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Obiective program  

 

 

 

dezvoltarea structurilor economiei sociale  –  dezvoltarea şi  
promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de 
profit/venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele 
expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau 
reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale 
şi/sau în economia formală; 

promovarea  economiei  sociale  ca  un  instrument  flexibil  
şi  durabil  pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de 
muncă la nivel regional şi local;  

consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi 
stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin  înfiinţarea 
parteneriatelor public/private în  domeniul economiei sociale 

consolidarea capacităţii structurilor din economia socială, 
precum şi încurajarea cooperării între organizaţii 

3 



PROIECT STRATEGIC 6.1. 

- Activitate management 

- Activități principale (categ. defavorizate, specialiști etc.): servicii ocupare, 
integrare, formare, activ. integrate activ.  

- Activități secundare: cercetări, dezvoltare rețele, schimb bune practici, 
promovare, acreditare servicii etc. 

- Activitate creare, dezvoltare ÎS 

Buget: max. 4 mil. Euro 

Durată max. 18 luni 

Locuri de muncă create: min. 48  
(pct. Max. min 57)  

Î.S. create 12 (pct.max. 16) 

Componentă creare/dezvoltare ÎS 
(Schema de minimis) 

Î.S. Create, Î.S. 

Max. 200 000 euro/ ÎS 

- formare, servicii ocupare angajați 

- activități dezvoltare ÎS   

Detalii proiecte strategice 
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Activități principale 

Furnizarea serviciilor de ocupare 

Servicii de integrare la locul de 
muncă 
Dezvoltarea şi furnizarea 
programelor de formare 
profesională  
Înfiinţarea şi dezvoltarea de 
structuri ale economiei sociale 
Dezvoltarea  şi  furnizarea  
programelor  de  formare  pentru  
managerii întreprinderilor sociale  
Formarea  profesională  a  
personalului furnizorilor de  
servicii  sociale   

Activități secundare 

Cercetări, studii şi analize, 
seminarii, conferinţe, grupuri de 
lucru, publicaţii 

Înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor, 
organizaţiilor tip  „umbrelă” 

Activităţi de marketing, precum 
organizarea de târguri şi expoziţii 

Evenimente de informare şi 
promovare  

Schimbul de bune practici în 
domeniul incluziunii sociale şi 
economiei sociale 

Dezvoltarea standardelor de 
calitate a serviciilor  

TIPURI ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

5 



• Salarii, onorarii, contribuții Cheltuieli de 
personal 

• Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna 

• Cheltuieli pentru derularea proiectului 

• Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate  

• Cheltuieli de informare si publicitate 

Cheltuieli 
generale 

• Taxe 

• Cheltuieli pentru închirieri si leasing 

• Subvenţii (ajutoare, premii) si burse 

• Cheltuieli indirecte, administrative (max. 7%) 

Alte cheltuieli 

• Terenuri, Amenajări de terenuri 

• Construcţii, Instalaţii tehnice 

• Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de 
protecţie a valorilor umane şi materiale 

• Alte cheltuieli pentru investiţii 

Cheltuieli de tip 
FEDR (max.15%) 

PRINCIPALELE CATEGORII DE  CHELTUIELI ELIGIBILE 
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Cum poate arată un de succes? 

• Cercetare 

• Propuneri 
schimbări 
legislative 

• Dezvoltare servicii 

• Formare și orientare 
profesională pt. 
angajați IS 

• Programe integrate pt 
incluziunea 
profesională 

• Realizare investiții 

 

• Activități dezvoltare 
organizațională 

• Seminarii, 
conferințe, târg 
promovare 

• Dezvoltare servicii 
oferite CARP-urilor 

• Cursuri formare 
profesională 

• Schimburi de bune 
practici 

• Cursuri manageri/ 
specialiști ec. soc. 

Activități 
destinate 
personalu

lui  

Activități 
dezvoltar

e rețea 

Cercetare, 
politici 
publice 

Înființare, 
dezvoltar

e ÎS 
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