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RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE 
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.1”Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: „Antreprenoriatul social, o şansa pentru comunităţile de romi”  
Contract nr POSRU/84/6.1/S/47678 

 
 

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE 
 
 

Titlul proiectului: Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de 
romi” 

Codul proiectului: ID 47678 

Valoare: 20.392.440,00 LEI 

Data începerii proiectului:  1 IULIE 2010 

Data finalizării proiectului: 31 august 2013 

  

AMPOSDRU Ministerul Fondurilor Europene 

Adresă: Str.Scărlătescu nr.17-19 sector 1 Bucureşti România 

Persoană de contact: Cristian ABABEI 

Nr. telefon: 021/315.02.09 

Nr. fax: 021/315.02.06 

E-mail: posdru@fseromania.ro 

  

Organism Intermediar OIR SUD VEST OLTENIA 

Adresă: Str.Traian Demetrescu 

Persoană de contact: Mihaela Simona MOCANU 
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Nr. telefon: 0351/44.22.03 

Nr. fax: 0351/44.22.02 

E-mail: office@oirsvfse.ro  

  

[Beneficiar] Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” 

Adresă: Str.Victor Eftimiu, nr.1-3, sector 1, București 

Persoană de contact: Ivan Gheorghe 

Nr. telefon: 0746 202 596 

Nr. fax: 021/310.64.21 

E-mail: partida.proiect@yahoo.com 
 

  

Raport elaborat de:  IVAN GHEORGHE 

Semnătură / Data:  

 

1. REZUMATUL PROIECTULUI 
 
 
Obiectivul proiectului: 
 
Proiectul „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi” este un proiect pilot ce 
va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, in toate județele României în perioada 2010-2013. 
Obiectivul general al proiectului este constituirea unui sistem adaptat de sprijinire a dezvoltării 
antreprenoriatului social adresat comunităților dezavantajate de romi. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1.Identificarea și formarea unei echipe interdisciplinare de specialiști cu o bună cunoaștere a 
specificităților culturale și a situației socio-economice a comunităților vizate pentru a oferi sprijin 
în vederea inițierii și gestionării în aceste comunități de unități ce țin de economia socială; 
2.Promovarea antreprenoriatului social în comunitățile de romi, la nivelul autorităților și al 
publicului larg, ca o resursă pentru asigurarea dezvoltării locale și combaterea excluziunii 
sociale; 
3.Constituirea unei rețele de sprijin formate din actori din sectorul public și sectorul privat în 
vederea asigurării susținerii unor astfel de activități în viitor, în cadrul Centrului de Resurse 
pentru Antreprenoriat Social; 

mailto:office@oirsvfse.ro
mailto:partida.proiect@yahoo.com
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4.Dezvoltarea a 150 de grupuri de inițiativă în cadrul comunităților de romi din România și 
sprijinirea acestora în vederea atragerii de resurse financiare în vederea înființării unor 
întreprinderi sociale; 
5.Înființarea a 20 de inițiative pilot de antreprenoriat social în comunitățile dezavantajate de romi 
din România; 
6.Promovarea unui cadru legislativ adecvat în domeniul antreprenoriatului social și a 
oportunităților de dezvoltare a acestui domeniu; 
7.Elaborarea și livrarea de cursuri de formare adaptate din punct de vedere socio-cultural pentru 
persoane interesate să se angajeze în antreprenoriat social în comunitățile de romi.    
Proiectul propus este relevant pentru politicile şi strategiile europene şi naţionale, deoarece îşi 
propune să contribuie la:  
- dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii 
administrative; 
- dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România; 
- consolidarea unei capacităţi administrative eficiente şi promovarea dezvoltării teritoriale, 
economic şi social echilibrate; 
- îmbunătăţirea calităţii resurselor umane. 
Grupul ţintă al proiectului este format din 3000 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, 
dintre acestea 2000 de persoane vor fi de etnie roma, iar 1000 de persoane care nu au un loc de 
muncă stabil. Pentru a asigura egalitatea de şanse, 50% dintre persoanele care compun grupul 
ţintă al proiectului vor fi femei, iar 15% vor fi persoane cu vârsta între 55 şi 64 ani. Proiectul are 
o abordare care se adaptează nevoilor grupului ţintă. Acesta va beneficia de servicii şi activităţi 
care să conducă la dezvoltarea personală, la creşterea capacităţii de a participa pe piaţa muncii, la 
creşterea motivaţiei de a deveni persoane active, la creşterea gradului de informare. 
În consecinţă prin înfiinţarea unui Centru de resurse pentru antreprenoriat social, cu 8 filiale în 
cele 8 regiuni de dezvoltare, prin formarea în domeniul antreprenoriatului social a unor membrii 
ai grupurilor vulnerabile, prin sprijinirea unor activităţi generatoare de venit, proiectul va 
contribuii direct la bunăstarea membrilor grupurilor vulnerabile, la dezvoltarea pe principii 
durabile  şi inclusive a comunităţilor locale precum şi la integrarea pe piaţa muncii a acestora. 
Proiectul generează structuri care vor funcţiona şi după finalizarea acestuia din punct de vedere 
instituţional şi financiar. 
Aceste structuri sunt: 
- parteneriatele comunitare public-private înfiinţate: prin implicarea unor parteneri locali direct 
interesaţi şi prin faptul că nu necesită resurse financiare altele decât cele utilizate în mod curent 
de partenerii respectivi, au potenţialul  de a se menţine şi dezvolta după finalizarea proiectului; 
- întreprinderile sociale înfiinţate: acestea se vor auto-susţine din activităţile generatoare de venit, 
vor putea menţine şi genera locuri de muncă şi vor susţine în continuare activităţile de suport şi 
asistenţă oferite grupurilor vulnerabile vizate de proiect, ca şi activităţile reţelei naţionale. 
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Domeniul major de intervenţie: 
Domeniu major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 
 
Tipul proiectului: 

• Naţional 
  

Clasificarea domeniilor: 
• Rural şi urban 

 
Locaţia proiectului: 

• România  
• Regiunile: București-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud 

Vest Oltenia, Vest 
• Judeţe: Alba Arad Argeș, Bacău Bihor Bistrița-Năsăud Botoșani Brașov Brăila București 

Buzău Caraș-Severin Cluj Constanța Covasna Călărași Dolj Dâmbovița Galați Giurgiu 
Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș.  

 
Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele 
orizontale): 

• Egalitate de şanse 
 

Având ca obiectiv incluziunea socială a unor grupuri vulnerabile, proiectul contribuie direct, 
prin toate activităţile prevăzute, la asigurarea şi promovarea egalităţii de şanse pentru femei 
şi persoane de etnia romă. prin considerarea mai multor grupuri vulnerabile, prin acţiunea la 
nivel naţional, prin implicarea unor parteneri relevanţi din sectoarele public şi privat şi prin 
concentrarea intervenţiei asupra comunităţilor locale, proiectul facilitează un răspuns 
comunitar integrat, echilibrat şi eficient în realizarea obiectivelor legate de creşterea nivelului 
de ocupare, îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii şi întărirea coeziunii sociale. Prin 
procesul de consultare care face posibilă participarea comunităţilor locale şi a grupurilor 
vulnerabile într-un proces democratic transparent şi justificabil în care este auzită poziţia 
fiecăruia, proiectul facilitează accesul egal şi nediscriminarea grupurilor vulnerabile care fac 
parte, în mod specific din grupurile ţintă ale proiectului, dar şi a femeilor, persoanelor 
vârstnice a persoanelor rezidente în mediul rural, ca şi a altor persoane vulnerabile. În 
elaborarea proiectului şi identificarea grupurilor ţintă partenerii şi solicitantul au respectat 
principiul egalităţii de şanse şi au prevăzut ca în implementarea proiectului să fie aplicate 
politicile privind egalitatea de şanse, de tratament şi nediscriminarea. Astfel, proiectul 
prevede un proces de consultare şi promovare la nivel de comunităţi locale, proces prin care 
se încurajează participarea comunităţii la elaborarea unor politici de dezvoltare locală 
inclusive şi coezive. Proiectul susţine structuri ale economiei sociale care respectă principiile 
egalităţii de şanse şi nediscriminării şi contribuie la dezvoltarea unor servicii de suport social 
care reduc din obstacolele cu care se confruntă membrii grupurilor vulnerabile în integrarea 
şi menţinerea pe piaţa muncii. În desfăşurarea activităţilor proiectului sunt prevăzute a fi 
utilizate proceduri identificate ca eficiente în practica partenerilor în domeniu eliminării 
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excluderii restricţiilor, preferinţelor sau deosebirilor bazate pe rasă, naţionalitate, etnie, 
religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată sau oricare alt criteriu 
care au ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în 
condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor 
recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii 
ale vieţii publice. 
• Dezvoltare durabilă 
proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă prin susţinerea unor grupuri vulnerabile în 
iniţierea şi dezvoltarea unor structuri ale economiei sociale care respectă principiile de 
protecţie a mediului, resurselor şi biodiversităţii şi care contribuie la o dezvoltare economică 
echilibrată şi echitabilă. Prin oferirea de asistare a beneficiarilor proiectului şi susţinerea 
serviciilor sociale care sprijină integrarea şi menţinerea pe piaţa muncii a membrilor 
grupurilor vulnerabile, proiectul facilitează creşterea nivelului de ocupare şi dezvoltarea unor 
comunităţi locale coezive şi inclusive. În cadrul proiectului se desfăşoară un proces de 
transformare a unui grup de persoane care fac parte din categoria şomerilor de lungă durată 
într-un grup de persoane care la finalul proiectului va avea un loc de muncă stabil şi care va 
deveni pentru comunitatea din care provin un exemplu de urmat în vederea asigurării unui 
trai mai bun.  
• Inovare şi TIC 
Proiectul asigură pentru structurile economiei sociale iniţiate şi dezvoltate accesul la TIC şi 
promovează utilizarea TIC la nivelul acestor structuri. proiectul promovează introducerea şi 
extinderea utilizării TIC şi în dezvoltarea şi furnizarea de servicii de suport pentru persoanele 
aparţinând grupurilor vulnerabile. 
• Îmbătrânire activă 
Proiectul favorizează implicarea în structurile economiei social pe care le susține a 
persoanelor vârstnice, membrii ai grupurilor vulnerabile. Se recunoaşte importanța 
experienței şi a expertizei acestora în dezvoltarea la nivelul echipelor de lucru a unei atitudini 
pozitive fată  de muncă. De asemenea este avut in vedere impactul pozitiv asupra relațiilor 
inter-generaționale la nivel de comunitate locala, ca si o mai mare eficienta in procesul de 
incluziune sociala pentru membrii comunității rome. 
• Abordarea transnaționala 
Ținând cont ca partenerul nostru este din afara tarii si ca in cadrul proiectului sunt prevăzute 
vizite de studiu ale experților in străinătate pentru a se documenta cu privire la cum 
funcționează întreprinderile sociale putem spune ca proiectul are o abordare transnațională. 
• Abordare interregionala 
Fiind un proiect care se desfășoară la nivelul național si care facilitează comunicarea si 
schimbul de expertiza, experiență în practici eficiente dintre structuri ale economiei sociale, 
ofertanţii de servicii de incluziune socială, factori din sectoarele public si privat care 
contribuie la elaborarea politicilor de dezvoltare locala, putem spune ca proiectul are o 
abordare interregionala. 
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Indicatori atinşi: 

Indicatori 
 

Valoare 
prognozată1 

Valoare realizată 
până la ultimul 
RTF aprobat2 

Perioada 
25 mai 2013 –  
31 august 2013 

Valoare 
realizată în 
perioada de 
raportare3 

1 iulie 2010 –  
31 august 2013 

Indicatori de realizare 
imediată (output)4 

   

Numărul structurilor 
economiei sociale înființate 

20 0 0 

Numărul participanților la 
programele de formare 
dedicate specialiștilor in 
domeniul incluziunii 
sociale 

40 0 40 

Numărul persoanelor care 
beneficiază de 
orientare/consiliere – 
economie sociala 

150 150 150 

Număr de participanți la 
instruire – economie 
sociala 

150 0 150 

Număr de participanți 
FSE - femei 

60 1533 1533 

Număr de participanți 
FSE – persoane de etnie 
roma 

2000 2192 2192 

Număr de participanți 
FSE – alte grupuri 
vulnerabile 

1000 1104 1104 

Număr de evenimente de 
comunicare si promovare 
– economie sociala 

24 21 
 

 21 

                                                 
1 Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor 
modificări (Acte Adiţionale) 
2 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul 
perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De 
asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).  
3 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare 
4 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului 
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Indicatori de rezultat5    
Numărul locurilor de 
munca create in 
structurile economiei 
sociale 

200 0 0 

Ponderea participanților 
la programele de formare 
pentru specialiști in 
domeniul incluziunii 
sociale, care obțin 
certificare ( %) 

100 100 100 

Ponderea participanților 
la programele de formare 
pentru specialiști in 
domeniul incluziunii 
sociale, care obțin 
certificare ( %)din care 
femei 

60 60 60 

Număr de participanți la 
instruire certificați – 
economie sociala 

40 40 40 

Parteneri transnaționali 
implicați in proiect – 
economie socială 

1 1 1 

Indicatori adiţionali6    
Indicatori de realizare 
imediată (output) 
adiţionali 

   

Înființarea de grupuri de 
inițiativă local care sa 
sprijine antreprenoriatul 
social 

150 150 150 

Înființarea unei rețele 
naționale pentru 
sprijinirea 
antreprenoriatului social 

1 1 1 

Selectarea si formarea de 
experți in domeniul 
antreprenoriatului social 

40 40 40 

                                                 
5 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului 
6 Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului 
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Realizarea unui film 
documentar prin care se 
promoveze 
antreprenoriatul social 

1 1 1 

Realizarea unor clipuri 
publicitare care sa 
promoveze 
antreprenoriatul social 

3 3 3 

Indicatori de rezultat 
adiţionali 

   

Dezvoltarea unor 
parteneriate in cadrul 
regiunilor intre toți actorii 
relevanți implicați din 
comunitate in vederea 
susținerii 
antreprenoriatului social 

9 9  9 

Familii provenite din 
rândurile categoriilor 
vulnerabile vor ieși din 
cercul vicios al sărăciei 

200 0 0 

Centrul de resurse pentru 
antreprenoriat social 

1 1 1 

Experți care vor promova 
antreprenoriatul social 

40 40 40 

Inițiativă legislativă care 
sa susțină 
antreprenoriatul social 

1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup ţintă7 Valoare prognozată8 Valoare realizată Valoare realizată în 

                                                 
7 Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului 
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până la ultimul 
RTF aprobat9 

Perioada 
25 mai 2013 – 
31 august 2013 

perioada de 
raportare10 

1 iulie 2010 –  
31 august 2013 

 Femei  Bărbaţi  Femei Bărbaţi  Femei Bărbaţi 
Alte grupuri 
vulnerabile 

 
500 

 
500 

 
462 

 
642 

 
462 

 
642 

Persoane de 
etnie roma 

 
1000 

 
1000 

 
1071 

 
1125 

 
1071 

 
1125 

Specialiști 
implicați in 
economia 
socială 

 
26 

 
14 

 
0 

 
0 

 
26 

 
14 

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă (Anexa 10 a 
Ghidului Solicitantului) pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect. 
 

2. PROGRESUL PROIECTULUI  
 
2.1. Alte aspecte contractuale 
Acte adiționale 
 
Act adițional nr.1 
Prin Actul adițional nr.1 înregistrat la AM POS DRU sub nr.6579/11.08.2010,  inițiat de 
Asociația partida Romilor ”Pro-Europa”  se solicită înlocuirea consilierului juridic cu cabinet de 
avocatură. Actul adițional nr.1 a fost respins de AM POS DRU prin adresa nr.E6706/19.08.2010. 
Act adițional nr.2 
Actul adițional nr.2 înregistrat la AM POS DRU sub nr.1361/13.12.2010,  inițiat de Asociația 
Partida Romilor ”Pro-Europa”, vizează modificarea Contractului de finanțare precum și a 
Acordului de Parteneriat. 
Prin adresa nr. 13691/13.12.2010 (nr. înregistrare AMPOSDRU) s-a solicitat retragerea actului 
adițional nr.2, precum și a acordului de parteneriat. 
 
