
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și economia socială  - de la granturi la credite și garanții 

IES vă prezintă o prima analiză a variantei actualizate a POCU dspoonibilă pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene aici 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/pocu/Programme_2014RO05M9OP001_1_4_en.pdf 

DMI 6.1 din POSDRU 2007-2013 devine Prioritatea de investiții  9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and 

the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment. 

Față de variantele anterioare apoare o modificare a scopului general care anterior era dezvoltării economiei sociale, promovării și susținerii 

antreprenoriatului social acum deveninând consolidării capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.  

Mai jos în paralel variantele din decembrie 2014 și mai 2015 – incuziv tipurile de acțiuni ce urmează a fi finanțate. Dintre acțiunile ce vizau întreprinderile 

sociale de inserție se remarcă faptul că s-a renunțat la includerea măsurilor de acompaniere în acțiunile ce vor fi finațate rămânând numai accesibilizarea 

locurlor de muncă  

POCU mai 2015 POCU decembrie 2014 

În concordanţă cu Recomandarea Specifică de Țară 2014 privind reducerea 
sărăciei, precum şi cu AP 2014-2020 şi cu strategiile naţionale relevante, 
acţiunile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi destinate consolidării 
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă  
 
Ca urmare, se va avea în vedere dezvoltarea de structuri de economie 
socială, în vederea dezvoltării capacității acestora pentru integrarea pe piaţa 
muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. Dezvoltarea economiei 
sociale va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea 
serviciilor locale. Acţiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar 
pentru înfiinţarea întreprinderilor sociale de inserție.  
Totodată, antreprenorii în domeniul social, atât din entităţile nou înfiinţate, 
cât şi cei din entităţile deja existente, vor putea beneficia de activități de 
consiliere/ mentorat, precum și de formare profesională în domeniul social. 
Acest tip de sprijin (consiliere, mentorat, formare profesională) pentru 

În concordanţă cu Recomandarea Specifică de Țară 2014 privind reducerea 
sărăciei, precum şi cu AP 2014-2020 şi cu strategiile naţionale relevante, 
acţiunile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi destinate dezvoltării 
economiei sociale, promovării și susținerii antreprenoriatului social. 
 
 
Ca urmare, se va avea în vedere dezvoltarea de structuri de economie socială, 
în vederea susţinerii integrării pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile 
vulnerabile. Dezvoltarea economiei sociale va contribui la crearea de noi 
locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale. 
Acţiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea 
întreprinderilor sociale de inserție. Totodată, antreprenorii în domeniul 
social, atât din entităţile nou înfiinţate, cât şi cei din entităţile deja existente, 
vor putea beneficia de activități de consiliere/ mentorat, precum și de 
formare profesională în domeniul social. Acest tip de sprijin (consiliere, 
mentorat, formare profesională) pentru dezvoltarea afacerilor va fi disponibil 



dezvoltarea afacerilor va fi disponibil și pentru întreprinderile sociale 
existente. În plus, va exista posibilitatea accesării de instrumente financiare 
(ex. sub forma de micro-credite și garanții pentru dezvoltarea afacerilor).  
 

și pentru întreprinderile sociale existente. În plus, va exista posibilitatea 
accesării de instrumente financiare (ex. sub forma de micro-credite și garanții 
pentru dezvoltarea afacerilor). 
 

