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• Proiectul este cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 

• Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială 
și combaterea sărăciei”

• Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: 
Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie socială de 
a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 



Proiectul este implementat de 
• Comuna Recea – în calitate de BENEFICIAR , 

reprezentată prin dl. primar Octavian PAVEL 
în parteneriat cu
• Asociația Centrul de Inovare și Dezvoltare 

Durabilă Nord-Vest – în calitate de 
PARTENER - reprezentată de dl. Alpar
POBOZSNYI

Perioada de implementare a proiectului este: 
12 septembrie 2019- 11 septembrie 2022.



Obiectivul general al 
proiectului

Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei forme de discriminare și
consolidarea capacității întreprinderilor de
economie socială de a funcționa într-o manieră
auto-sustenabilă prin formare antreprenorială
pentru 161 de persoane care doresc să înființeze
întreprinderi sociale în județul Maramureș,
preponderent comuna Recea, dezvoltarea unui
număr de 21 de întreprinderi sociale cu profil
non-agricol și crearea a minim 105 locuri de
muncă.



Obiective specifice:
• OS1. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților

antreprenoriale și în diferite domenii relevante pentru
161 persoane (șomeri, persoane inactive și angajați)
din județul Maramureș, preponderent comuna Recea.

• OS2. Stimularea inițiativelor antreprenoriale prin
organizarea concursului de selectarea a 21 de planuri
de afaceri propuse spre finanțare, dezvoltarea
eficientă şi sustenabilă a mediului de afaceri şi a
economiei sociale prin înființarea a 21 de
întreprinderi sociale cu profil non-agricol in județul
Maramureș, facilitate de furnizarea de servicii
personalizate de consiliere antreprenorială, şi
creşterea ratei de ocupare prin crearea a 105 noi de
locuri de muncă.



Obiective specifice:

• OS3. Promovarea inovării sociale și 
crearea unor mecanisme de 
susținere a mediului de afaceri în 
domeniul economiei sociale din 
județul Maramureș



Activitățile proiectului
A1. Înfiinţarea de noi întreprinderi sociale (L1-
L12)
• A1.1 Realizare campanii informare și selectare 

a potențialilor beneficiari (L1-L11)
• A1.2 Derularea unui program de formare 

antreprenorială (L1-L12)
• A1.3 Derulare CONCURS - Selectarea planurilor 

de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul 
proiectului (L 10-L12)

• A1.4 Dezvoltarea capacității și abilităților GT în 
diferite domenii relevante (L1-L12)



Activitățile proiectului
A2.Implementarea planurilor de afaceri și 
monitorizarea funcționării întreprinderilor 
sociale (L13-L36)
• A2.1 Înființarea - demararea funcționării

întreprinderilor sociale selectate, inclusiv
decontarea sumelor aferente implementării
planurilor de afaceri selectate (L13-L36)

• A2.2. Furnizarea pentru entitățile sociale, a
serviciilor personalizate de consiliere (L13-
L36)

• A2.3 Monitorizarea funcționării și dezvoltării
afacerilor finanțate (L13-L36)



Activitățile proiectului

A3. INOVARE în economia socială 
(L3-L36)

• A3.1 Inovare prin dezvoltarea unui 
cluster de economie socială

A4. MANAGEMENTUL și 
PUBLICITATEA PROIECTULUI (L1-L36)

• A4.1 Realizare MANAGEMENT  și 
PUBLICITATEA PROIECTULUI



CUI se adresează proiectul?

• Grupul țintă al proiectului „CES Recea –
Consolidarea economiei sociale în Recea”
este format din 161 persoane fizice, femei
și bărbați cu vârsta peste 18 ani, cu
domiciliul în județul Maramureș, regiunea
de nord-vest a țării, cu precădere din
comuna Recea, persoane care doresc să
înființeze întreprinderi sociale.

• Categoriile și dimensiunea grupului țintă:
persoane angajate, șomeri și persoane
inactive (inclusiv studenți) – 161 persoane.