 
Act adițional nr.3   

                                                                                                                                                             
8 Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate 
cu ultimele modificări (Acte Adiţionale) 
9 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul 
perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De 
asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).  
10 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare 
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Actul adițional nr.3 inițiat de Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa”, aprobat de AM POS 
DRU la data de 27.12.2010, vizează includerea în echipa de management a proiectului a 
cabinetului de avocatură.  
Act adițional nr.4 
Actul adițional nr.4 inițiat de Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” înregistrat la AM POS 
DRU sub nr.5176/01.03.2001 pentru restituirea contravalorii TVA plătite aferente cheltuielilor 
eligibile. 
Act adițional nr.5 
Prin actul adițional nr.5 înregistrat la AM POS DRU sub nr.1496/20.01.2011, inițiat de Asociația 
Partida Romilor ”Pro-Europa” se menționează valoarea țintă corectă a indicatorului de program 
”ponderea participanților la programele de formare pentru specialiști în domeniul incluziunii 
sociale, care obțin certificare”. Aprobat 29.03.2011. 
Act adițional nr.6 
Actul adițional nr.6 înregistrat la AM POS DRU sub nr.5340/04.03.2011,  inițiat de Asociația 
Partida Romilor ”Pro-Europa”, vizează modificarea Contractului de finanțare precum și a 
Acordului de Parteneriat, aprobat 29.03.2011 
Act adițional nr.7 
Prin actul adițional nr.7 înregistrat la AM POS DRU  sub nr.5795/14.03.2011, inițiat de 
Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” se solicită aprobarea pentru replanificarea activităților 
prevăzute în cadrul proiectului, aprobat 13.04.2011 
Act adițional nr.8 
Prin actul adițional nr.8 înregistrat la AM POS DRU sub nr.97.331/CR/6.06.2012, inițiat de 
Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” se solicită aprobarea pentru înlocuirea partenerului 
transnațional. Actul adițional nr.8 a fost aprobat și semnat de autoritatea de management în data 
de 06.06.2012. 
Act adițional nr.9 
Prin actul adițional nr.9 înregistrat la AM POS DRU sub nr.99094/27.06.2012, inițiat de 
Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” se solicită aprobarea pentru utilizarea sumei alocate 
drept rezervă de contingență aferentă contractului de finanțare. Actul adițional a fost respins de 
autoritatea de management. 
Act adițional nr.10 – act adițional tripartit semnat în data de 23.01.2013, prin care 
OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia preia atribuțiile AMPOSDRU. 
Act adițional nr.11 
Prin actul adițional nr.11 se solicită suspendarea implementării activităților proiectului 
POSDRU/84/6.1/S/47678 pe o perioadă de 2 (două) luni, semnat de OIR SUD VEST OLTENIA. 
 
 
 
 
 
 
Notificări 
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• Notificare nr.1 
În notificare nr.1 inițiată de AM POS DRU sunt menționate o serie de modificări și completări la 
Contractul de finanțare POSDRU/84/6.1/S/47678. 

• Notificarea nr.2 
La data de 15 septembrie 2010 s-a transmis către AMPOSDRU notificarea nr.2, solicitându-se 
ocupare poziției de achizitor în cadrul proiectului de către domnul Alexandru Stroe precum și 
ocuparea pozițiilor din cadrul grupului de thinh-thank de către 5 experți cercetători, doi 
cercetători internaționali și trei cercetători naționali, după cum urmează: John Kearns şi Haroon 
Saad cercetători internaţionali  şi 3 cercetători naţionali, respectiv Rus Călin, Teodor Mircea 
Alexiu şi Veţan Mihaela Lavinia. 

• Notificarea nr.3 
La data de 27  octombrie 2010 s-a transmis către AMPOSDRU notificarea nr.3, solicitându-se 
majorarea salariului responsabilului financiar. 

• Notificarea nr.4 
La data de 22 decembrie 2010 s-a transmis către AMPOSDRU notificarea nr.4, solicitându-se 
ocuparea a 6 poziții de coordonator regional, ocuparea a 18 poziții de experți regionali și 
ocuparea a 4 poziții de personal secretariat din totalul celor 40 de poziții din cadrul filialelor 
Centrului de Resurse pentru Antreprenoriat Social. 

• Notificarea 5 
Prin Notificarea nr.5 transmisă la AMPOSDRU în data de 11.01.2011 se solicita introducerea 
unei noi poziții în cadrul echipei de implementare, respectiv ”operator de producție RTV” și 
ocuparea acesteia de către dl.Ivan David. 

• Notificarea 6 
Prin Notificarea nr.6 transmisă la AMPOSDRU în data de 13.01.2011 se solicita ocuparea 
pozițiilor vacante din cadrul filialelor centrului de Resurse pentru Antreprenoriat Social, 
respectiv ocuparea a 2 poziții de coordonator regional, 6 poziții de expert regional și ocuparea a 
4 poziții de personal secretariat. 

• Notificarea 7 
La data de 17.03.2011 s-a transmis la AMPOSDRU Notificarea nr.7 prin care se solicita 
ocuparea poziției de secretară în cadrul filialei Sud Muntenia a Centrului de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social. 
 
 
 

• Notificarea nr.8 
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La data de 1 iunie 2011 s-a transmis la AMPOSDRU notificarea nr.8 prin care se solicita 
ocuparea poziției de expert regional în cadrul filialei  București Ilfov a Centrului de Resurse 
pentru Antreprenoriat Social. 

• Notificarea nr.9 
Prin notificarea nr.9 transmisă la AMPOSDRU în 17.6.2011,  se solicita organizarea cursurilor 
de formare a angajaților din cadrul birourilor regionale ale Centrului de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social cu specialiști ai Centrului de formare, perfecționare, monitorizare și 
inserție profesională al Asociației partida Romilor Pro-Europa. 

• Notificare 10  
Prin notificarea nr.9 transmisă la AMPOSDRU în data de 17.06.2011 se solicită  ocuparea 
poziţiei de expert regional regiunea Sud Muntenia și ocuparea poziției de expert regional 
regiunea Nord Vest. 

• Notificarea 11  
Prin notificarea nr.11 transmisă la AMPOSDRU în data de 20.10.2011 se solicită ocuparea 
poziției de responsabil relații publice. 

• Notificarea 12 
Prin Notificarea nr.12 transmisă la AMPOSDRU în data de 08.12.2011 se solicita ocuparea 
pozițiilor de expert regional și secretară în cadrul filialei Sud Vest Oltenia a  Centrului de 
Resurse pentru Antreprenoriat Social. 

• Notificarea 13 
La data de 8 decembrie 2011, s-a transmis la AMPOSDRU notificarea nr.13 prin care se solicita 
organizarea cursurilor de formare a angajaților din cadrul birourilor regionale ale Centrului de 
Resurse pentru Antreprenoriat Social precum și realizarea activității 10 ”elaborarea și livrarea de 
cursuri din punct de vedere socio-cultural pentru persoane interesate să se angajeze în 
antreprenoriat social” cu specialiști ai Centrului de formare, perfecționare, monitorizare și 
inserție profesională al Asociației partida Romilor Pro-Europa. 

• Notificarea 14 
Prin notificarea nr.14 transmisă la AMPODRU în 30.12.2011, se solicită înlocuirea sintagmei 
”manageri ai economiei sociale” din cadrul subactivității 4.3, cu sintagma ”manageri ai 
întreprinderilor sociale”, precum și prelungirea perioadei de implementare a subactivității 
4.3”organizarea cursurilor de formare pentru 20 de manageri ai economiei sociale”, cu încă 7 
luni de implementare. 
 
 

• Notificarea 15  
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Prin notificarea nr.15 transmisă la AMPOSDRU în 30.12.2011, se solicită selectarea celor 20 de 
întreprinderi ale economiei sociale conform Ghidului și cererii de finanțare elaborate. 

• Notificarea 16  
Prin notificarea nr.16 transmisă la AMPODRU în data de25.01.2011 se solicită majorarea 
salariului domnului Valentin  Pepenel , ca urmare a măririi complexității atribuțiilor ce îi revin. 

• Notificarea 17 
Prin Notificarea nr.17 transmisă la AMPOSDRU în data de 15.02.2012 se solicita ocuparea 
pozițiilor de expert regional și secretară în cadrul filialei Vest a  Centrului de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social. 

• Notificarea 18 
Prin notificarea nr.18 transmisă la AM POS DRU în data de 16.03.2012 se solicită ocuparea 
poziției de coordonator regional în cadrul filialei București-Ilfov a Centrului de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social. 

• Notificarea nr.19 
Prin notificarea nr.19 transmisă la AM POS DRU în data de 08.06.2012 se solicită prelungirea 
perioadei de implementare pentru următoarele subactivități: subactivitatea 4.3”organizarea 
cursurilor de formare pentru 20 de manageri ai economiei sociale”,  subactivitatea 5.7”înființarea 
și dezvoltarea a 20 de întreprinderi ale economiei sociale” și pentru subactivitatea 7.2”vizitarea 
unor înreprinderi de succes din UE”. 

• Notificarea nr.20 
Prin notificarea nr.20 transmisă la OIR SUD VEST OLTENIA în data de 19.09.2012 se solicită 
aprobare pentru prelungirea perioadei de implementare a unor activități prevăzute în cadrul 
proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Calendar de raportare 
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[Informaţii cu privire la rapoartele produse de la începutul proiectului şi până la sfârșitul 
perioadei de raportare – datele transmiterii, comentarii – după caz – numărul de versiuni] 

 
Prezentul raport este  aferent perioadei de raportare  

1 iulie 2010 – 31 august 2013 

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ 
 
3.1. Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare 
Prezentare detaliată activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activităţile 
prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în  cererea de 
finanţare. Beneficiarul va menţiona codul activităţii subactivităţii  şi acţiunile întreprinse.  
 
Activitatea 1   
Managementul de proiect  
Managementul de proiect s-a realizat permanent prin monitorizarea activităţilor şi rezultatelor 
realizate faţă de cele planificate  atât din punct de vedere a calităţii rezultatelor cât şi din punct de 
vedere a duratei şi resurselor alocate pentru fiecare activitate. Managerul de proiect împreuna cu 
echipa de proiect realizează o planificare în detaliu a activităţilor ce urmează a fi implementate 
precum şi o evaluare a progresului realizat în comparaţie cu planificarea, situaţia bugetului şi a 
resurselor din proiect cât şi calitatea rezultatelor obţinute. În acest sens, lunar, au loc întâlniri de 
lucru ale echipei de proiect, în vederea analizării stadiului de implementare a activităților 
prevăzute, propunerea de soluții pentru eficientizarea activităților conform graficului de 
implementare al activităţilor precum și planificarea si detalierea activităților pentru luna în curs. 
Coordonarea activităţilor de constituire și completare a echipei de implementare: elaborarea 
procedurilor  de angajare (anunţarea și mediatizarea posturilor vacante în cadrul proiectului, 
bibliografiei aferentă posturilor prezentate la concurs, criteriile de participare la concursul pentru 
ocuparea posturilor vacante,  regulament de desfăşurare a concursului, stabilirea comisiilor de 
concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor), elaborarea fişelor de post, angajarea 
personalului. 
Coordonarea activităţilor necesare  pentru achizițiile de echipamente si servicii prevăzute în 
cadrul proiectului: verificarea și avizarea planului de achiziţii necesar implementării proiectului, 
verificarea şi avizarea achiziţiilor realizate. Coordonarea activităţilor de informare şi promovare 
a proiectului: lansarea proiectului şi promovarea acestuia pe canalele de informare ale romilor 
precum și  în cadrul emisiunii Caravana Romilor din cadrul postului de televiziune OTV.  
Coordonarea activităţilor necesare înfiinţării Centrului de Resurse pentru Antreprenoriat Social: 
elaborarea statutului și a actului constitutiv al asociației, demersuri privind dobândirea 
personalității juridice a centrului de resurse pentru antreprenoriat social. 
Coordonarea activităţilor de constituire a grupului de think-thank: selectarea unor specialiști în 
vederea constituirii grupului de think-thank pentru identificarea și analizarea unor modele de 
bună practică în domeniul antreprenoriatului social la nivel UE precum și  elaborarea unei 
propuneri legislative în domeniul antreprenoriatului social. 
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Informarea, comunicarea și consultarea permanentă cu partenerul din cadrul proiectului asupra 
activităților previzionate a se realiza conform graficului activităților proiectului. 
Lunar echipa de implementare a proiectului a întocmit rapoarte de activitate și fișe de pontaj.    
Subactivitatea 1.1 Constituirea echipelor de proiect 
În cadrul proiectului s-a constituit următoare echipă de implementare: Ivan Gheorghe, manager 
proiect; Florentina Rotariu, responsabil financiar; Pepenel Valentin, consultant național; Vasilica 
Grigore, asistent manager, Ionela Stoica, responsabil relații publice și Dumitru Nicușor, secretar 
în cadrul proiectului. CV-urile echipei de implementare fost depuse la AM POS DRU odată cu 
depunerea cererii de finanţare. 
Ulterior s-a procedat la completarea echipei de implementare, completări menționate în 
notificările transmise și aprobate tacit de AM POS DRU. 

La data de 15 septembrie 2010 s-a transmis către AMPOSDRU notificarea nr.2, 
solicitându-se ocupare poziției de achizitor în cadrul proiectului de către domnul Alexandru 
Stroe, precum şi ocuparea poziţiilor din grupul de think-thank de către 5 experţi cercetători, doi 
cercetători  internaţionali, respectiv dl.John Kearns şi Haroon Saad şi 3 cercetători naţionali, 
respectiv dl.Rus Călin, dl.Teodor Mircea Alexiu şi dna.Veţan Mihaela Lavinia. 

La data de 22 decembrie 2010 s-a transmis către AMPOSDRU notificarea nr.4, 
solicitându-se ocuparea pozițiilor din cadrul filialelor Centrului de Resurse pentru Antreprenoriat 
Social. 
Subactivitatea 1.2 Organizarea licitatiilor pentru achizitii de echipamente si servicii 
Până la data trasmiterii prezentei cereri de rambursare au fost achiziţionate următoarele tipuri de 
servicii şi achiziţii:  

- Servicii de consultanță și reprezentare juridică: achiziționare cabinet Avocat Maria 
Adriana Bichescu (procedură de achiziție directă); 

- Servicii hoteliere necesare cazării membrilor grupului de think-thank prezenți la 
întâlnirea de lucru din data de 21 octombrie 2010; 

- Servicii de audit necesare pregătirii rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectului  

- Servicii de contabilitate – achiziționarea expertului contabil autorizat 
- Achiziționarea de mobilier necesar amenajării spațiului de lucru pentru echipa de 

implementare; 
- Achiziționarea de calculatoare; 
- Servicii de servire a prânzului necesare cu ocazia întâlnirii de lucru a echipei de 

implementare (echpa de management și echipele centrelor regionale). 
Subactivitatea 1.3 Activitati de secretariat. 
Asigurarea permanenței la sediul solicitantului, înregistrarea documentelor  primite  și transmise 
în cadrul proiectului, arhivarea documentelor atât pe suport de hârtie şi electronic, redactarea 
documentelor aferente proiectului, redactarea comunicatelor pentru echipa de implementare,  
Centralizarea și arhivarea documentelor interne și externe ale proiectului atât pe suport electronic 
cât și pe suport de hârtie. Arhivarea formularelor de înregistrare a grupului ținta, a 
parteneriatelor, actelor de constituire a grupurilor de inițiativă. Înregistrarea si arhivarea cererilor 
de finanțare depuse de către grupurile de inițiativă constituite în cadrul localităților beneficiare.  
Subactivitatea 1.4 Monitorizare, evaluare si raportari  
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Pregătirea calendarelor de activitate pentru fiecare lună de implementare şi urmărirea realizării 
activităților: întâlniri de lucru  lunar cu membrii echipei de implementare pentru planificarea 
programului de lucru lunar, a activităților ce se vor desfășura, stabilirea responsabilităților 
fiecărui membru al echipei de implementare, conform graficului activităţilor – elaborarea 
planului de implementare a activităților pe luna în curs precum și monitorizarea și evaluarea 
rezultatelor activităților planificate. 
Monitorizarea îndeplinirii activităţilor realizate de către fiecare membru al echipei de 
implementare. 
Asigurarea că toate livrabilele proiectului s-au realizat la timp, conform activităţilor proiectului. 
Comunicarea permanentă cu partenerul. 
Comunicarea permanentă pe grupul proiectului proiect47678@yahoogroups.com, analiza 
îndeplinirii activităților pe luna în curs (realizări, dificultăți întâmpinate, soluții de rezolvare a 
acestora) transmiterea sarcinilor de lucru pentru luna următoare. 
Activitatea 2  
Activități de informare si promovare a proiectului  
Scopul campaniei de informare și promovare a proiectului este acela de a forma, menține și 
susține vizibilitatea activităților desfășurate în cadrul proiectului cât și pentru promovarea 
antreprenoriatului social în comunitățile de romi, la nivelul autorităților și al publicului larg, ca o 
resursă pentru asigurarea dezvoltării locale și combaterea excluziunii sociale. 
Acest lucru va fi benefic atât pentru creșterea nivelului de încredere în fiabilitatea proiectului la 
nivelul participanților, cât și o schimbare a atitudinii tuturor categoriilor de public. 
Activitățile de informare și  promovare a proiectului au demarat cu conferința de lansare a 
proiectului unde au fost prezentate obiectivele proiectului, activitățile care vor fi întrprinse, 
resursele alocate, sustenabilitatea proiectului  și rezultatele anticipate, şi a continuat cu 
promovarea acestuia pe canalele de informare și comunicare ale romilor ca: 
rom_link@yahoogroups.com, site-uri: de informare: www.comunicate-de-peresa.ro, 
www.romaniapozitiva.ro, www.realitate.net,  www.radio-resita.ro, www.citynews.ro, Ziua de 
Cluj, www.ziarul.com, www.alba24.ro, www.ocnamuresonlin.ro.   www.ecomunicate.ro, 
www.presaonline.com/comunicate,  www.stiri.com.ro,  www.comunicatedepresa.org,  în cadrul 
emisiunii Caravana Romilor din cadrul postului de televiziune OTV, precum și pe site-ul 
proiectului www.antreprenorulsocial.ro. 
Menționăm că activități de informare și promovare a proiectului au avut loc și în cadrul 
conferințelelor de presă care au avut drept scop prezentarea obiectivelor  proiectului, a sursei de 
finanțare a acestuia, a filialelor Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social, 
precum și promovarea antreprenoriatului social, ca o resursă pentru asigurarea dezvoltării locale 
și combaterea excluziunii sociale.  
Promovarea proiectului precum și informarea cu privire la stadiul îndeplinirii activităților 
prevăzute s-a realizat atât în cadrul întâlnirilor de lucru organizate cu membrii comunităților 
selectate în cadrul proiectului cat și în cadrul întâlnirilor de lucru avute cu reprezentanții 
autorității publice locale, reprezentanți ai diferitelor entități interesate de antreprenoriatul social, 
întâlniri organizate de echipa de implementare în vederea realizării activității 6 ”înființarea unei 
rețele pentru promovarea antreprenoriatului social”. 
Promovarea proiectului precum și informarea cu privire la stadiul îndeplinirii activităților 
prevăzute s-a realizat atât în cadrul întâlnirilor de lucru organizate cu membrii comunităților 

