luni de
sustenabilitate ulterior finalizării proiectului.
Intreprinderea sociala trebuie să mentina
activitatea pe durata implementării proiectului
pentru o perioadă de minim 18 luni de la data
obținerii atestatului de intreprindere socială, la
care se adaugă o perioadă obligatorie de 6 luni de
sustenabilitate ulterior finalizării proiectului și
după încetarea perioadei de implementare a
planului de afaceri si primirii subventiei. In aceasta
perioada intreprinderea sociala trebuie sa mentina
nr. de angajati , respectiv 18 luni la care se adauga
6 luni de sustenabilitate.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui
să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea
contractului de subvenție, cel puțin 5 persoane,
corespunzător cunatumului ajutorului de minimis
primit
Se vor oferi 17 subvenții a câte aproximativ
100.000 euro, respectiv 462.000 lei
Persoanele declarate castigătoare ca urmare a
concursului de selecție a planului de afaceri trebuie
să fie acționari majoritari in intreprinderile sociale
nou create pe toata durata implementarii planului
de afaceri, inclusiv in perioada de sustenabilitate,
daca este infiintata cf Legii 31/1990.
(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 societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana

Cum se acordă finanțarea planului de afaceri ?

Pot menține activitatea social 3 ani apoi să
transform afacerea în una comercială?
Cum se verifică menținerea scopului social?

fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în
vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de
asociat majoritar.)
Daca intreprinderea sociala se infiinteaza sub alta
forma juridical, trebuie sa fie membru fondator si
resprezentant legal
Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie
să aibă calitatea de asociați majoritari în structura
altor întreprinderi, la data semnării contractului de
subvenție.
Acordarea finanțării se va realiza în baza unui
contract de subvenție, conform schemei de
minimis "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi
sociale". Ajutorul de minimis se va putea acorda în
maximum trei tranșe, în funcție de opțiunea
exprimată de beneficiar în cererea de finanțate,
luând în considerare și prevederile planurilor de
afaceri depuse de către persoanele din grupul
țintă. Prima tranșă va reprezenta maximum 50%
din valoarea totală a finanțării nerambursabile
solicitate de către întreprinderea socială.
Nu. Lichidara întreprinderii sociale se face cu
donarea bunurilor către o altă întreprindere socială
cu obiect de activitate similar.
Se vor face vizite de monitorizare atât de echipa de
proiect, cât și de ofițerii de verificare de la
Organismul Intermediar, sau de către Curtea de
Conturi. Antreprenorul social trebuie să prezinte
dovezi privind derularea continuă a activității
întreprinderii sociale pe toată perioada de
sustenabilitate.