Acțiuni ce vor fi susțiunute  

În vederea realizării obiectivului specific, vor fi susţinute din FSE 
următoarele tipuri de acţiuni:  

 Sprijin (ex. formare profesională, consiliere, consultanță în domeniul 
antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea 
capacității și abilităților în diferite domenii etc.) pentru înfiinţarea de noi 
întreprinderi sociale și dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de 
sprijin financiar sub forma micro-granturilor  

 Crearea şi consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanţi de pe piaţa 
muncii, din sistemul de învăţământ/ de asistenţă medicală/ de asistență 
socială sau din administraţia locală/ centrală în vederea creșterii implicării în 
furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile  

 Crearea unor reţele de sprijin şi de cooperare, stabilirea de parteneriate, 
pentru diseminarea de bune practici și informații, activităţi de consolidare a 
capacităţii şi transferul de know-how cu alte comunităţi şi cu actorii 
relevanţi la nivel de ţară sau din alte State Membre  

 Accesibilizarea locurilor de muncă în vederea desfăşurării activităţii în 
cadrul întreprinderilor sociale de inserţie  

 Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și 
îmbunătățirea vizibilității economiei sociale - inclusiv inițiative de 
promovare a mărcii sociale și de conștientizare a formelor specifice de 
acțiune ale economiei sociale  
 
 
 
 
 
Delimitarea între acţiunile de economie socială dintre PI 9.v și PI 9.ii, 9.iv., 
9.vi. este asigurată în sensul că prin  

În vederea realizării obiectivului specific, vor fi susţinute din FSE următoarele 
tipuri de acţiuni: 
• Sprijin (ex. formare profesională, consiliere, consultanță în domeniul 
antreprenoriatului social, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea 
capacității și abilităților în diferite domenii etc) pentru înfiinţarea de noi 
întreprinderi sociale și dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de 
sprijin financiar sub forma micro-granturilor 
• Crearea şi consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanţi de pe piaţa 
muncii, din sistemul de învăţământ/ de asistenţă medicală/ de asistență 
socială sau din administraţia locală/ centrală în vederea creșterii implicării în 
furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile 
• Crearea unor reţele de sprijin şi de cooperare, stabilirea de parteneriate, 
pentru diseminarea de bune practici și informații, activităţi de consolidare a 
capacităţii şi transferul de know-how cu alte comunităţi şi cu actorii relevanţi 
la nivel de ţară sau din alte State Membre 
• Activităţi de consiliere, acompaniament a persoanelor din grupurile 
vulnerabile şi accesibilizarea locurilor de muncă în vederea desfăşurării 
activităţii în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie 
• Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și 
îmbunătățirea vizibilității economiei sociale - inclusiv inițiative de promovare 
a mărcii sociale și de conștientizare a formelor specifice de acțiune ale 
economiei sociale 
• Sprijin financiar pentru implementarea măsurilor de îmbătrânire activă, de 
ex. pentru angajarea vârstnicilor în întreprinderi sociale 
 
 
Acţiunile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi corelate cu investiţiile 
susţinute în cadrul PI 9.2, 9.4., 9.6. din cadrul POCU care vizează reducerea 

Comment [Ancuta V.1]: Modificata  

Comment [Ancuta V.2]: Varianta modificata 

Comment [Ancuta V.3]: disparut in varianta din 
mai 



PI 9.v este vizat sprijinul pentru entități de economie socială în vederea 
funcționării acestora într-o maniera sustenabilă,  
în timp ce prin celelalte PI se urmărește  
angajarea persoanelor vulnerabile în cadrul entităților de economie 
socială.  

sărăciei pentru persoanele/ grupurile/ comunitățile dezavantajate și 
îmbunătățirea accesului la servicii de bază de calitate, dar și cu intervențiile 
specifice în domeniul ocupării și educației. 
 

Grupuri țintă potențiale  

 Persoane din întreprinderi sociale nou înființate sau în întreprinderi 
sociale existente  
Beneficiari potențiali  

 Entități de economie socială existente/ nou înființate 

Grupuri țintă potențiale 
• Persoane din grupuri vulnerabile care vor fi angajate în întreprinderi sociale 
nou înființate  
 
Beneficiari potențiali 
• Entități de economie socială existente/ nou înființate – 

 

Granturi, credite și garanții  pentru întreprinderi existente  

Granturile vor putea fi administrate de un administrator de schemă de grant identificat de Autoritatea de Management.  