mailto:proiect47678@yahoogroups.com
mailto:rom_link@yahoogroups.com
http://www.comunicate-de-peresa.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.realitate.net/
http://www.radio-resita.ro/
http://www.citynews.ro/
http://www.ziarul.com/
http://www.alba24.ro/
http://www.ocnamuresonlin.ro/
http://www.ecomunicate.ro/
http://www.presaonline.com/comunicate
http://www.stiri.com.ro/
http://www.comunicatedepresa.org/
http://www.antreprenorulsocial.ro/
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selectate în cadrul proiectului cat și în cadrul întâlnirilor de lucru avute cu reprezentanții 
autorității publice locale, reprezentanți ai diferitelor entități interesate de antreprenoriatul social, 
întâlniri organizate de echipa de implementare în vederea realizării subactivității 5.7. înființarea 
și dezvoltarea a 20 de întreprinderi ale economiei sociale. Totodată pentru realizarea 
subactivității 5.7, în data de 23.01.2012 a avut loc lansarea pe canalele de comunicare și în mass-
media a Programului de sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale (ghidul solicitantului 
și cererea de finanțare).  
Scopul ghidului este acela de a oferii informații și asistență solicitanților cu privirea la procedura 
de selecție a proiectelor, criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potențiali beneficiari și 
proiectele acestora, regulile de finanțare precum și dreprurile și obligațiile beneficiarilor 
Subactivitatea 2.1 Elaborarea și tipărirea materialelor promoționale 
Activitatea prevăzută a se desfăşura începând cu luna a treia de proiect s-a realizat după cum 
urmează: selectarea şi elaborarea materialelor pentru pliantul de prezentare a proiectului, 
selectarea şi elaborarea conceptului pentru mapa de prezentare a proiectului, selectarea 
conceptului pentru realizarea de pixuri precum şi elaborarea siglei proiectului. Totodată a avut 
loc şi demararea procedurilor de selecţie a unei firme pentru realizarea materialelor 
promoţionale, respectiv SC Ad Forge consulting SRL. 
Menţionăm că o parte dintre materialele promoţionale au fost distribuite odată cu realizarea celor 
8 conferinţe regionale de lansare a proiectului şi a filialelor Asociației Centrul de Resurse și 
Antreprenoriat Social, respectiv, în 25 ianuarie 2011, restul de materiale  promoționale urmând  a 
fi distribuite cu prilejul organizării altor întâlniri, conferințe, prevăzute a se desfășura  în cadrul 
proiectului. 
Au fost a elaborate și tipărite: mapă de prezentare a proiectului-500 bucăți, pliant de prezentare-
1500 bucăți, pix-uri- 2000-bucăți, panouri mobile (roll-up) -9 bucăți. 
Subactivitatea 2.2. Organizarea a 8 conferințe de presă, câte una în fiecare regiune în vederea 
lansării proiectului 
Organizarea conferințelelor de presă a avut drept scop prezentarea obiectivelor  proiectului, a 
sursei de finanțare a acestuia, a filialelor Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat 
Social, precum și promovarea antreprenoriatului social, ca o resursă pentru asigurarea dezvoltării 
locale și combaterea excluziunii sociale. 
În vederea implementării acestei subactivități s-a procedat la constituirea bazei de date cu 
persoanele care vor fi invitate la evenimentele de lansare a proiectului precum și  la deschiderea 
filialelor regionale ale Centrului de Resurse pentru Antreprenoriat Social, pregătirea modelului 
de invitație,  a materialelor promoționale a mapelor și comunicatului de presă. 
Totodată echipa de management a proiectului a pregătit personalului din centrele regionale în 
vederea organizării și desfășurării acestui eveniment. 
Astfel,  ȋn data de 25 ianuarie 2011 orele 11.00,  au avut loc 8 conferințe de presă la nivelul celor 
8 regiuni de dezvoltare. Evenimentul s-a desfășurat  la sediile filialelor centrelor regionale: Iași, 
Constanța, Târgoviște, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Alba-Iulia și București. 
La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai serviciilor 
publice deconcentrate, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale precum și 
reprezentanți ai mass-media locală: monitorul de Iași, televiziunea locala TELE”M Iași,  ATV 
Bistrita, City News, Ziua de Cluj, Mediafax, Realitatea TV, TV Arad, Banat TV, TV Reșita. 
Evenimentul s-a desfășurat simultan la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. 
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Subactivitatea 2.3.Crearea unui web-site cu informatii despre proiect si resurse în domeniul 
antreprenoriatului social de luat si din cererea de finantare informatii 
În vederea demarării acestei activități s-a procedat la înregistrarea domeniului web 
www.antreprenorulsocial.ro, găzduirea domeniului și a adreselor de e-mail tip 
nume.prenume@antreprenorulsocial.ro, realizarea paginii web www.antreprenorulsocial.ro   cu 
următoarele tehnologii: HTML, PHP, CSS, MySQL. 
Totodată au fost elaborate materiale pentru postarea pe site: prezentarea obiectivelor proiectului, 
a sursei de finanțare, a beneficiarului cât și a partenerului 
Subactivitatea 2.4.Realizarea uni film documentar al proiectului, precum și cu experiențe și 
inițiative de succes din rândul beneficiarilor.  
În vederea implementării acestei activități s-au înregistrat imagini de la evenimentele desfășurate 
în cadrul proiectului (conferințe de presă, întâlniri de lucru ale echipei de implementare a 
proiectului, seminariile de pregătire a angajaților,  deplasările efectuate în comunitățile de romi, 
întâlnirile de lucru cu autoritățile publice locale, lansarea documentației în vederea realizării 
subactivitații 5.7 ”înființarea și dezvoltarea a 20 de întreprinderi ale economiei sociale”, întâlniri 
de lucru ale comisiei de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul proiectului în vederea 
realizării subactivității 5.7. 
Filmul documentar a fost prezentat în cadrul conferinței de închidere a proiectului. 
Subactivitatea 2.5.Crearea și difuzarea a trei clipuri publicitare pentru promovarea proiectului. 
Primul clip publicitar al proiectului a fost difuzat începând cu data de 27 noiembrie 2011 în 
cadrul emisiunii Caravana Romilor ( de 2 ori în cadrul unei emisiuni ).  Până la data de 29 
ianuarie 2012 clipul a fost difuzat de 20 de ori în cadrul emisiunii Caravana Romilor, la OTV. 
Proiectul “Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi” oferă şanse reale de 
dezoltare economică. Acesta este ideea de la care s-a pornit în realizarea spotului de proiect. S-a 
ajuns la acestă idee în cadrul întâlnirilor cu managerul de proiect, specialistul PR , respectiv 
echipa de filmare a spotului (cameraman – fotoreporter, regizor)  întâlniri aferente perioadei de 
pre-producţie. 
Prin intermediul acestui clip s-a prezentat o viziune bazată pe situaţii reale.  La realizarea 
clipului, au participat  angajații din cadrul proiectului, reprezentanți ai comunităților locale. 
Filmarea s-a desfăşurat în localităţi în care chiar exista idei și oportunități de afaceri ale 
comunitatilor de romi. Au fost alese locaţii apropiate de Bucureşti pentru a reduce costurile de 
producţie, dar în acelaşi timp comunităţile au fost alese cu atenţie pentru a sublinia ideea 
spotului.  
Al doilea clip publicitar al proiectului a fost difuzat în perioada 18-25 mai 2013, la Prima Tv.  
Prin proiectul “Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi” am oferit şanse 
reale de dezoltare economică la nivelul comunitatilor din medii defavorizate.  
Ideea de la care s-a pornit în realizarea spotului de proiect este tocmai aceea de a arăta o 
activitate concreta, ce poate însemna economia sociala și implicit cum aceasta se poate dezvolta.  
Am ales o vulcanizare auto ca locație pentru a arăta că o afacere sociala poate porni de la puțin – 
și se poate dezvolta, poatea crea locuri de muncă. Personajul clipului este un tanar de etnie roma 
care transmite un mesaj mai mult decat sugestiv. 

’’ Simt ca lucrez pentru mine, si pentru toti cei care imi sunt aproape! 
       Muncim impreuna, iar profitul ajunge tot in comunitate! 
       Am avut nevoie doar de un punct de pornire, si l-am primit! “ 

http://www.antreprenorulsocial.ro/
mailto:nume.prenume@antreprenorulsocial.ro
http://www.antreprenorulsocial.ro/
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Post-producţia spotului a constat în editarea materialelor filmate, realizarea graficii necesare 
spotului, respectiv efectuarea corecţiilor de culoare şi sunet. 
Promovarea activităților proiectului s-a realizat  pe site-ul www.antreprenoriatulsocial.ro.,  prin 
apariții în diverse publicații ziarul Unirea, Ziare.com, comunicatedepresa.com, 
www.comunicate-de-peresa.ro, www.romaniapozitiva.ro, www.realitate.net, www.radio-
resita.ro, www.citynews.ro, Ziua de Cluj, www.ziarul.com, www.alba24.ro, 
www.ocnamuresonlin.ro.  precum și în cadrul emisiunilor Caravana Romilor-OTV. 
În perioada de raportare s-a stabilit conceptul pentru realizarea următorului clip publicitar al 
proiectului. 
Ultimul  clip publicitar al proiectului a fost difuzat în perioada mai -august 2013, la Prima TV.  
Prin proiectul “Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi” am oferit şanse 
reale de dezoltare economică la nivelul comunitatilor din medii defavorizate.  
Ideea de la care s-a pornit în realizarea spotului de proiect este tocmai aceea de a arăta o 
activitate concreta, ce poate însemna economia sociala și implicit cum aceasta se poate dezvolta.  
Am ales o spălătorie  auto ca locație pentru a arăta că o afacere sociala poate porni de la puțin – 
și se poate dezvolta, poatea crea locuri de muncă 
Activitatea 3 – Anexa 3 
Înfiintarea unui Centru de Resurse pentru Antreprenoriatul Social 
Subactivitatea 3.1 Dobândirea personalităţii juridice a Centrului de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social. 
Activitatea s-a realizat după cum urmează: elaborarea statutului „Asociaţiei Centrul de Resurse 
pentru Antreprenoriat Social”, autentificarea statutului şi a Actului constitutiv, demersuri pentru 
obţinerea personalităţii juridice a asociaţiei (deschiderea unui cont în bancă, depunerea la 
judecătorie a dosarului pentru obţinerea personalităţii juridice). 
La data de 17.03.2011 s-a obținut hotărârea judecătorească definitivă privind acordarea 
personalității juridice Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social,  realizându-se  
unul dintre indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului. 
Înființarea Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social are ca principal scop 
dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului social, dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu 
structurile autorităților centrale și  locale, creșterea capacității actorilor instituționali, sociali și 
economici de a acționa în domeniul antreprenoriatului social și al dezvoltării durabile, creșterea 
implicării cetățenilor în promovarea, dezvoltarea și consolidarea antreprenoriatului social, 
facilitarea incluziunii sociale active și a integrării profesionale a persoanelor marginalizate social 
prin promovarea unor forme legale de intervenție specializată cum ar fi: intreprinderi sociale, 
cooperative sociale sau alte forme de organizare din domeniul economiei sociale. 
Totodată a fost elaborat regulamentul de organizare și funcționare a asociației precum și 
regulamentul intern, după aprobarea de către președinte au fost aduse șa cunoștința angajaților. 
 
Subactivitatea 3.2 Deschiderea in fiecare regiune de dezvoltare din Romania a unei filiale a 
Centrului de Resurse pentru Antreprenoriatul Social 
În vederea realizării acestei subactivități s-a procedat la selectarea orașelor de reședință din 
fiecare regiune, elaborarea procedurilor de închiriere a spațiilor necesare desfășurării activității 
Subactivitatea 3.3 Dotarea centrelor cu echipamentul și mobilierul necesar desfășurarii 
activităților 

http://www.comunicate-de-peresa.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.realitate.net/
http://www.radio-resita.ro/
http://www.radio-resita.ro/
http://www.citynews.ro/
http://www.ziarul.com/
http://www.alba24.ro/
http://www.ocnamuresonlin.ro/
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Elaborarea documentației necesară organizării licitaţiilor şi încheierea contractelor de achiziţie a 
echipamentelor de mobilier. În vederea desfășurării activității în cadrul  filialelor Asociației 
Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social, au fost achiziționate de la bugetul proiectului 
mobilier de birou, calculatoare, aparate telefon/fax, servicii de telefonie și închirierea spațiilor de 
lucru. 
Filialele Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social își desfășoară activitatea în 
următoarele locații: 
1.Regiunea Nord-Est - sediul în Iași, b-dul Carol I, nr.4, etj.3, cam.30-31-32, 
tel/fax:0332/408698. 
2.Regiuneaa Sud-Est - sediul în Constanța, str.Avram Iancu, nr.11-13, etaj 1, 
tel/fax:0241/662161. 
3.Regiunea Sud Muntenia - sediul în Târgoviște,  str.Libertății, nr.2, tel/fax:0245/211911. 
4.Regiunea Sud Vest Oltenia - sediul în Craiova, Calea București, Bl.R 10, sc.1, etj.1, 
tel/fax:0251/544117. 
5.Regiunea Nord-Vest – sediul în  Cluj-Napoca, str.Republicii, nr.88, camera 1. 
6.Regiunea Vest - sediul în Timișoara, Piața Sfântul Iosif cel Nou, nr.11, tel/fax:0256/292912. 
7.Regiunea Centru – sediul în Alba Iulia, str.Muncii, nr.2A, tel/fax:0258/738278. 
8.regiunea București-Ilfov – sediul în București, str.Victor Eftimiu, nr.1-3, sect.1, 
tel/fax:021/3106422. 
Subactivitatea 3.4 Selectarea si angajarea personalului pentru Centrul de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social (in fiecare filiala va fi un coordonator, trei experti si o secretar/a). 
În lunile noiembrie și decembrie s-a procedat la selecția personalui pentru filialele centrului de 
resurse pentru antreprenoriat social după cum urmeză: 

- În luna noiembrie 2010,  în urma procedurilor de concurs au fost ocupate posturile de 
coordonatori regionali.  

- În luna decembrie 2010, în urma procedurilor de angajare au fost ocupate posturile de 
experți și personal secretariat, conform activităților prevăzute în  cererea de finanțare 

În acest sens a fost elaborat Anunţul și bibliografia pentru posturile vacante, regulamentul de 
organizare și desfășurare a concursului, precum și mediatizarea posturilor necesare completării 
echipei de implementare.   
Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante – selecţia personalului 
Elaborarea fişelor de post pentru fiecare funcţie. 
Angajarea personalului începând cu luna a 7 a de proiect (ianuarie 2011). 
În lunile noiembrie și  decembrie s-a procedat la selecțiaia personalui pentru filialele Asociației 
Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social după cum urmeză: 
În luna noiembrie 2010 s-a publicat anunțul privind ocuparea posturilor vacante de coordonator 
regional, câte un post în fiecare regiune de dezvoltare a României. Totodată au fost publicate 
condițiile de participare la concurs bibliografia precum și regulamentul de desfășurare a 
concursului pentru ocuparea posturilor menționate. 
În urma procesurilor de concurs au fost ocupate 5 posturi din cele 8 prevăzute, respectiv au fost 
ocupate posturile de coordonator regional pentru regiunile: nor-est, sud-est, sud-Muntenia, vest și 
București-Ilfov. Ca urmare a fost reluată procedura de concurs în vederea ocupării posturilor de 
coordonator regional pentru regiunile nord-vest, centru și sud-vest Oltenia pentru luna decembrie 
2010. Odată cu reluarea procedurilor pentru ocuparea celor 3 posturi de coordonatori regionali au 
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fost publicate și condițiile de participare, bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante din 
cadrul filialelor Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social: câte 3 posturi de 
experți pentru fiecare regiune și câte un post personal secretariat pentru fiecare regiune. 
În urma procedurilor de concurs au fost ocupate cele 40 de poziții prevăzute în cadrul 
proiectului, respectiv, 8 posturi de coordonatori regionali, 24 de experți și 8 psturi personal 
secretariat. 
În acest sens a fost elaborat Anunţul și bibliografia pentru posturile vacante, regulamentul de 
organizare și desfășurare a concursului, precum și mediatizarea posturilor necesare completării 
echipei de implementare.   
Angajarea personalului în cadrul filialelor centrului de resurse pentru antreprenoriat social s-a 
realizat începând cu luna a 7 a de proiect (ianuarie 2011). 
 
