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Raport cu activitățile desfășurate pe perioada de sustenabilitate 

 

In cadrul proiectului ”Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi”, 
continuarea, valorizarea și abordarea integrată a rezultatelor după finalizarea proiectului este 
facilitată direct prin activitățile incluse în proiect: - înființarea unui Centru de Resurse pentru 
Antreprenoriat Social, cu 8 filiale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României; - formarea 
unei rețele pentru promovarea antreprenoriatului social și atragerea de resurse în domeniul 
economiei sociale; - înființarea parteneriatelor comunitare public – privat; - sprijinirea unor 
activitați generatoare de venit; - formarea în domeniul antreprenoriatului social a unor 
membrii ai grupurilor vulnerabile. 

Înfiintarea unui Centru de Resurse pentru Antreprenoriatul Social 

S-a realizat 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. 

Deschiderea in fiecare regiune de dezvoltare din Romania a unei filiale a Centrului de Resurse 
pentru Antreprenoriatul Social 
S-a procedat la selectarea orașelor de reședință din fiecare regiune, elaborarea procedurilor de 
închiriere a spațiilor necesare desfășurării activității 
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. 
În lunile noiembrie și decembrie 2010 s-a procedat la selecția personalului pentru filialele 
Centrului de resurse pentru antreprenoriat social după cum urmează: 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 și selecţia personalului. 
Elaborarea fişelor de post pentru fiecare funcţie. 
Angajarea personalului începând cu luna a 7 a de proiect (ianuarie 2011). 
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. 

Înfințarea unei rețele naționale pentru promovarea antreprenoriatului social. 

S-a procedat la identificarea și selectarea instituțiilor,  ong/urilor, autorităților publice locale, 
angajatorilor și actorilor sociali importanți din fiecare regiune care au fost 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 s-au 
contactat organizațiie interesate de dezvoltarea antreprenoriatului social în vederea înființării 
unei rețele naționale de promovare a 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 naționale pentru promovarea antreprenoriatului social. 



 

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. 

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. 
 

Sprijinirea unor activități generatoare de venit - 

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 inițiativă. În urma procesului de consultare 
dintre experții regionali, reprezentanții grupurilor de inițiativă și reprezentanți ai autorității 
publice 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 financiar, procedura de selecție a proiectelor depuse, criteriile și grila de evaluare, 
monitorizarea și controlul proiectelor, precum și modul de  completare a cererii de finanțare. 

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 inițiativă și reprezentanți ai autorității publice 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). 

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 finanțare 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). 

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.  

După obținerea personalității juridice urma să se încheie contracte de subvenție în vederea 
alocării sprijinului financiar de la bugetul proiectului respectiv utilajele necesare și 
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. 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat a efectuat rambursarea cheltuielilor cu întârzieri foarte 
mari, după cum urmează: 
CRC 1 – 130 de zile 
CRC 2 – 569 de zile 
CRC 3 – 417 de zile 
CRC 4 – 501 de zile 
CRC 5 –   70 de zile 
 

In anul 2014 Asociația Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat Social a făcut o serie de 
demersuri pentru continuarea activității, respectiv încheierea unor documente cu primăriile 
care au dorit să depună cereri de finanțare pe POSDRU, DMI 6.1 ”Dezvoltarea economiei 
sociale”, respectiv: 

- Primăria comunei Chirnogi, județul Călărași; 
- Primăria comunei Bazna, județul Sibiu; 
- Primăria comunei Jilava, județul Ilfov; 
- Primăria comunei Brăteiu, județul Sibiu. 

Menționăm că cererea de finanțare depusă în parteneriat cu Primăria Brăteiu a fost respinsă în 
Faza A de evaluare. 

Anexam la prezentul raport următoarele documente: 

- Acord de parteneriat încheiat cu Primăria comunei Chirnogi, județul Călărași; 
- Scrisoare de intenție către Primăria comunei Bazna, județul Sibiu; 
- Fișa partener - Primăria comunei Jilava, județul Ilfov; 
- Acord de parteneriat încheiat cu Primăria comunei Brăteiu, județul Sibiu. 

 

 

Reprezentant legal, 

Ivan Gheorghe 

 



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

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. 
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