În acest sens POCU mai 2015 prevede 

În vederea implementării eficiente și pentru sprijinirea accesului facil la finanțare al beneficiarilor, se are în vedere inițierea unei/ unor scheme de tip grant 
global pentru sprijinirea înființării entităților de economie socială/ dezvoltării celor deja înfiinţate (în cadrul căreia vor fi acordate sume nerambursabile, 
însoțite de sprijin sub forma activităților de consiliere, consultanță și formare profesională etc.). Selecția beneficiarilor schemei de grant global urmează a fi 
făcută în baza unei documentații care să includă un plan de afaceri depus de acesta, cu respectarea unor criterii de evaluare stabilite prin Ghidul 
Solicitantului. Criteriile avute în vedere pentru selectarea entității implicate/ desemnate în gestionarea măsurilor cu privire la încurajarea antreprenoriatului 
social, ar putea include:  

 Capacitate de implementare administrativă şi financiară  

 Capacitatea tehnică şi experienţa personalului pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate administratorului de grant o experienţă în lucrul cu categoria de 
beneficiari vizată  

 Reprezentare teritorială şi bună cunoaştere a necesităţilor locale. Alte criterii care ar putea fi luate pentru selectarea/ desemnarea administratorului de 
grant global în domeniul antreprenoriatului social: 

  Experiență anterioară în managementul FSE  

 Viabilitate economică și financiară adecvată  

 Valoarea ofertei (în cazul procedurii de achiziţie publică).  



La nivelul Ghidului Solicitantului vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și 

relevanța acestora privind contribuția la atingerea obiectivului propus. Conform art. 110 din Regulament nr. 1303/2013, metodologia și criteriile folosite 

pentru selecția operațiunilor vor fi aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POCU 

Credite și garanții 

În cadrul AP4, PI 9.v se vor utiliza instrumente financiare pentru promovarea 
economiei sociale și antreprenoriatului social. Schemele de sprijin pot fi 
similare celei implementate în cadrul AP3 – PI 8.iii.  
Instrumentele financiare avute în vedere vizează în principal acordarea de 
produse financiare de tipul microcredite şi garanții pentru creditele 
contractate de entitățile de economie socială în vederea realizării 
planurilor de afaceri acceptate, până la cel mult 80% din valoarea creditului 
solicitat, în limita sumei de 500.000 euro, echivalentul în lei. Tipul 
produselor financiare utilizate va fi stabilit urmare a analizei ex-ante. 
Instrumentele financiare acordate vor veni în completarea sprijinului care 
constă în alocaţii financiare nerambursabile (reprezentând 100%, dar nu mai 
mult de 100.000 euro, echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de 
cofinanţare) și măsuri de sprijin constând în instruire, consiliere, instruire, 
mentorat etc. în domeniul antreprenoriatului și managementul afacerii etc.  
 
Detaliile operaționale legate de punerea în aplicare a acestei acțiuni vor fi 
stabilite ca urmare a unei evaluări ex-ante a instrumentelor financiare în 
perioada 2014-2020, elaborată în conformitate cu art. 37 din Regulamentul 
(UE) nr.1303/2013. 

 
 
 
Instrumentele financiare avute în vedere vizează în principal acordarea de 
produse financiare de tipul microcredite şi garanții pentru creditele 
contractate de entitățile de economie socială în vederea realizării planurilor 
de afaceri acceptate, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în 
limita sumei de 500.000 euro, echivalentul în lei. Tipul produselor financiare 
utilizate va fi stabilit urmare a analizei ex-ante (ex-ante assessment). 
Instrumentele financiare acordate vor veni în completarea sprijinului care 
constă în alocaţii financiare nerambursabile (reprezentând 100%, dar nu mai 
mult de 100.000 euro, echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de 
cofinanţare) și măsuri de sprijin constând în instruire, consiliere, instruire, 
mentorat etc. în domeniul antreprenoriatului și managementul afacerii etc. 
 

 