Activitatea 4  
Analiza si cercetare pentru dezvoltarea antreprenoriatului social 
Subactivitatea 4.1 Formarea unui grup de think-thank in vederea studierii antreprenoriatului 
social 
Selectarea a 5 specialişti cu experiență în domeniul antreprenoriatului social pentru constituirea  
unei echipe multidisciplinare în vederea cercetării antreprenoriatului social, doi specialişti din 
România şi trei specialişti din străiătate. 
Subactivitatea 4.2 Analiza domeniului antreprenoriatului social la nivel UE de catre grupul de 
think-thank 
Subactivitatea 4.2.1 Identificarea și studierea de materiale informative relevante. In acest sens 
membrii grupului de tihnk-thank au identificat si selectat mai multe materiale relevante in 
domeniul antreprenoriatului social, printre care mentionam „Carta Socială Europeană”, din 
anul 1961, “Carta Principiilor Economiei Sociale“,din 2001;  CEP-CMAF, „Déclaration finale 
commune des organisations européennes de l´Économie Sociale”,din  20.06.2002; Charities Act 
2006, Regatul Unit al Marii Britanii;  Codul Comercial al Regatului României din 10.05.1887 
(MOF 126 / 10/09/1887; Codul societăţilor mutuale; Franţa;  Codul muncii adoptat prin Legea 
Legea nr 53 din 24.01.2003, Publicata in Monitorul Oficial; Partea I nr. 72 din 05/02/2003, cu 
completarile si modificarile ulterioare;  „Comunicarea Comisiei COM 639 / 2008 către 
Consiliu, Parlamentul European, către Comitetul Economic şi Social European şi către 
Comitetul Regiunilor referitoare la o recomandare a Comisiei privind incluziunea activă a 
persoanelor excluse de pe piaţa muncii”,, Bruxel, 2008;  Comisia Europeană, „Europa 2020, O 
strategie europeană pentru o creştere inteligentă,ecologica si favorabilă incluziunii”, Bruxel, 
03.03.2010; Comisia Comunităţilor Europene, „Green Paper Entrepreneurship in Europe”, 
COM (2003) 27 final, Bruxel, 2003;  Comisia Comunităţilor Europene, „Propunere de decizie a 
Consiliului privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor 
membre”, nr. 869 / 2008, Bruxel, 28.01.2009;  Comisia Comunităţilor Europene, 
„Recomandarea Comisiei privind incluziunea activă a persoanelor excluse de la piaţa muncii”, 
Bruxel, 30.09.2008; Comisia Europeană „Zece ani de Strategie Europeană privind Ocuparea 
Forţei de Muncă”,Bruxel, 2007; Comisia Europeană, Directoratul General pentru Ocupare, 
Afaceri Sociale şi Oportunităţi Egale, „EU employment situation and social outlook, montly 
monitor”, Bruxel, ianuarie 2010; Commission staff working document – joint report on social 
protection and social inclusion 2008”, country profiles, Bruxel, 2009;  Comunicat de presă „UE 
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încurajează eforturile la nivel naţional de combatere a sărăciei şi a excluderii sociale”, Bruxel, 
03.10.2008;  Comitetul Economic şi Social European, „Comisia UE ar trebui să ia serios în 
considerare elaborarea unei politici pentru întreprinderile sociale”, Bruxel, 1.10.2009;  
Comitetul European Economic şi Social, „Opinion of the European Economic and Social 
Committee on The post-2010 Lisbon Strategy (exploratory opinion)”, Bruxel, 2009; Consiliul 
Europei „Concerted development of social cohesion indicators – Methodological guide”, 
Strasbourg Cedex, 2005; Consiliul Europei, Inspection Générale des Finances, N 2001-M-044-
01, „Rapport d’enquete sur la finance socialement responsable et la finance solidaire” 2002;  
Consiliul Europei „Rethinking consumer behaviour for the well-being of all - Reflections on 
individual consumer responsibility”, 2009;  Consiliul Uniunii Europene, „Decizia Consiliului 
privind liniile directoare pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre”, 
Bruxel, 09.07. 2008;  Co-operative and Community Benefit Societies and Credit Unions Act 
2010, Regatul Unit al Marii Britanii;  Decretul Guvernului 188/ 1999 privind furnizorii de 
îngrijire personală şi socială, instituţiile de autorizare pentru funcţionarea serviciului, precum şi 
acordarea licenţelor întreprinderilor sociale,Ungaria;  „Decizia Consiliului privind liniile 
directoare pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre”, Bruxel, 09.07. 
2008;  Decretul-lege nr. 67/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi 
de credit (MOF 23 / 09.02.1990); Decretul nr. 133/1949 privind organizarea cooperaţiei 
(republicat în Buletinul Oficial 74 /05.07.1951);  „Economia de solidaritate”, Conferinţa de ES 
de la Gdansk, Polonia, 2008.  
Subactivitatea 4.2.2. Analiza principalelor politici, reglementări și practici europene cu privire la 
antreprenoriatul social.  In urma  identificarii documentelor care reglementeaza politicile cu 
privire la antreprenoriatul social la nivel european, membrii grupului de tihnk-thank au studiat 
modele de antreprenoriat social dezvoltate de-a lungul timpului în Europa. Astfel, membrii 
grupului de tihnik–thank  au identificat urmatoarele modele de antreprenoriat social: modelul 
anglo-saxon, modelul  mediteranean; modelul  scandinavic si modelul corporatist.  

Modelul anglo-saxon se găseşte în Marea Britanie şi pune accentul pe combaterea excluziunii 
sociale prin intermediul abordărilor economiei sociale locale şi ale sectorului terţ care includ o 
varietate de cooperative, unităţi de credit, organizaţii tradiţionale de ajutor reciproc, organizaţii 
voluntare, întreprinderi cu orientare socială şi organizaţii de locuinţe.  
Modelul mediteranean cuprinde Italia, Potugalia, Spania şi Grecia. Italia este o ţară în care 
antreprenoriatul social este puternic şi este compus din cooperative, ONG-uri, asociaţii non-
profit, şi întreprinderi sociale. În Portugalia şi în Spania, economia socială este, relativ, mai puţin 
dezvoltată. Reflecţia cu privire la modelul mediteranean, se corelează cu caracteristicile specifice 
ale statului social în ţările mediteraneene, cum ar fi rolul familiei în reproducerea socială. 
Modelul scandinav cuprinde Finlanda, Norvegia, Danemarca şi Suedia. Toate cele patru ţări au 
sisteme sociale similare: tradiţie adânc înrădăcinată a mişcărilor, sector public mare şi un stat de 
bunăstare puternic Exemplul ţărilor scandinave evidenţiază că dezvoltarea economiei sociale 
poate fi reconciliata şi compatibilă cu un sistem de bunăstare generos, că parte a unei politici 
progresive de redistribuire.  
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Modelul corporatist include  Belgia, Franţa şi Germania. În Germania, economia socială 
include asociaţiile de bunăstare, cooperativele, organizaţiile de ajutor reciproc şi multe 
organizaţii voluntare şi intiative. Predomina, totuşi, punctul de vedere că există o lipsă generală 
de informare privind economia socială şi posibilităţile pe care această le poate oferi.  Franţa ar 
putea fi considerată că un exemplu de ţara europeană cu economie socială susţinută de guvern, 
din moment ce  organizaţiile de administrare a serviciilor, în numele statului, sunt compensate de 
către acesta, deoarece execută o lucrare publică-socială şi întreprinderile sociale beneficiază de 
stătut juridic special.  
Subactivitatea 4.2.3. Identificarea și analizarea unor modele de bună practică în domeniul 
antreprenoriatului social. Membrii grupului de tihnk-thank au identificat si analizat  modele de 
buna practică din 5 domneii ale antreprenoriatului social. Acestea sunt: intreprinderi sociale, 
microcreditare socială, consum responsabil, comerţ echitabil și susţinerea micii agriculturi 
locale. 
Întreprinderea socială este o entitate comercială ce desfășoară activități cu scop lucrativ,  dar 
care folosește profitul obținut pentru crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor 
defavorizate.  
Microcreditarea socială este un instrument finaciar prin care cei saraci sunt incurajati să 
dezvolte activitati economice pentru imbunatatirea situatiei sociale.  
Consumul responsabil reprezintă constientizarea faptului ca consumul reprezintă un beneficiu 
la nivelul întregii societăţii, putând reprezenta un factor important de susţinere a unui model 
sustenabil de dezvoltare. 
Comerţul echitabil este recunoscut ca o formă de solidaritate internaţională faţă de ţările în curs 
de dezvoltare, acesta caracterizându-se prin dezvoltarea unor mecanisme de respectarea a 
drepturilor producătorilor din aceste ţări la un trai decent, prin asigurarea unui preţ echitabil 
pentru munca lor. 
Sustinerea micii agriculturi locale face parte din rândul iniţiativelor de economie socială şi 
solidară care se bazează pe parteneriatele locale pentru susţinerea micilor producători agricoli.  
Subactivitatea 4.2.4 Analiza exemplelor de bună practică și adaptarea acestora la specificul 
comunităților de romi din România.  
Membrii grupului de tihnk-thank au analizat mai multe modele de întreprinderi sociale de succes 
din Europa și au ajuns la concluzia că modelul de întreprindere sociale care se poate adapta la 
specificul comunităților de romi din România, este întreprinderea socială de inserție. 
Întreprinderile sociale de inserţie reprezintă una dintre structurile caracteristice domeniului de 
economie socială, care au obiectivul de creare a locurilor de muncă adaptate şi sustenabile pentru 
persoanele vulnerabile social. Întreprinderile sociale de inserţie se caracterizează prin 3 
fundamente identitare:1. integrarea socială şi profesională a persoanelor care suferă diferite 
handicapuri  sociale şi profesionale, determinate de excluderea socială şi rolul marginal în cadrul 
societăţii; 2.  alegerea de a-şi integrarea activităţile în sistemul economic, care joacă adesea un 
rol important în procesul de excluziune; 3. existenţa unei puternici dimensiuni pedagogice, în 
special prin elaborarea de programe educative, concepute pentru dezvoltarea potenţialului 
individual în cadrul întreprinderii. 
Subactivitatea 4.3. Organizarea cursurilor de formare pentru 20 de manageri ai economiei sociale 
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Activitatea este în curs de realizare. Activitatea  fost prelungită  prin Notificarea nr.19, depusă la 
AMPOSDRU în data de 08.06.2012 și prin Notificarea nr.20 depusă la OIR SUD VEST 
OLTENIA în data de 19.09.2012. 
Prin Notificarea nr.14  înregistrată la  DG-AMPOSDRU sub nr. 33508 din 30.12.2011 s-a 
solicitat înlocuirea sintagmei ”manageri ai economiei sociale” din cadrul subactivității 4.3, cu 
sintagma ”manageri ai întreprinderilor sociale”,  precum și prelungirea perioadei de 
implementare a subactivității 4.3 ”organizarea cursurilor de formare pentru 20 de manageri ai 
economiei sociale” cu încă 7 luni de implementare față de data limită de realizare a activității. 
Activităţile proiectului prevăd formarea de manageri, care să conducă structuri ale economiei 
sociale. Ne propunem ca această activitate să fie desfăşurată şi după finalizarea proiectului de 
către Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social, care s-a înfiinţat în cadru proiectului. În 
urma finalizării cursurilor de formare, experţii angajaţi în cadrul proiectului, care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Birourilor Regionale ale Centrului de Resurse pentru Antreprenoriat Social, 
au dobândit şi experienţa practică de înfiinţare a unei întreprinderi sociale. Ţinând cont de 
cunoştinţele şi experienţa acumulată de experţii angajaţi în cadrul proiectului, dorim să asigurăm 
sustenabilitate proiectului prin oferirea de consultanţă în înfiinţarea şi dezvoltarea intreprinderior 
sociale.   
Activitatea 5.  
Activităţi pentru asigurarea incluziunii sociale.  
Subactivitatea 5.1. Selectarea a 150 de localităţi din care provin grupurile ţintă, care vor 
beneficia de consultanţă şi asistenţă tehnică din partea centrului de resurse pentru antreprenoriat 
social. 
Selectarea localităților – scop: 

- Atragerea de resurse financiare în vederea înființării unor întreprinderi sociale 
- Promovarea antreprenoriatului social în comunitățile de romi, la nivelul autorităților și al 

publicului larg, ca o resursă pentru asigurarea dezvoltării locale și combaterea excluziunii 
sociale 

- Înființarea a 20 de inițiative pilot de antreprenoriat social (intreprinderi și cooperative ale 
economiei sociale) în comunitățile de romi 

Selecția localităților s-a realizat conform următorului set de criterii: 
 În localități să existe un număr de 200 de romi declarați la recensământul din 2002; 
 Interesul instituțiilor/organizațiilor locale de a accesa și gestiona proiecte din fondurile 

structurale adresate și comunităților rome; 
 Impactul preconizat al proiectelor; 
 Cooperarea și parteneriatul/participarea actorilor locali; 
 Distribuția geografică la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare 

Experții din cadrul filialelor Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social, au 
identificat localitățile în care există romi declarați la recensământul din 2002, luând în 
considerare și alte aspecte cum ar fi mărimea comunității de romi, deschiderea autorităților locale 
față de implementarea programelor finanțate din fondurile europene, impactul acestora asupra 
comunității. 
Astfel, a fost transmis unui număr de 228 de primării o adresă de informare privind obiectivele 
proiectului, beneficiile aduse comunității atât de romi cȃt și de ne-romi, precum si un chestionar 
adresat autorități publice in vederea analizării disponibilități acesteia de a se implica în program. 
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Totodată experții din cadrul echipei de implementare au efectuat vizite de lucru la primăriile  
care si-au manifestat dorința de participa la implementarea proiectului precum și în comunitatea 
de romi. În vederea facilitării comunității a fost elaborată un instrument de lucru -”Fișa de 
evaluare a comunității” pentru o cunoaștere cât mai bună a localităților propuse în proiect. 
În urma analizării acestor criterii precum și a disponibilității autorităților locale de a se implica în 
proiect au fost selectate cele 150 de localități beneficiare în proiect. Fiecare primărie a fost 
anunțată printr-o scrisoare de informare că a fost selectată pentru a participa la implementarea 
activităților proiectului prevăzute a se desfășura. 
Subactivitatea 5.2. Încheierea de parteneriate între centrul de resurse pentru antreprenoriat social 
și primăriile localităților selectate în cadrul proiectului 
Parteneriatele cu autoritățile publice locale încheiate în vederea susținerii și dezvoltării 
antreprenoriatului social stimulează implicarea societății civile și responsabilitatea socială a 
firmelor în domeniul incluziunii sociale, a grupurilor vulnerabile, cât și dezvoltarea comunităților 
locale prin sprijinirea unor activități generatoare de venit care contribuie direct la bunăstarea 
membrilor grupurilor vulnerabile. În acest sens, a fost trimis primăriilor selectate spre consultate 
Acordul de parteneriat. În urma consultărilor s-a stabilit forma finală, semnată de părți. 
Parteneriatele cu autoritățile publice locale încheiate în vederea susținerii și dezvoltării 
antreprenoriatului social stimulează implicarea societății civile și responsabilitatea socială a 
firmelor în domeniul incluziunii sociale, a grupurilor vulnerabile, cât și dezvoltarea 
comunităților locale prin sprijinirea unor activități generatoare de venit care contribuie direct la 
bunăstarea membrilor grupurilor vulnerabile. În acest sens, a fost trimis primăriilor selectate spre 
consultate Acordul de parteneriat. În urma consultărilor s-a stabilit forma finală, aceasta fiind 
semnată de către părți. Au fost încheiate 150 de parteneriate cu primăriile localităților selectate în 
cadrul proiectului. 
Subactivitatea 5.3.Facilitarea înfiinţării de grupuri de iniţiativă pentru dezvoltarea de proiecte de 
antreprenoriat social în cele 150 de localităţi.  
Înființarea grupurilor de inițiativăîn cadrul comunităților de romi din România, din care provin 
grupurile țintă vor beneficia de consultanță și asistență tehnică din partea centrului de resurse 
pentru antreprenoriat social în elaborarea și depunerea spre finanțare a proiectelor pentru 
dezvoltarea antreprenoriatului social. 
A fost elaborat un model de constituire a grupului de inițiativă și transmis pe rețeaua de 
comunicare a proiectului către experții din cadrul filialelor centrului în vederea atingerii acestui 
obiectiv. 
Grupurile de inițiativă înființate în cadrul comunităților de romi din România, din care provin 
grupurile țintă vor susține și dezvolta activități de antreprenoriat social. 
Grupurile de inițiativă  beneficiază de consultanță și asistență tehnică din partea centrului de 
resurse pentru antreprenoriat social în elaborarea și depunerea spre finanțare a proiectelor pentru 
dezvoltarea antreprenoriatului social precum și înființarea  de inițiative pilot de antreprenoriat 
social în comunitățile de romi. 
Au fost constituite 150 de grupuri de inițiativă în cele 150 de localități selectate în cadrul 
proictului.  
A fost identificat grupul țintă al proiectului  format din 3000 de persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile, dintre aceștia  2000 persoane de etnia roma, 1000 de persoane care nu au un loc de 



 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
EGALITĂŢII DE ŞANSE 

AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
POS DRU 

2007-2013 

 

INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007 - 2013 

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar 

 26 

 

muncă stabil. Pentru a asigura egalitatea de șanse, 50% din persoanele care compun grupul țintă 
al proiectului vor fi femei iar 15% vor fi persoane cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani. 
3000 de persoane – grupul țintă al proiectului  provenite din grupuri defavorizate vor fi implicate 
în inițiative de antreprenoriat social. 
Subactivitatea 5.4. Formarea unor echipe de lucru formate din membrii ai centrului de resurse 
pentru antreprenoriatul social, reprezentanți ai comunităților locale și reprezentanți ai 
autorităților publice locale. 
La nivelul fiecărei localități selectate în cadrul proiectului a început procesul de formare a 
echipelor de lucru compuse din persoane din grupul de inițiativă, membrii birourilor regionale, 
reprezentanți ai autorităților publice locale.  
Grupurile de inițiativă constituite în cadrul celor 150 de comunități beneficiare ale proiectului în 
urma consultărilor la nivel local,  au desemnat reprezentanți pentru formarea echipelor de lucru 
în vederea dezvoltării de activități în domeniul antreprenoriatului social precum și dezvoltarea de 
întreprinderi ale economiei sociale. Din cadrul echipelor de lucru pe lângă reprezentanții 
comunităților locale,  fac parte și reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai 
centrului de resurse pentru antreprenoriat social. În componența echipelor de lucru au fost 
incluse persoane care au informații și cunoștințe despre elaborarea unui proiect și implementarea 
acestuia, despre inițierea și dezvoltarea unei afaceri sociale. Scopul constituirii acestor echipe de 
lucru este acela de a identifica la nivel local oportunități pentru dezvoltarea unei afaceri sociale 
precum și de a elabora proiecte care să promoveze antreprenoriatul social.  
Subactivitatea 5.5. elaborarea proiectelor pentru dezvoltarea antreprenoriatului social. 
Echipele de lucru formate din membrii ai centrelor de resurse pentru antreprenoriatul social, 
reprezentanții comunităților locale (din grupurile de inițiativă)  și reprezentanți ai autorităților 
publice locale în urma consultărilor   au  elaborat schițe de proiecte, urmând ca atunci când se 
vor lansa programe de finanțare care să susțină dezvoltarea antreprenoriatului social să 
completeze cererile de finanțare și să le transmită spre finanțatori. Totodată au fost elaborate 
documentele necesare înființării de întreprinderi sociale (studii de prefezabilitate, planuri de 
afaceri) care vor participa la selecția de proiecte în vederea finanțării lor de la bugetul 
proiectului. 
Subactivitatea 5.6. Depunerea spre finanțare a minimum 70 de proiecte care să promoveze 
antreprenoriatul social. 
În urma desfășurării procesului de facilitare de către experții din cadrul proiectului 
”Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, în cele 150 de localități selectate, 
au fost înființate 150 de grupuri de initiativă. În urma procesului de consultare dintre experții 
regionali, reprezentanții grupurilor de initiativă și reprezentanți ai autorității puplice locale au 
identificate mai multe oportunități de dezvoltare ale unor întreprinderi ale economiei sociale. 
Având în vedere faptul că  bugetul alocat acestei activități nu poate oferi sprijin pentru înființarea 
de întreprinderi sociale tuturor grupurilor de inițiativă, s-a elaborate un ghid de finanțare  în care 
se regăsesc criteriile de selecție pentru cele 20 de întreprinderi sociale, activitățile și cheltuielile 
eligibile, modul de finanțare a proiectelor, mărimea sprijinului finanaciar, procedura de selecție a 
proiectelor depuse, criteriile și grila de evaluare, monitorizarea și controlul proiectelor, precum și 
modul de  completare a cererii de finanțare. 
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Menționăm că prin notificarea nr.15 transmisă la AMPOSDRU în 30.12.2011, a fost transmisă 
spre analiză documentația aferentă  selectării celor 20 de întreprinderi ale economiei sociale, 
respectiv, Ghidului și cererea de finanțare. 
Prin acest demers, se oferă șanse egale pentru înființarea de întreprinderi ale economiei sociale 
tuturor celor 150 de grupuri de inițiativă și totodată se asigură transparență în selectarea celor 20 
de grupuri de inițiativă care vor fi sprijinite în înființarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale. 
În vederea implementării acestei activități echipele de lucru formate din experții regionali 
reprezentanții grupurilor de initiativă și reprezentanți ai autorității puplice locale au realizat 
planuri de afaceri urmând ca  acestea în urma  procesului de selecție, să fundamenteze înființarea 
de întreprinderi ale economiei sociale.  
În data de 23.01.2012 a avut loc lansarea pe canalele de comunicare și în mass-media a 
Programului de sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale (ghidul solicitantului și cererea 
de finanțare), termenul de depunere a cererilor de finanțare prevăzut la sfârșitul lunii martie 
2012. 
Scopul ghidului este acela de a oferii informații și asistență solicitanților cu privirea la procedura 
de selecție a proiectelor, criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potențiali beneficiari și 
proiectele acestora, regulile de finanțare precum și drepturile și obligațiile beneficiarilor. 
Criteriile de evaluare a proiectelor menționate în ghid cuprind: 

a. grila de evaluare administrativă, care cuprinde: cererea de finanțare tip; anexa 1 
(investiția inițială a întreprinderii); anexa 2 (contul de venituri/cheltuieli al întreprinderii 
sociale); curriculum vitae pentru membrii echipei. 

b. grila de evaluare privind respectarea conformității cererii de finanțare a planului de 
afaceri, care cuprinde: titlul, date de identificare a grupului de inițiativă; opțiunea formei 
juridice a întreprinderii sociale propuse, mediul unde va funcționa întreprinderea socială; 
rezumatul proiectului; misiunea întreprinderii sociale; obiectivul financiar; obiectivul 
social; descrierea afacerii întreprinderii sociale; piața țintă; analiza mediului de afaceri; 
planul de marketing; planul operațional de management și analiza riscului. 

c. grila de evaluare a elementelor componente ale planului de afaceri, care 
cuprinde:investiția inițială; impactul socio-economic al întreprinderii sociale; contul 
profit/pierdere al întreprinderii sociale; sustenabilitatea întreprinderii sociale; planul de 
marketing; parteneriate; contribuția grupului și a partenerilor. 

În urma lansării concursului de cereri de finanțare pentru înființarea de întreprinderi sociale au 
fost primite la sediul organizației în termenul de depunere stabilit 108 cereri de finanțare și o 
cerere de finanțare după expirarea termenului de depunere. 
Prin Decizia nr. 27 din 02.04.2012 a fost stabilită comisia de evaluare a cererilor de finanțare 
depuse de grupurile de inițiativă constituite în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul social o șansă 
pentru comunitățile de romi”, cu următoarele atribuții: 

- apreciază oportunitatea proiectului și gradul în care cererea de finanțare răspunde 
obiectivelor propuse; 

- notează proiectele în funcție de grila de acordare a punctajelor; 
- stabilește ierarhia ofertelor în funcție de valoarea, importanța punctajului obținut precum 

și cuantumul finanțării acordate. 
Procedura de selecție a ofertelor a constat în: 
1.Verificarea conformității administrative (grila de evaluare administrativă). 
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2.Preselecția ofertelor (grila de evaluare privind respectarea conformității cererii de finanțare a 
planului de afaceri și grila de evaluare a elementelor componente ale planului de afaceri). Vor fi 
selectate toate cererile de finanțare care au minim 60 de puncte. 
 În urma analizării dosarelor de candidatură Comisia de Evaluare a decis următoarele: 

• Respingerea unui dosar de candidatură deoarece a fost depus după expirarea termenului 
de depunere. 

• Respingerea cererilor de finanțare depuse de grupurile de inițiativă care nu conțin toate 
documentele solicitate. Au fost respinse 36 de cereri de finanțare conform punctului 5.2. 
din ”Programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale”.  

• Respingerea cererilor de finanțare depuse de grupurile de inițiativă care nu au îndeplinit 
punctajul minim de 60 de puncte. Au fost respinse 33 de cereri de finanțare conform 
punctului 5.3 și 5.4. din ”Programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor 
sociale”.  

• Preselecția  cererilor de finanțare evaluarea în teren. Au fost preselectate 38 de cereri de 
finanțare care au îndeplinit punctajul minim de 60 de puncte pentru a fi evaluate în teren. 
conform punctului 5.3 și 5.4. din ”Programul de sprijin pentru dezvoltarea 
întreprinderilor sociale”.  

Cererile de finanțare care au acumulat minim 60 de puncte au urmat procedura de evaluare în 
teren de către membrii echipei de implementare conform  „Manualului  de procedură   pentru 
evaluarea pe teren a Cererilor de Finanţare  care au acumulat 60 de puncte din lista 
proiectelor depuse spre finantare pentru înființarea de întreprinderi sociale”. 
Manualul de procedură pentru evaluarea pe teren este un document elaborat de echipa de 
management a proiectului în consultare cu echipa de implementare care cuprinde următoarele 
anexe: scopul verificării pe teren, etapele verificării, declarație pe propria răspundere a 
solicitantului referitoare la asigurarea contribuţiei financiare si/sau  în natura, raportul asupra 
verificării pe teren a cererii de finanţare 
Pe baza analizei rapoartelor de vizită au fost selectate cele 20 de cereri de finanțare, urmând ca 
grupurile de inițiativă a căror ofertă a fost aprobată să se constituie în forma juridică pentru care 
au optat pentru a funcționa ca întreprindere socială.  
Grupurile de iniţiativă ale căror Cereri de finanţare au fost selectate  sunt din următoarele 
localităţi: Botoşani, Buhuşi, Roman (regiunea nord-est), Măcin (regiunea sud-est), Prunişor, 
Calafat (regiunea sud-vest), Valea Dragului, Manasia, Călăraşi, Olteniţa (regiunea sud 
Muntenia), Recaş (regiunea vest), Valea lui Mihai, Mirşid (nord-vest), Târnăveni, Budila, 
Târlungeni, Sebeş (centru), Bucureşti,Ştefăneştii de Jos şi Tunari (regiunea Bucureşti-Ilfov). 
Subactivitatea 5.7. Înființarea și dezvoltarea a 20 de întreprinderi ale economiei sociale. 
Grupurile de iniţiativă ale căror Cereri de finanţare au fost selectate au urmat procedura de 
constituire în forma juridică pentru care au optat pentru a funcționa ca întreprindere socială: 
elaborarea statutului și a actului constitutiv, înregistrarea în vederea obținerii personalității 
juridice.  
Subactivitatea 5.8. încheierea de contracte de subvenții cu cele 20 de întreprinderi ale economiei 
sociale. 
După obținerea personalității juridice urma să se încheie contracte de subvenție în vederea 
alocării sprijinului financiar de la bugetul proiectului respectiv utilajele necesare și 
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subvenționarea salariilor persoanelor angajate conform cerințelor specificate în cererea de 
finanțare. 
În acest sens au fost elaborate o serie de documente ce vor fi încheiate cu structurile economiei 
sociale înființate, precum: contractul de finanțare cu entitățile economiei sociale, contractul de 
împrumut de folosință (comodat), anexa la contractul de împrumut de folosință (comodat) în care 
sunt prevăzute bunurile și condițiile acordate structurii economiei sociale  pentru funcționare, 
declarația angajament a reprezentantului structurii economiei sociale, precum și lista 
documentelor doveditoare a înființării structurii de economie socială și a creării a 10 locuri de 
muncă în cadrul acesteia. Aceasta cuprinde: 
  Copie certificată conform cu originalul: 

1. Actul constitutiv al Structurii de Economie Socială 
2. Statutul Structurii de Economie Socială 
3. Dovada sediului (contract de comodat, de închiriere, de vânzare – cumpărare, etc) 

necesară pentru livrarea bunurilor achiziționate de la proiect 
4. Sentinţa civilă (Încheierea judecătorească) 
5. Certificat de înscriere a persoanei juridice în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
6. Certificat de înregistrare fiscală 
7. Cont IBAN 
8. Organigrama Structurii de Economie Socială, aprobată  
9. Zece contracte individuale de muncă, semnate de părţi şi însoţite de dovada 

înregistrării lor REVISAL. 
10. Zece fişe de post semnate de părţi, aferente contractelor individuale de muncă 

Datorită întârzierilor mari în rambursarea cheltuielilor această activitate nu a mai putut fi 
îndeplinită. 
Activitatea 6. 
Înfințarea unei rețele naționale pentru promovarea antreprenoriatului social. 
Subactivitatea 6.1 identificarea și selectarea instituțiilor,  ong/urilor, autorităților publice locale, 
angajatorilor și actorilor sociali importanți din fiecare regiune care vor fi invitați să facă parte 
din această rețea. 
La nivelul fiecărei regiuni s-a realizat o bază de date care cuprinde instituții, ong-uri, angajatori 
interesați de promovarea antreprenoriatului social. La nivelul fiecărei regiuni se contactează 
organizațiie interesate de dezvoltarea antreprenoriatului social în vederea înființării unei rețele 
naționale de promovare a antreprenoriatului social. 
Subactivitatea 6.3. organizarea unor întâlniri județene și regionale în vederea înființării rețelei 
naționale pentru promovarea antreprenoriatului social. 
În urma semnării de parteneriate cu organizațiie și instituțiile interesate de dezvoltarea 
antreprenoriatului social au fost organizate întâlniri județene și regionale pentru înființarea 
rețelei. 
Activitatea 7.  
Formarea angajaților din cadrul birourilor regionale ale centrelor de resurse pentru 
antreprenoriat social 
Subactivitatea 7.1 organizarea de cursuri de formare în domeniile: dezvoltării comunitare, 
comunicării interculturale, romanipenu-lui (elemente de cultură și tradiții ale romilor), 
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dezvoltarea planurilor de afaceri (studiu de prefezabilitate, studio de fezabilitate, elaborarea 
planurilor de afaceri) elaborarea cererilor de finanțare, managementul proiectelor și formare de 
formatori. 
În vederea implementării eficiente a activităților prevăzute cât și pentru realizarea obiectivelor 
propuse s-a procedat la replanificarea activităților și realizarea unui nou grafic al activităților, 
modificări solicitate  prin încheierea unui  act adițional la contractul de finanțare, aprobat de 
către AM POS DRU, respectiv Actul Adițional nr.7 la contractul de finanțare, aprobat de AM 
POS DRU în data de 13.04.2011. 
Formarea angajaților din cadrul birourilor  regionale ale Asociației Centrul de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social a fost structurată după cum urmează:  
4 - 9 iulie 2011  

1.dezvoltare comunitară   
2.elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile sociale – modul 1studiu de 
prefezabilitate 

La cursul de Dezvoltare Comunitară, angajații din cadrul Birourilor Regionale și-au  completat 
cunoştinţele  despre ce este o comunitatea, indiacatorii unei comunităţi dezvoltate, precum şi a 
unei comunităţi nedezvoltate, ce reprezintă dezvoltarea comunitară, care sunt actori importanţi în 
procesul de dezvoltare comunitară, care sunt etapele în procesul de dezvoltare comunitară, 
principiile dezvoltării comunitare, precum şi modele curente de intervenție în comunitate, ce este 
participarea comunitară, niveluri de participare la nivel comunitar, stiluri de participare publică, 
motivarea participarii oamenilor la procesul de dezvoltare comunitară, ce este o evaluare initială, 
ce fel de tipuri de nevoi întâlnim la nivelul unei comunităţi, ce tipuri de informații sunt necesare 
în evaluarea inițială a unei comunităţi, care sunt metodele de strângere a informațiilor într-o 
comunitate, ce organizaţii şi persoane trebuie să fie implicate în procesul de evaluare iniţială, ce 
este un parteneriat, care sunt etapele de dezvoltare a unui parteneriat, care sunt  indicatorii unui 
parteneriat funcţional, care sunt avantajele şi dezavantajele parteneriatelor, dezvoltarea şi 
menţinerea parteneriatelor, cum se elaboreză un plan local de acţiune, şi cares sunt etapele în 
planificarea participativă, care sunt fazele de elaborare şi de implementare a unui proiect 
comunitar.  
În urma parcurgerii modulului 1studiul de prefezabilitate a fost elaborată analiza SOWT 
(oportunitatea de a dezvolta o afacere a unei întreprinderi sociale) pentru fiecare din cele 150 de 
localități selectate. 
24 – 30 iulie  

1.elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile sociale modul 2 – studiu de 
fezabilitate  
2. comunicare interculturală 

În urma parcurgerii modulului 2 studiul de fezabilitate fiecare cursant a elaborat un studiu de 
fezabilitate a unei idei de afaceri din localitățile selectate  din regiunea unde își desfășoară 
activitatea. 
În cadrul cursului de comunicare interculturală au fost prezentate conceptul de cultură şi 
comunicarea interculturală, modele pentru înțelegerea culturii, identități și relații interculturale, 
un model de analiză a relaţiilor interculturale, diversitate culturală, relații interculturale, care este 
diferența dintre multicultural și intercultural, empatia în comunicare, comunicarea verbala,  
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comunicarea paraverbală, comunicarea nonverbal, comunicare interactive, controlul comunicarii, 
blocaje și bariere în comunicare, barierele comunicării din perspectiva complexelor personale, 
tehnici de negociere.  
29 august – 3 septembrie 2011 

1.cutume și repere culturale ale romilor (romanipen) 
2.elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile sociale modul 3 – planul de 
afacere 

La cursul de Romanipen au fost prezentate cele patru concepte de bază ale romanipenului 
(phralipen-ul „sentimentul de frăţie”, patǐv „cinste, respect, onoare”, dihotomia uźipen „puritate, 
curăţenie sufletească şi trupească”/maxrime „impur, spurcat” şi baxt „noroc” – dacă ai noroc ai 
tot, adică şi sănătate etc.), ce nu au voie să facă bărbții romi și ce nu au voie să facă femeile rome 
în comunitate și în afara comunității.  
În urma parcurgerii modulului 3 elaborarea planului de afacere fiecare cursant a elaborat un  
planul de afacere din cadrul studiului de fezabilitate. 
18 – 21 septembrie 2011 