Rezultate propuse

• Înființarea a 21 de întreprinderi 
sociale cu profil non-agricol în 

județul Maramureș, preponderent 
în comuna RECEA și 

• Crearea a 105 noi de locuri de 
muncă.



Bugetul proiectului

Valoarea totală a 
proiecului

13 847 735,41

Finanțare UE 11 770 575,15

Finanțare BN 2 028 771,04

Contribuție beneficiar 48 389,22



Inființarea și demararea funcționării 
întreprinderilor

• II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării 
întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu 
ajutor de minimis în cadrul proiectului 

• Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de 
economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din 
punct de vedere legal, după cum urmează: 

• a) societăţile cooperative de gradul I; 

• b) cooperativele de credit; 

• c) asociaţiile şi fundaţiile; 

• d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor; 



Inființarea și demarării funcționării 
întreprinderilor

• e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; 
• f) societăţile agricole; 
• g) orice alte categorii de persoane juridice care prin 

actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că 
activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile 
prevăzute la art. 4 din lege,precum şi criteriile prevăzute 
la art. 8 alin. (4) din lege; 

• h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute 
mai sus. 

• Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin 
dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în 
conformitate cu Legea 219/2015 privind economia 
socială. 



VALOAREA MAXIMA

Valoarea maximă acordată per 
întreprindere (pentru un plan 
aprobat) este de maxim100.000 euro, 
reprezentând maximum 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile.



TRANSE

Ajutorul de minimis se va putea 
acorda în 2 tranșe Prima tranșă va 
reprezenta maximum 50% din 
valoarea totală a finanțării 
nerambursabile solicitate de către 
întreprinderea socială.



ATESTARE

Întreprinderea de economie socială
finanțată trebuie să dobândească un
atestat de întreprindere socială în
termen de maximum 4 luni de la
semnarea contractului de subvenție
cu aceasta.



CONDITII IMPUSE

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 cuantumului
ajutorului de minimis primit.



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 fizică al cărei plan
de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să
aibă calitatea de asociat majoritar.

CONDITII IMPUSE



O întreprindere socială nou inființată trebuie
să fie formată din minimum 5 persoane,
dintre care:

• minimum 2 persoane trebuie să aibe
statut de angajat.

• restul pot fi: membri, voluntari, beneficiari
ai serviciilor/produselor furnizate de
entitățile de economie socială.

CONDITII IMPUSE



Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate
vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în
regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul,
în mediul urban sau rural.

Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou
înființate vor trebui menținute ocupate minimum pe
perioada minimă 18 luni de la data obținerii atestatului de
întreprindere socială, precum și pe perioada minimă
obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării
implementării proiectului.

CONDITII IMPUSE



1. Taxe pentru înființare de intreprinderi sociale;
2. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat;
3. Cheltuieli cu deplasarea personalului;
4. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii

specializate, pentru care beneficiarul ajutorului
de minimis nu are expertiza necesară;

5. 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;

CHELTUIELI ELIGIBILE 
AJUTOR DE MINIMIS



6. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite),
spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale
întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;

7. 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);

8. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor;

9. Servicii de administrare a clădirilor aferente
funcţionării întreprinderilor;

CHELTUIELI ELIGIBILE 
AJUTOR DE MINIMIS



10. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi
mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor;

11. Arhivare de documente aferente funcţionării
întreprinderilor;

12. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor;

13. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente
funcţionării întreprinderilor

14. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării
întreprinderilor

15. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării
întreprinderilor

16. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor

CHELTUIELI ELIGIBILE 
AJUTOR DE MINIMIS



Valoarea adaugată

Proiectul își propune angrenarea
grupului țintă în acțiuni de inovare
socială prin dezvoltarea unui cluster de
economie socială ce va cuprinde o rețea
de structuri de economie socială
înființate în cadrul proiectului, cluster la
care în viitor vor putea adera noi
structuri de economie socială, create
independent de proiectul nostru.



Vă mulțumim
pentru participare

și 
Vă așteptăm în 

continuare alături de 
noi!