Scrierea propunerilor de finanțare pentru fondurile structurale 
Cunoștințele dobândite în urma cursurilor de formare sunt puse în practică în comunitățile 
defavorizate de romi selectate în cadrul proiectului: pregătirea comunității despre obiectivele 
proiectului, identificarea, ierarhizarea și prioritizarea problemelor comunității, facilitarea 
înființării de grupuri de inițiativă pentru dezvoltarea de proiecte în cele 150 de localități 
selectate, crearea de parteneriate cu autoritățile publice locale și alte entități interesate. 
Cursanții au dobândit cunoștințe despre evoluția economiei sociale, modele ale economiei 
sociale, structuri de întreprinderi sociale în România, caracteristici și competențe ale 
antreprenorilor în general precum și ale antreprenorilor sociali în special. Totodată au dobândit 
cunoștințe despre instrumentele de diagnoză și instrumentele de control pentru identificarea celei 
mai potrivite direcții de acțiune, realizarea unei analize de prefezabilitate, aprofundarea  
reglementărilor în vigoare privind structurile ofertei de economie socială. 
Cursul de formare de formatori s-a realizat în luna februarie 2012. 21 de cursanții din cadrul 
echipei de implementare au dobândit competențe profesionale în: pregatirea formarii; efectuarea 
formarii; evaluarea cursantilor; aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; 
marketingul formării; proiectarea programelor de formare; organizarea programelor și a stagiilor 
de formare; evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategiilor de formare. 
Subactivitatea 7.2 vizitarea unor întreprinderi sociale de success din UE 

- Activitatea nerealizată. 
Activitatea 8. 
Formarea specialiștilor în incluziune socială și antreprenoriat social 
Subactivitatea 8.1. selectarea a 40 de specialiști în incluziune socială pentru a participa la cursul 
de antreprenoriat social 
Specialiștii în domeniul incluziunii sociale în accepțiunea cererii de finanțare sunt acele persoane 
din cadrul primăriilor localităților beneficiare în proiect. Întrucât în cadrul proiectului sunt 
prevăzute 150 de localități beneficiare iar numărul specialiștilor este de 40, în vederea selectării 
specialiștilor în domeniul incluziunii sociale s-a avut în vedere următoarele criterii: să fie 
angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în primărie, să fie absolvenți de studii 
superioare și să lucreze în domeniul social în cadrul primăriilor, să fie membru în cadrul grupului 
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de inițiativă înființat în cadrul proiectului. În vederea selectării au fost transmise adrese către 
primării pentru a desemna o persoană care să corespundă criteriilor menționate.  
În urma verificării și centralizării răspunsurilor de la primăriile beneficiare în proiect s-a întocmit 
lista cu cei 40 de specialiști în incluziune socială, urmând ca aceștia să participe la cursul de 
antreprenoriat social. 
Subactivitatea 8.2. selectarea a 150 de persoane din rândul beneficiarilor pentru a participa la 
cursul de antreprenoriat social. 
Din fiecare localitate selectată în cadrul proiectului va fi selectată o persoană din rândul 
grupurilor de inițiativă constituite la nivel de localitate,  care să aibă cel puțin studii medii. 
Fiecare grup de inițiativă a desemnat o persoană pentru a fi instruită în domeniul 
antreprenoriatului social. 
Subactivitatea 8.3. organizarea cursurilor pentru specialiști și beneficiari în domeniul 
antreprenoriatului social 
Specialiștii în domeniul incluziunii sociale, în accepțiunea cererii de finanțare sunt acele 
persoane responsabile cu problemele minorității rome din cadrul instituțiilor publice. Întrucât în 
cadrul proiectului sunt prevăzute 150 de localități beneficiare iar numărul specialiștilor este de 
40, în vederea selectării specialiștilor în domeniul incluziunii sociale s-a avut în vedere 
următoarele criterii: să fie angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în primărie 
sau în cadrul instituției prefectului, să fie absolvenți de studii medii sau superioare și să lucreze 
în domeniul social în cadrul primăriilor sau în cadrul instituției prefectului. În vederea selectării 
au fost transmise adrese către primării pentru a desemna o persoană care să corespundă criteriilor 
menționate.  
În urma verificării și centralizării răspunsurilor de la primăriile beneficiare în proiect s-a întocmit 
lista cu cei 40 de specialiști în incluziune socială, care au participat la cursul de antreprenoriat 
social. 
Selecția beneficiarilor în domeniul antreprenoriatului social s-a realizat pe baza 
consimțământului grupului de inițiativă,  iar persoana desemnată  să aibă cel puțin studii medii. 
Cursul de ”Antreprenor în economia socială”  s-a desfășurat în localitatea Sinaia, a fost organizat 
în două sesiuni de formare, în perioada 17-21 august 2013pentru prima sesiune de formare și în 
perioada 24-28 august 2013 pentru a doua sesiune de formare. Cursul  a fost organizat de 
Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” - Centrul pentru formare, perfecționare, monitorizare și 
inserție profesională. 
Cursanții au dobândit competențe profesionale în: elaborarea proiectului social al afacerii; 
realizarea studiului de fezabilitate; elaborarea planului de afaceri; aplicarea instrumentelor de 
management și marketing în economia socială; stabilirea și contracararea riscurilor afacerii; 
aplicarea legislației specific. 
Examenul s-a desfășurat conform normelor metodologice în vigoare privind certificarea 
competențelor în urma parcurgerii și finalizării programuli de formare profesională – de 
perfecționare, curs de scurtă durată organizat pentru adulți, conform Legii 129/2000, republicată. 
Activitatea 9 
Promovarea unui cadru legislativ adecvat în domeniul antreprenoriatului social și a 
oportunităților de dezvoltare a acestui domeniu. 
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În vederea realizării acestei activități echipa proiectului a depus la Parlamentul României – 
Camera Deputaților o inițiativă legislativă privind antreprenoriatul social în România, respectiv 
”Propunere legislativă pentru înființarea Fondului pentru dezvoltarea de Întreprinderi sociale”. 
Propunerea legislativă s-a finalizat în urma consultărilor echipei de proiect cu actori sociali 
interesați de acest domeniu. 
Subactivitate 9.3 Organizarea conferinței europene ”Antreprenoriatul social o șansă pentru 
comunitățile de romi”  
În data de 29.08.2013, în orașul Sinaia începând cu orele 12.00 a avut loc conferința finală de 
închidere a proiectului. La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ai 
societății civile precum și beneficiari din grupul țintă al proiectului. 
În cadrul conferinței au fost prezentate: obiectivul general al proiectului, rezultatele finale 
obținute, aspecte legate de cofinanțarea prin POSDRU a proiectului.  
Activitatea 10. 
Elaborarea și livrarea de cursuri de formare adaptate din punct de vedere socio-cultural 
pentru persoanele interesate să se angajaze în antreprenoriat social 
În urma parcurgerii sesiunilor de formare, echipa de implementare a elaborat un suport de curs în 
domeniul antreprenoriatului social. Acest suport de curs va fi folosit la sesiunile de pregătire 
pentru specialiști și beneficiari în domeniul antreprenoriatului social 
Subactivitatea 10.1 acreditarea cursurilor pentru antreprenoriat social. 
Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” – Centrul de Formare și Perfecționare Profesională este 
posesor al autorizației de furnizor de formare profesională pentru ocupația de ”Antreprenor în 
economia socială” seria B, nr.0004749 și înmatriculat în Registrul Național al Furnizorilor de 
Formare profesională a Adulților cu nr.40/68119/01.08.2011. 
 
3.2 Abateri de la planificarea iniţială şi motive 
Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie 
prezentate şi justificate (în conformitate cu art.9A(12) din contractul de finanţare, Beneficiarul 
are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de implementare a 
activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le 
menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. 
Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul 
trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare. 
 
În vederea implementării eficiente a activităților prevăzute cât și pentru realizarea obiectivelor 
propuse s-a procedat la replanificarea activităților și realizarea unui nou grafic al activităților, 
modificări solicitate  prin încheierea unui  act adițional la contractul de finanțare, aprobat de 
către AM POS DRU, respectiv Actul Adițional nr.7 la contractul de finanțare, aprobat de AM 
POS DRU în data de 13.04.2011.  Prin notificarea nr.14 transmisă la AMPODRU în 30.12.2011, 
se solicită înlocuirea sintagmei ”manageri ai economiei sociale” din cadrul subactivității 4.3, cu 
sintagma ”manageri ai întreprinderilor sociale”, precum și prelungirea perioadei de implementare 
a subactivității 4.3”organizarea cursurilor de formare pentru 20 de manageri ai economiei 
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sociale”, cu încă 7 luni de implementare. Prin notificarea nr.19 transmisă la AM POSDRU în 
data 08.06.2012 se solicită prelungirea perioadei de implementare a următoarelor subactivități: 
subactivitatea 4.5 ”organizarea cursurilor de formare pentru 20 de manageri ai economiei 
sociale”, subactivitatea 5.7 ”înfințarea și dezvoltarea a 20 de întreprinderi ale economiei sociale” 
și subactivitatea 7.2 ”vizitarea unor întreprinderi sociale de succes din UE”. Prin Notificarea 
nr.20 depusă la OIR SUD VEST OLTENIA în data de 19.09.2012 se solicită deasemnea 
prelungirea perioadei de implementare a unor activități datorită nesoluționării cererilor de 
rambursare depuse în cadrul proiectului. 
 
3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare 
Se vor menţiona rezultatele / realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă rezultatele 
finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul 
rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate. Această secţiune trebuie corelată cu 
secţiunea 3.1.  
 
Activitatea 1 - Managementul de proiect 
Implementarea activităților proiectului s-a realizat  conform graficului prevăzut în cererea de 
finanțare, cu modificările prevăzute prin actul adițional nr.7, notificarea nr.14, notificarea nr.19 
și notificarea nr.20. 
Subactivitatea 1.1 Constituirea echipelor de proiect – realizată 

• Manager proiect 
• Asistent manager 
• Responsabil financiar 
• Consultant naţional 
• Responsabil relaţii publice 
• Grup de think-thank format din 5 membrii 
• Consilier juridic 
• Achizitor 
• Secretar proiect 
• 40 persoane care funcționează în cadrul celor 8  filiale ale  Asociației Centrul de Resurse 

pentru Antreprenoriat Social  după cum urmeză: 8 coordonatori regionali, 24 experți și 8 
persoane pentru activitățile de secretariat. 5 persoane în fiecare filială. 

• Metodologie concurs ocupare posturi: anunț, regulament, bibliografie, decizie constituire 
comisie de concurs, subiecte, procese-verbale ale comisiei de concurs. 

• Contractele, fișa de post documentația de concurs ale persoanelor angajate în cadrul 
filialelor Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social. 

 
Subactivitatea 1.2 Organizarea licitatiilor pentru achizitii de echipamente si servicii - realizată 
Subactivitatea 1.3 Activitati de secretariat. 
Asigurarea permanenței la sediul solicitantului, înregistrarea documentelor primite  și transmise 
în cadrul  proiectului, arhivarea documentelor atât pe suport de hârtie cât și electronic, redactarea 



 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
EGALITĂŢII DE ŞANSE 

AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
POS DRU 

2007-2013 

 

INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007 - 2013 

Anexa 3 – Raport tehnico-financiar 

 35 

 

documentelor aferente proiectului, redactarea comunicatelor pentru echipa de implemntare, 
realizarea proceselor verbale ale ședințelor de lucru. 
Subactivitatea 1.4 -Monitorizare, evaluare si raportări 

• Lunar plan de implementare a activităților stabilite la întâlnirile de lucru ale echipei de 
implementare, precum și monitorizarea stadiului  activităților realizate. 

• Rapoarte de activitate și fișă de pontaj realizate lunar de fiecare membru al echipei. 
• Comunicarea permanentă cu partenerul.  

 
Activitatea 2 - Activități de informare si promovare a proiectului  
Promovarea activităților proiectului s-a realizat  pe site-ul www.antreprenoriatulsocial.ro.  prin 
apariții în diverse publicații ziarul Unirea, Ziare.com, comunicatedepresa.com, 
www.comunicate-de-peresa.ro, www.romaniapozitiva.ro, www.realitate.net, www.radio-
resita.ro, www.citynews.ro, Ziua de Cluj, www.ziarul.com, www.alba24.ro, 
www.ocnamuresonlin.ro.  precum și în cadrul emisiunilor caravana romilor-OTV. 

• Comunicat lansare ”Program de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale”. 
• Comunicat înființarea unei rețele naționale pentru promovarea antreprenoriatului social. 

Subactivitatea 2.1. Elaborarea și tipărirea materialelor promoționale 
• Mapă de prezentare 
• Pliant de prezentare a proiectului 
• Comunicat de presă 
• Model invitație 
• Pixuri 
• Roll-ap 
• 8 rapoarte privind organizarea și desfășurarea conferinței de lansare a proiectului la 

nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare 
Subactivitatea 2.2. Organizarea a 8 conferințe de presă, câte una în fiecare regiune în vederea 
lansării proiectului  

• 8 rapoarte privind organizarea și desfășurarea conferințelelor de presă, la nivel regional 
• Apariții în mass-media 

Subactivitatea 2.3.Crearea unui web-site cu informații despre proiect și resurse în domeniul 
antreprenoriatului social 

• Înregistrarea domeniului web: www.antreprenorulsocial.ro 
• Găzduirea domeniului și a adreselor de e-mail tip: nume.prenume@antreprenorulsocial.ro 

Subactivitatea 2.4. realizarea unui film documentar al proiectului, precum și cu experiențe și 
inițiative de succes din rândul beneficiarilor 

• Realizarea filmului documentar. 
 
 
Activitatea 3 – Înfiintarea unui Centru de Resurse pentru Antreprenoriatul Social 
Subactivitatea 3.1 Dobândirea personalității juridice a centrului de resurse pentru antreprenoriat 
social  

http://www.comunicate-de-peresa.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.realitate.net/
http://www.radio-resita.ro/
http://www.radio-resita.ro/
http://www.citynews.ro/
http://www.ziarul.com/
http://www.alba24.ro/
http://www.ocnamuresonlin.ro/
http://www.antreprenorulsocial.ro/
mailto:nume.prenume@antreprenorulsocial.ro
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• Acordarea personalității juridice a Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat 
Social. 

• Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial 
• Act constitutiv al Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social 
• Statutul Asociației Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social 
• Cod de înregistrare fiscală 
• Regulament de organizare și funcționare 
• Regulament intern 

Subactivitatea 3.2. deschiderea în fiecare regiune de dezvoltare din România a unei filiale a 
centrului de resurse pentru antreprenoriat social 

• 8 filiale fără personalitate juridică  
• Decizia nr.17 din 23.12.2010 privind desfășurarea activității personalului angajat în 

cadrul filialelor centrului 
Subactivitatea 3.3. dotarea centrelor cu echipamentul și mobilierul necesar desfășurării 
activităților. 

• 40 bucăți mobilier de birou (masă, scaun) 
• 40 calculatoare 
• 8 aparate telefon/fax 
• Închirierea spațiilor de lucru 

Subactivitatea 3.4 Selectarea si angajarea personalului pentru Centrul de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social (in fiecare filiala va fi un coordonator, trei experti si o secretar/a. 

• Selectarea, notificarea și angajarea   persoanelor care au promovat concursul.  
 

Activitatea 4 – Analiza si cercetare pentru dezvoltarea antreprenoriatului social 
• Grupul de think-thank in vederea studierii antreprenoriatului social constituit din doi 

cercetători internaționali și trei naționali. 
• Raport al  grupului privind analiza principalelor politici, reglementari si practici europene 

cu privire la temtica antreprenoriatului social precum și identificarea și analizarea unor 
modele de buna practică în domeniul antreprenoriatului social elaborat 

• Raport preliminar II privind antreprenoriatul social în Europa 
• Întâlniri de lucru on-line ale grupului de think-thank. 
• Lanasarea raportului  ”Antrprenoriatu social, o șansă pentru comunitățile de romi”  - 

Sinaia, 22 septembrie 2011. 
 
Activitatea 5 – Activități pentru asigurarea incluziunii sociale 
Subactivitatea 5.1. Selectarea a 150 de localități din care provin grupurile țintă, care vor 
beneficia de consultanță și asistență tehnică din partea centrului de resurse pentru antreprenoriat 
social. 
 

• 150 localități selectate.  
• Baza de date chestionare transmise către primării. 
• Scrisoare de informare către primării privind participarea la selecție. 
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• Chestionar privind analiza de nevoi de servicii oferite în cadrul proiectului. 
• Fișă de evaluare a comunității. 

Subactivitatea 5.2. Încheierea de parteneriate între centrul de resurse pentru antreprenoriat social 
și primăriile localităților selectate în cadrul proiectului. 

• 150 de Parteneriat de colaborare încheiate 
Subactivitatea 5.3.Facilitarea înfiinţării de grupuri de iniţiativă pentru dezvoltarea de proiecte de 
antreprenoriat social în cele 150 de localităţi.  

• 150 de grupuri de inițiativă înființate. 
Subactivitatea 5.4.Formarea unor echipe de lucru formate din membrii ai centrelor de resurse 
pentru antreprenoriat social, reprezentanți ai comunităților locale și reprezentanți ai autorităților 
publice locale. 

• 150 echipe de lucru. 
Subactivitatea 5.6.-Depunerea spre finanțare a minimum 70 de proiecte care să promoveze 
antreprenoriatul social. 

• Elaborarea a 108 cereri de finanţare. 
Subactivitatea 5.7.- Înființarea și dezvoltarea a 20 de întreprinderi ale economiei sociale. 

• Obținerea personalității juridice de către cele 20 de grupuri de inițiativă ale căror proiecte 
au fost declarate eligibile pentru a obține finanțare de la bugetul proiectului. 

Subactivitatea 5.8- Încheierea de contracte de subvenții cu cele 20 de întreprinderi ale economiei 
sociale 

• Elaborarea documentelor ce se vor încheia cu entitățile economiei sociale ce se vor 
înființa: contract de finanțare, contract de comodat, anexe. 

Activitatea 6. Înființarea unei rețele naționale pentru promovarea antrprenoriatului social. 
• Constituirea bazei de date și transmiterea invitațiilor de a participa la inființarea rețelei 

Activitatea 7. Formarea angajaților din cadrul birourilor regionale ale centrelor de resurse 
pentru antreprenoriat social 
Subactivitatea 7.1 organizarea de cursuri de formare în domeniile: dezvoltării comunitare, 
comunicării interculturale, romanipenu-lui (elemente de cultură și tradiții ale romilor), 
dezvoltarea planurilor de afaceri (studiu de prefezabilitate, studio de fezabilitate, elaborarea 
planurilor de afaceri) elaborarea cererilor de finanțare, managementul proieectelor și formare de 
formatori. 

• 1.dezvoltare comunitară   
• 2.elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile sociale – modul 1studiu de 

prefezabilitate 
• 1.elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile sociale modul 2 – studiu de 

fezabilitate  
• 2. comunicare interculturală 
• 1.cutume și repere culturale ale romilor (romanipen) 
• 2.elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile sociale modul 3 – planul de 

afacere 
• Scrierea propunerilor de finanțare pentru fondurile structurale 
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Activitatea 8. Formarea specialiștilor în incluziune socială și antreprenoriat social. 
Subactivitatea  

• Selectarea celor 40 de specialiști în domeniul incluziunii sociale pentru a participa la 
cursul de antreprenoriat social 

• Selectarea a 150 de persoane din rândul beneficiarilor pentru a fi intsruiți în domeniul 
antreprenoriatului social. 

• Organizarea cursurilor pentru specialiști și beneficiari 
• Promovarea examenului și obținerea certificatelor de absolvire de către toți cursanții. 

Activitatea 9.Promovarea unu cadru legislativ adecvat în domeniul antreprenoriatului 
social și a oportunităților de dezvoltare a acestui domeniu 

• Depunerea unei inițiative în Parlament 
Subactivitatea 9.3 – Organizarea conferinței europene ”Antreprenoriatul social o șansă pentru 
comunitățile de romi” 

• Organizarea conferinței de închidere a proiectului 
Activitatea 10. Elaborarea și livrarea de cursuri de formare adaptate din punct de vedere 
socio-cultural pentru persoanele interesate să se angajeze în antreprenoriat social 

• Elaborarea suportului de curs în domeniul antreprenoriatului social. 
Subactivitatea 10.1 acreditarea cursurilor pentru antreprenoriat social. 

• Acreditarea  suportului de curs. 
 
 
3.4 Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate 
Dacă există abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor, acestea trebuie menţionate şi 
justificate.  
 
3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz): 
 
3.6 Informare şi publicitate 
Descrieţi activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului în 
perioada de raportare. 
Promovarea obiectivelor și a activităților proiectului s-a realizat atât pe site-ul proiectului 
www.antreprenoriatulsocial.ro, cât și prin apariții în diverse publicații și în cadrul emisiunilor 
Caravana Romilor –OTV și Prima TV, cu respectarea regulilor prevăzute în Manualul de 
identitate vizuală, cu mențiunea că Uniunea Europeană asigură cofinanțarea pentru acest 
implementarea acestui proiect, precum și în cadrul conferințelor desfășurate. 
3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse  
Prezentaţi modalitatea de respectare a principiilor/regulilor cu privire la egalitatea de şanse 
Pentru a asigura egalitatea de şanse, 50% dintre persoanele care compun grupul ţintă al 
proiectului sunt femei, iar 15% sunt persoane cu vârsta între 55 şi 64 de ani. 
3.8. Respectarea regulilor cu privire la  mediu  
Prezentaţi modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu – dacă este cazul 

• Colectarea hârtiei în vederea reciclării acesteia. 

http://www.antreprenoriatulsocial.ro/
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• Realizarea achiziţiei de produse cu grad redus de poluare a mediului. 
3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa 
locului 
Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de 
verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOSDRU/OI 
responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu termenele stabilite şi 
documentele verificate care atestă realizarea acestora  
 
Tipul vizitei de 
verificare la faţa 
locului  

Data desfăşurării 
vizitei de 
verificare la faţa 
locului 

Recomandări 
formulate în 
cadrul vizitelor de 
verificare la faţa 
locului 

Termen de 
îndeplinire stabilit 

Stadiul 
îndeplinirii 
recomandărilor 

Misiune de verificare 20.09.2011    

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE 
RAPORTARE  
 
 
 

5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI 
 
 

TABELE  
 

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI – FORMA REVIZUITĂ 
Aprobat prin Actul Adițional nr. 7 (D.G.A.M.P.O.S.D.R.U nr. E 3569 din 13.04.2011) 
Notificarea nr.14 (înregistrată – DGAMPOSDRU NR.și NOTIFICAREA NR.19 şi Notificarea 
nr.20 
 
Anul  1 
                    Semestrul 1                Semestrul 2  
Activitatea  Luna 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organizaţia care 

implementează  
Activitatea 1 
Managementul 
de proiect 

            Solicitant Partener 
Transnațional 1 
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Subactivitatea 1.1 
Constituirea 
echipelor de 
proiect  

            Solicitant Partener 
Transnațional 1 

Subactivitatea 1.2  
Organizarea 
licitațiilor pentru 
achizții de 
echipamente și 
servicii 

            Solicitant 

Subactivitatea 1.3  
Activități de 
secretariat 

            Solicitant Partener 
Transnațional 1 

Subactivitatea 1.4 
Monitorizare, 
evaluare și 
raportări 

            Solicitant 

Activitatea 2 
Activităţi de 
informare și 
promovare a 
proiectului 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Subactivitatea 2.1 
Elaborarea și 
tipărirea 
materialelor 
promoţionale 

            Solicitant 

Subactivitatea 2.2 
Organizarea a opt 
conferințe de 
presă 

            Solicitant 

Subactivitatea 2.3  
Crearea unui 
web-site cu 
informaţii despre 
proiect și resurse 
în domeniul 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 
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Subactivitatea 2.4 
realizarea unui 
film documentar 
al proiectului, 
precum și cu 
experiențe și 
inițiative de 
succes din rândul 
beneficiarilor 

            Solicitant 

Activitatea 3 
Înființarea unui 
centru de resurse 
pentru 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 3.1 
Dobândirea 
personalitîții 
juridice a 
centrului de 
resurse pentru 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 

Subactivitate 3.2 
Deschiderea în 
fiecare regiune de 
dezvoltare din 
România a unei 
filiale a centrului 
de resurse pentru 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 3.3 
Dotarea centrelor 
cu echipamente și 
mobilierul 
necesar 
desfășurării 
activităților 

            Solicitant 
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Subactivitatea 3.4 
Selectarea și 
angajarea 
personalului 
pentru centru de 
resurse pentru 
antreprenoriat 
social (în fiecare 
filială va fi un 
coordonator, trei 
experți , o 
secretar/ă) 

            Solicitant 

Activitatea 4. 
Analiza și 
cercetare pentru 
dezvoltarea 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant  

Subactivitatea 4.1 
Formarea unui 
grup de think-
thank în vederea 
studierii 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant  

Subactivitatea 4.2 
Analiza 
domeniului 
antreprenoriatului 
social la nivel UE 
de către gurpul de 
think-thank 

            Solicitant  

Subactivitatea 
4.2.1 
Identificarea și 
studierea de 
materiale 
informative 
relevante 

            Solicitant  
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Subactivitatea 
4.2.2 
Analiza 
principalelor 
politici, 
reglementări și 
practici europene 
cu privire la 
antreprenoriatul 
social 
 

            Solicitant 

Subactivitatea 
4.2.3 
Identificarea și 
analizarea unor 
modele de bună 
practică în 
domeniul 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 
4.2.4 
Analiza 
exemplelor de 
bună practică și 
adaptarea 
acestora la 
specificul 
comunităților de 
romi din 
România 

            Solicitant 

Activitatea 5 
Activități pentru 
asigurarea 
incluziunii 
sociale 

            Solicitant  
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Subactivitatea 5.1 
Selectarea a 150 
de localități din 
care provin 
grupurile țintă, 
care vor beneficia 
de consultanță și 
asistență tehnică 
din partea 
Centrului de 
resurse pentru 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 5.2 
Încheierea de 
parteneriate între 
centrul de resurse 
pentru 
antreprenoriat 
social și 
primăriile 
localităților 
selectate în cadrul 
proiectului 

            Solicitant 

Subactivitatea 5.3 
Facilitarea 
înființării de 
grupuri de 
inițiativă pentru 
dezvoltarea de 
proiecte de 
antreprenoriat 
social în cele 150 
de localități 

            Solicitant 

Activitatea 6 
Înființarea unei 
rețele naționale 
pentru 
promovarea 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 
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Subactivitatea 6.1 
Identificarea și 
selectarea 
instituțiilor, 
ong/urilor, 
autorităților 
publice locale, 
angajatorilor și 
actorilor sociali 
importanți din 
fiecare regiune 
care vor fi 
invitați să facă 
parte din acestă 
rețea 

            Solicitant 

Activitatea 7 
Formarea 
angajatilor din 
cadrul birourilor 
regionale ale 
centrelor de 
resurse pentru 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 
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Subactivitatea 7.1 
Organizarea de 
cursuri de 
formare în 
domeniile: 
dezvoltării 
comunitare, 
comunicării 
interculturale, 
romanipenu-lui 
(elemente de 
cultură și tradiții 
ale romilor), 
dezvoltarea 
planurilor de 
afaceri (studio de 
prefezabilitate, 
studio de 
fezabilitate, 
elaborarea 
planurilor de 
afaceri) 
elaborarea 
cererilor de 
finanțare, 
managementul 
proieectelor și 
formare de 
formatori 

            Solicitant 

Activitatea 
10.Elaborarea și 
livrarea de 
cursuri de 
formare adaptate 
din punct de 
vedere socio-
cultural pentru 
persoanele 
interesate să se 
angajeje în 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 
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Subactivitatea 
10.1Acreditarea 
cursurilor pentru 
antreprenoriat 
social aici de 
adaugat 

            Solicitant 

Anul 2 
                    Semestrul 1                Semestrul 2  
Activitatea  Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Activitatea 1 
Managementul de 
proiect 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Subactivitatea 1.3 
Activităţi de 
secretariat 

            Solicitant 

Subactivitatea 1.4 
Monitorizare, 
evaluare şi 
raportări 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Activitatea 2 
Activităţi de 
informare şi 
promovare a 
proiectului 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Subactivitatea 2.4 
Realizarea unui 
film documentar 
al proiectului, 
precum şi cu 
experiaenţe şi 
iniţiative de 
succes din rândul 
beneficiarilor 
proiectului. 

            Solicitant 

Subactivitatea 2.5 
crearea și 
difuzarea a trei 
clipuri publicitare 
pentru 
promovarea 
proiectului 

            Solicitant 
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Activitatea 4 
Analiza şi 
cercetarea pentru 
dezvoltarea 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 
4.2.5 
Realizarea unui 
raport de analiză 
ce cuprinde 
propuneri 
legislative, 
propuneri de 
instrumente de 
intervenţie şi 
prezentarea unor 
modele de bună 
practică 

            Solicitant 

Subactivitatea 4.3 
Organizarea 
cursurilor de 
formare pentru 20 
de manageri ai 
economiei sociale 

            Solicitant 

Activitatea 5 
Activităţi pentru 
asigurarea 
incluziunii 
sociale 

            Solicitant 

Subactivitatea 5.2 
Încheierea de 
parteneriate între 
centrul de resurse 
pentru 
antreprenoriat 
social şi 
primăriile 
localităţilor 
selectate în 
cadrulproiectului  

            Solicitant 
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Subactivitatea 5.3 
Facilitarea 
înfiinţării de 
grupuri de 
iniţiativă pentru 
dezvoltarea de 
proiecte de 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 5.4 
Formarea unor 
echipe de lucru 
formate din 
membrii ai 
centrelor de 
resurse pentru 
antreprenoriatul 
social, 
reprezentanţi ai 
comunităţilor 
locale şi 
reprezentanţi ai 
autorităţilor 
publice locale 

            Solicitant 

Subactivitatea 5.5 
Elaborarea 
proiectelor pentru 
dezvoltarea 
aneprenoriatului 
social 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Subactivitatea 5.6 
Depunerea spre 
finanţare a minim 
70 de proiecte 
care să 
promoveze 
antreprenoriatul 
social 

            Solicitant 
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Subactivitate 5.7 
Înfiinţarea şi 
dezvoltarea a 20 
de întreprinderi 
ale economiei 
sociale 

             

Subactivitatea 5.8 
Încheierea de 
contracte de 
subvenţii cu cele 
20 de 
întreprinderi ale 
economiei sociale 

            Solicitant 

Activitatea 6 
Înfiinţarea unei 
reţele naţionale 
pentru 
promovarea 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 6.3 
Organizarea unor 
întâlniri județene 
și regionale în 
vederea înființării 
rețelei naționale 
pentru 
promovarea 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 

Activitatea 7. 
Formarea 
angajatilor din 
cadrul birourilor 
regionale ale 
centrelor de 
resurse pentru 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 
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Subactivitatea 
7.1. Organizarea 
de cursuri de 
formare în 
domeniile: 
dezvoltării 
comunitare, 
comunicării 
interculturale, 
romanipenu-lui 
(elemente de 
cultură și tradiții 
ale romilor), 
dezvoltarea 
planurilor de 
afaceri (studio de 
prefezabilitate, 
studio de 
fezabilitate, 
elaborarea 
planurilor de 
afaceri) 
elaborarea 
cererilor de 
finanțare, 
managementul 
proieectelor și 
formare de 
formatori. 

            Solicitant 

Subactivitatea 7.2 
Vizitarea unor 
intreprinderi 
sociale      de 
success din UE                 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Activitatea  8 
Formarea 
specialistilor în 
incluziune socială 
și antreprenoriat 
sociala 

            Solicitant 
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Subactivitatea 8.1 
Selectarea a 40 
de specialist în 
incluziune socială 
pentru a participa 
la cursul de 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 8.2 
Selectarea a 150 
persoane din 
randul 
beneficiarilor 
pentru a participa 
la cursul de 
antrprenoriat 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 8.3 
Organizarea 
cursurilor pentru 
specialist si 
beneficiari in 
domeniul 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 8.4 
Orientare/consilie
re pentru 
personae care 
doresc infiintarea 
si dezvoltarea de 
intreprinderi ale 
economiei sociale 

            Solicitant 

Activitatea 9 
Promovarea unui 
cadru legislative 
adecvat în 
domeniul 
antreprenoriatului 
social și a 
oportunităților de 
dezvoltare a 
acestui domeniu 

            Solicitant  
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Activitatea 10 
Elaborarea și 
livrarea de 
cursuri de 
formare adaptate 
din punct de 
vedere socio-
cultural pentru 
personae 
interesate sa se 
angajeje în 
antreprenoriat 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 
10.2  
Organizarea de 
cursuri de 
formare în 
domeniul 
antrteprenoriatulu
i social 

            Solicitant 

Anul  3 
                    Semestrul 1                Semestrul 2  
Activitatea  Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Activitatea 1 
Managementul de 
proiect 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Subactivitatea 1.3 
Activităţi de 
secretariat 

            Solicitant 

Subactivitatea 1.4 
Monitorizare, 
evaluare şi 
raportări 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Activitatea 2 
Activităţi de 
informare şi 
promovare a 
proiectului 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 
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Subactivitatea 2.4 
Realizarea unui 
film documentar 
al proiectului, 
precum și cu 
experiențe și 
inițiative de 
succes din rândul 
beneficiarilor 
proiectului 

            Solicitant 

Subactivitatea 2.5 
Crearea si 
difuzarea a trei 
clipuri publicitare 
pentru 
promovarea 
proiectului 

            Solicitant 

Activitatea 5 
Activităţi pentru 
asigurarea 
incluziunii 
sociale 

            Solicitant 

Subactivitatea 5.6 
Depunerea spre 
finanţare a 70 de 
proiecte care să 
promoveze 
antreprenoriatul 
social 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 

Activitatea  6 
Înfiintarea unei 
retele naționale 
pentru 
promovarea 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 
6.2. 
Organizarea unei 
intalniri nationale 
unde se va semna 
parteneriatele 

            Solicitant 
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Subactivitatea 6.3 
Organizarea unor 
intalniri judetene 
si regionale în 
vedrea înființării 
rețelei naționale 
pentru 
promovarea 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 

Subactivitatea 8.5 
Organizarea 
cursurilor în 
domeniul 
antreprenoriatului 
social 

            Solicitant 

Activitatea  9 
Promovarea unui 
cadru legislative 
adecvat în 
domeniul 
antreprenoriatului 
social și a 
oportunităților de 
dezvoltare a 
acestui domeniu 

            Solicitant 

Subactivitatea 9.1 
Organizarea la 
nivelul regional a 
unor întâlniri de 
lucru cu factori 
politici şi 
administrativi în 
vederea 
prezentării 
recomandărilor 
formulate de 
gupul de think-
thank 

            Solicitant 
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Subactivitatea 9.2 
Organizarea unei 
întâlniri de lucru 
la nivel național 
cu factori politici 
și administrativi 
în vederea 
prezentării 
recomandărilor 
formulate gupul 
de think-thank 

            Solicitant 

Subactivitatea 9.3 
Organizarea 
conferinţei 
europene  
„Antreprenoriatul 
social, o şansă 
pentru 
comunităţile de 
romi” 

            Solicitant Partener 
transnaționl 1 
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TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR 

 
[Acest tabel va fi completat cu informaţiile de la începutul perioadei de implementare a 
proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare] 
 

Perioada:   
1iulie 2010 

31 august 2013 
  

Activităţi Rezultate 
planificate Rezultate atinse 

Procent 
de 

realizare  

 
Stadiul 

(început, în 
curs, realizat) 
şi, după caz, 

comentarii cu 
privire la 
motivele 

abaterilor, 
constrângeri şi 

riscuri  

Activitatea 1 Managementul de proiect  

subactivitatea 1.1 
constituirea 
echipelor de proiect 

Formarea echipei  
Echipă completă 
notificată la AM 
POS DRU 

100% realizat  

subactivitatea 1.2  
organizarea licitaţiilor 
pentru achiziţii de 
echipamente şi 
servicii 

Echipamente 
necesare: 
calculatoare, 
birouri, aparate 
telefon/fax, servicii 
de telefonie, servicii 
de tipografie 

s-au achiziționat 
calculatoare, 
birouri, aparate 
telefon/fax, servicii 
de telefonie, servicii 
de tipografie 

 100% realizat 
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subactivitatea 1.3  
activităţi de 
secretariat 

permanent permanent 100 % realizat 

subactivitatea 1.4 
monitorizare, 
evaluare şi raportări 

permanent permanent 100% realizat 

Activitatea 2 Activităţi de informare şi promovare a proiectului  

subactivitatea 2.1  
elaborarea şi 
tipărirea materialelor 
promoţionale 

Roll-up 
Mapă de prezentare 
Pliant proiect 

Elaborarea 
materialelor: roll-
up, mapă de 
prezentare, pliant 
proiect 

100 % realizat 

subactivitatea 2.2 
Organizarea a opt 
conferinţe de presă, 
câte una în fiecare 
regiune în vederea 
lansării proiectului 

8 conferințe de 
presă, câte una în 
fiecare regiune de 
dezvoltare 

Stabilirea locațiilor 
Elaborarea bazei de 
date cu persoanele 
ce vor fi invitate 
Elaborarea 
invitației 

100% 

Realizat 
 8 conferințe 
la nivelul 
fiecărei 
regiuni de 
dezvoltare 

Subactivitatea 2.3 
Crearea unui web-
site cu informațiii 
despre proiect și 
resurse în domeniul 
antreprenoriatului 
social 

Crearea unui web-
site cu informații 
despre proiect și 
resurse în 
domeniul 
antreprenoriatului 
social 

Înregistrarea 
domeniului și a 
adreselor  
Actualiare 
permanentă a site-
ului cu informaţii 
despre activităţile 
proiectului 

100% 

Crearea web-
site-ului a fost 
realizată și 
permanent se 
actualizează 
cu informații 
despre 
activitățile 
realizate în 
cadrul 
proiectului 
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Subactivitatea 2.4 
Realizarea unui film 
documentar al 
proiectului, precum 
și cu experiențe și 
inițiative de succes 
din rândul 
beneficiarilor 

Realizarea unui 
film documentar cu 
inițiative de succes 
din rândul 
beneficiarilor 

Realizarea filmului 
documentar 100% realizat 

Subactivitatea 2.5 
Crearea și difuzarea a 
trei clipuri publicitare 
pentru promovarea 
proiectului 

Crearea și 
difuzarea a trei 
clipuri publicitare 
pentru promovarea 
proiectului 

Crearea și difuzarea 
clipurilor 
publicitare 

100% realizat 

Activitatea 3 Înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Antreprenoriat Social 

Subactivitatea 3.1 
Dobândirea 
personalităţii juridice 
a Centrului de 
Resurse pentru 
Antreprenoriat Social 

1 centru de resurse 
pentru 
antreprenoriat 
social 

Asociația Centrul 
de Resurse pentru 
Antreprenoriat 
Social 

100% 

Realizat: 
Asociația 
Centrul de 
Resurse pentru 
Antreprenoriat 
Social 

Subactivitatea 3.2 
Deschiderea în 
fiecare regiune de 
dezvoltare din 
Români a unei filiale 
a Centrului de 
Resurse pentru 
Antreprenoriat Social 

8 filiale fără 
personalitate 
juridică ale 
Asociației Centrul 
de Resurse pentru 
Antreprenoriat 
Social 

8 centre regionale 100% realizat 

Subactivitatea 3.3 
Dotarea centrelor cu 
echipamente şi 
mobilierul necesar 
desfăşurării 
activităţilor 

calculatoare, 
birouri, scaune, 
aparate telefon/fax,  
servicii de telefonie 

închirierea de spații 
pentru funcționare 

s-a achiziționat 
echipamentele și 
mobilierul necesar  

100% realizat 
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Subactivitatea 3.4 
Selectarea şi 
angajarea 
personalului pentru 
Centru de Resurse 
pentru Antreprenoriat 
Social 

40 de persoane 
pentru cele 8 filiale 

Selectarea, 
notificarea și 
angajarea celor 40 
de persoane 

100% realizat 

Activitatea 4 Analiză şi cercetare pentru dezvoltarea antreprenoriatului social 

Suvactivitatea 4.1 
Formarea unui grup 
de think-thank în 
vederea studierii 
antreprenoriatului 
social 

5 experți cercetători 5 experți cercetători 100% realizat 

Subactivitatea 4.2 
Analiza domeniului 
anreprenoriatului 
social a nivel de UE 
de către grupul de 
think-hank 

Analiza 
reglementărilor 
europene în 
domeniu 

Raport de cercetare 100% 
Realizat, 
raport de 
analiză 

Subactivitatea 4.2.1 

Identificarea și 
studierea de 
materiale informative 
relevante 

studierea de 
materiale 
informative 
relevante 

Raport de cercetare 100% 

Realizat, 
raport de 
cercetare 
preliminar 

Subactivitatea 4.2.2 
Analiza principalelor 
politici, reglementări 
și practici europene 
cu privire la 
antreprenoriatul 
social 

Analiza 
principalelor politici, 
reglementări și 
practici europene 
cu privire la 
antreprenoriatul 
social 

Raport de cercetare 100/% 

Realizat, 
raport de 
cercetare 
preliminar 
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Subactivitatea 4.2.3 

Identificarea și 
analizarea unor 
modele de bună 
practică în domeniul 
antreprenoriatului 
social 

Identificarea și 
analizarea unor 
modele de bună 
practică în 
domeniul 
antreprenoriatului 
social 

Raport de cercetare 100% 

Realizat, 
raport de 
cercetare 
preliminar 

Subactivitatea 4.2.4 
Analiza exemplelor 
de bună practică și 
adaptarea acestora la 
specificul 
comunităților de romi 
din România 

Analiza exemplelor 
de bună practică și 
adaptarea acestora 
la specificul 
comunităților de 
romi din România 

Raport de cercetare 100% 

Realizat, 
raport de 
cercetare 
preliminar 

Subactivitatea 4.2.5. 
Realizarea unui 
raport de analiză ce 
cuprinde propuneri 
legislative,propuneri 
de instrumente de 
intervenție și 
prezentarea unor 
modele de bună 
practică 

raport de analiză ce 
cuprinde propuneri 
legislative,propuneri 
de instrumente de 
intervenție și 
prezentarea unor 
modele de bună 
practică 

Raport de analiză 100% 
Realizat, 
raport de 
analiză 

Subactivitatea 4.3. 
Organizarea 
cursurilor de formare 
pentru 20 de 
manageri ai 
economiei sociale 

20 de manageri 
pregătiți în 
domeniul 
economiei sociale 

Selectare a 20 de 
manageri  50%  

Activitatea 5 Activități pentru asigurarea incluziunii sociale 
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Subactivitatea 5.1 
Selectarea a 150 de 
localități din care 
provin grupurile 
țintă, care vor 
beneficia de 
consultanță și 
asistență tehnică din 
partea centrului de 
resurse pentru 
antreprenoriat social 

Selectarea a 150 de 
localități 

150 de localități 
selectate 100% 

150 de 
localități 
selectate 
realizat 

Subactivitatea 5.2 
Încheierea de 
parteneriate între 
centrul de resurse 
pentru antreprenoriat 
social și primăriile 
localităților selectate 
în cadrul proiectului 

Încheierea de 
parteneriate 

150 de parteneriate 
semnate  100% 

150 de 
parteneriate 
semnate cu 
primăriile 
localităților 
beneficiare în 
proiect 
realizat 

Subactivitatea 5.3 

Facilitarea înființării 
de grupuri de 
inițiativă pentru 
dezvoltarea de 
proiecte de 
antreprenoriat social 

Înființarea a 150 de 
grupuri de inițiativă 
locală în cele 150 
de localități 

150 de grupuri de 
inițiativă înființate 100% 

150 de grupuri 
de inițiativă 
constituite  
realizat 

Subactivitatea 5.4 
Formarea unor 
echipe de lucru 
formate din membrii 
ai centrelor de 
resurse pentru 
antreprenoriat social, 
reprezentanți ai 
comunităților locale 
și reprezentanți ai 
autorităților publice 
locale 

Formarea echipelor 
de lucru la nivelul 
celor 150 de 
localități selectate 
Final noiembrie 
2011 

150 de echipe de 
lucru înființate 100% realizat 
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Subactivitatea 5.5 
Elaborarea proiectelor 
pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului 
social 

Elaborarea   a 70 de 
proiecte care să 
promoveze 
antreprenoriatul 
social 

Scrierea proiectelor  100% realizat 

Subactivitatea 5.6. 
Depunerea spre 
finanțare a minimum 
70 de proiecte care 
să promoveze 
antreprenoriatul 
social 

Elaborarea și 
depunerea spre 
finanțare a 70 de 
proiecte care să 
promoveze 
antreprenoriatul 
social 

Elaborarea și 
depunerea a 108 
proiecte  

100% realizat 

Subactivitatea 5.7 
Înființarea și 
dezvoltarea a 20 de 
întreprinderi ale 
economiei sociale 

Înființarea a 20 de 
întreprinderi ale 
economiei sociale 

Desemnarea 
proiectelor – 
demersuri în 
vederea înființării 
întreprinderilor 
sociale 

50% 

Inființarea 
întreprinderior 
sociale nu a 
mai fost 
posibilă 
datorită 
întârzierilor 
rambursărilor  

Subactivitatea 5.8 
Încheierea de 
contracte de 
subvenții cu cele 20 
de întreprinderi ale 
economiei sociale 

Încheierea de 
contracte de 
subvenții 

Elaborarea 
contractului și a 
anexelor ce se vor 
încheia cu entitățile 
economiei sociale 
înființate 

50%  

Activitatea 6 Înființarea unei rețele naționale pentru promovarea antreprenoriatului social 

Subactivitatea 6.1 
Identificarea și 
selectarea instituțiilor, 
omg/urilor, autorităților 
publice 
locale,angajatorilor și 
actotilor sociali 
importanți din fiecare 
regiune care vor i 
invitați să facă parte 
din această rețea 

Constituirea la 
nivelul fiecărei 
regiuni a unei baze 
de date care 
cuprinde actori 
relevanți pentru 
domeniul 
antreprenoriatului 
social 

Realizarea bazei de 
date la nivel 
național cu actorii 
relevanți în 
domeniul 
antreprenoriatului 
social 

100% realizat 
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Subactivitatea 6.2 
Organizarea unei 
întâlniri naționale unde 
se vor semna 
parteneriatele 

Organizarea 
întâlnirii naționale  100/% realizat 

Subactivitatea 6.3 
Organizarea unor 
întâlniri județene și 
regionale în vederea 
înființării rețelei 
naționale pentru 
promovarea 
antreprenoriatului 
social 

 
 
 
 
 

Pregătirea și 
organizarea 
întâlnirilor județene 
și regionale: 
transmiterea 
invitațiilor,stabilirea 
agendei,stabilirea 
locației de 
desfășurare 

100% 

Realizarea 
întâlnirilor 
județene și 
regionale 
 

Activitatea 7 Formarea angajaților din cadrul birourilor regionale ale centrelor de resurse 
pentru antreprenoriat social 

Subactivitatea 7.1 
Organizarea de cursuri 
de formare în 
domeniile: dezvoltării 
comunitare, 
comunicării 
interculturale, 
romanipenu-lui 
(elemente de cultură și 
tradiții ale romilor), 
dezvoltarea planurilor 
de afaceri (studiu de 
prefezabilitate, studiu 
de fezabilitate, 
elaborarea planurilor 
de afacer), elaborarea 
cererilor de finanțare, 
managementul 
proiectelor și formare 
de formatori. 

Organizarea de 
cursuri de formare 
în domeniile: 
dezvoltării 
comunitare, 
comunicării 
interculturale, 
romanipenu-lui 
(elemente de 
cultură și tradiții ale 
romilor), 
dezvoltarea 
planurilor de afaceri 
(studiu de 
prefezabilitate, 
studiu de 
fezabilitate, 
elaborarea 
planurilor de 
afacer), elaborarea 
cererilor de 
finanțare, 
managementul 
proiectelor și 
formare de 
formatori. 

Organizarea de 
cursuri de formare 
în domeniile: 
dezvoltării 
comunitare, 
comunicării 
interculturale, 
romanipenu-lui 
(elemente de 
cultură și tradiții ale 
romilor), 
dezvoltarea 
planurilor de afaceri 
(studiu de 
prefezabilitate, 
studiu de 
fezabilitate, 
elaborarea 
planurilor de 
afaceri), elaborarea 
cererilor de 
finanțare și 
organizarea 
cursului – 
managementul 
proiectelor 

100% Realizat 100% 
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Subactivitatea 7.2 
Vizitarea unor 
întreprinderi sociale de 
succes din UE 

   nerealizat 

Activitatea 8 Formarea specialiștilor în incluziune socială și antreprenoriat social 

Subactivitatea 8.1 
Selectarea a 40 de 
specialiști în incluziune 
socială pentru a 
participa la cursul de 
antreprenoriat social 

Selectarea a 40 de 
specialiști 

Elaborarea 
criteriilor de 
selecție și 
transmiterea 
adreselor către 
primării în vederea 
selectării  

100% 
40 de 
specialiști 
selectați 

Subactivitatea 8.2 
selectarea a 150 de 
persoane din rândul 
beneficiarilor pentru a 
participa la cursul de 
antreprenoriat social 

Selectarea a 150 
de persoane 

Întâlnirii cu 
grupurile de 
inițiativă pentru 
desemnarea 
persoanelor 

100% 
150 de 
persoane 
selectate 

Subactivitatea 8.3 
Organizarea cursurilor 
pentru specialiști și 
beneficiari în domeniul 
antreprenoriatului social 

 Organizarea 
cursurilor 100% realizat 

Subactivitatea 8.4 
Orientare/consiliere 
pentru persoane care 
doresc înființarea și 
dezvoltarea de 
întreprinderi ale 
economiei sociale 

 

Orientare/consiliere 
pentru persoane care 
doresc înființarea și 
dezvoltarea de 
întreprinderi ale 
economiei sociale 

100% realizat 

Subactivitatea 8.5 
Organizarea cursurilor în 
domeniul 
antreprenoriatului social 

  100% realizat 
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Activitatea 9 
Promovarea unui cadru 
legislativ adecvat în 
domeniul 
antreprenoriatului social 

  100% realizat 

Subactivitatea 9.1 
Organizarea la nivel 
regional a unor întâlniri 
de lucru cu factori politici 
și administrativi în 
vederea prezentării 
recomandărilor 
formulate de grupul de 
think-thank 

  100% realizat 

Subactivitatea 9.2 
Organizarea la nivel 
național a unor întâlniri 
de lucru cu factori politici 
și administrativi în 
vederea prezentării 
recomandărilor 
formulate de grupul de 
think-thank 

  100% realizat 

Subactivitatea 9.3 
Organizarea conferinței 
europene 
”Antreprenoriatul social 
o șansă pentru 
comunitățile de romi” 

  100% realizat 

Activitatea 10 Elaborarea și livrarea de cursuri de formare adaptate din punct de vedere 
socio-cultural pentru persoanele interesate să se angajeze în antreprenoriat social 

Subactivitatea 10.1 
Acreditarea cursurilor 
pentru antreprenoriat 
social 

Acreditarea unui 
curs pentru 
antreprenoriat 
social 

Curs acreditat 100% realizat 
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Subactivitatea 10.2 
Organizarea de cursuri 
de formare în domeniul 
antreprenoriatuluisocial 

Elaborarea cursului 
de formare în 
domeniul 
antreprenoriatului 
social adaptat 
nevoilor 
beneficiarilor 

Elaborarea 
suportului de curs  100% realizat  
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