START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ
POCU/449/4/16/128185
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv tematic: 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare
Obiectiv specific: 16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Contract nr. 8340/27.08.2019

Beneficiar

Parteneri

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIIN FONDUL
SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
2014-2020

Beneficiar: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Cu o istorie de aproape un secol, CECCAR este organismul profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă în România
CECCAR este singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat
Peste 40.000 de membri – experți contabili și contabili autorizați
Înființat în 1921, prin Decret Regal, CECCAR este reprezentat în toate cele 41 de județe și în Municipiul București prin filiale teritoriale

CECCAR este membru al celor mai importante organizații profesionale de profil de la nivel mondial – IFAC (International Federation of
Accountants) – și european – Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation)
Membri ai CECCAR activează în structurile de conducere ale unor organizații relevante la nivel european și mondial, în domeniul contabil-fiscal,
organizații care au drept scop promovarea profesiei contabile

CECCAR – furnizor de formare profesională în domeniul financiar-contabil – dezvoltă permanent atât programe de educație inițială – pentru cei
care se pregătesc să devină experți contabili și contabili autorizați, precum și programe de dezvoltare profesională continuă pentru membrii săi
Organismul profesional își dezvoltă permanent relații de colaborare cu instituțiile și autoritățile de reglementare, astfel încât să contribuie la
dezvoltarea economiei naționale, în interes public

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească
interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a
persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de
lucrări.

Economia socială are la bază următoarele principii:
•
•
•
•
•
•
•

prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
solidaritate și responsabilitate colectivă;
convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei
colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi
principiile economiei sociale prevăzute în lege.

Întreprinderile sociale sunt înființate și funcționează în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârea
nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
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ale pensionarilor
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juridice de drept privat
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și principiile economiei sociale prevăzute în
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Cadrul juridic de înființare a întreprinderilor sociale
Potrivit legii nr. 219/2015, pot fi întreprinderi sociale următoarele persoane juridice, precum și federațiile și uniunile acestora:

Tipuri de intreprindere sociala

Cadrul legal de infiintare

✓

societățile cooperative de gradul I

Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;

✓

cooperativele de credit

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare

✓

asociațiile și fundațiile

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

✓

casele de ajutor reciproc ale salariaților

✓

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora,
republicată;
Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare;

✓

societățile agricole

Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;

✓

orice alte categorii de persoane juridice

care respectă, conform actelor legale de înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei
sociale prevăzute de lege.

Persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin poștă cu confirmare de primire la
agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au sediul următoarele documente:
Cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr. 219/2015 privind economia socială;

Actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către
reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi
din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă principiile și criteriile economiei
sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales.
Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației;
Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani;
Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului.

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun, prin actele de înființare și funcționare,
respectarea următoarelor criterii:
•
•
•
•
•
•

acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;
alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi
sociale;
aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între
care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.
atestatul se eliberează de către Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a
municipiului București;
Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt
respectate condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

•
•
•

•
•

Să îndeplinească criteriile de acordare a atestatului;
Să comunice Agenției de ocupare orice modificări ale actelor de înființare sau constitutive, în
termen de 15 zile de la modificare;
Să comunice Agenției de ocupare rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; raportul de
activitate anual conţine aspecte privind întreaga activitate desfăşurată de întreprinderea socială în
perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine
activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare prezentate
Să publice, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual
privind activitatea desfășurată și situațiile financiare anuale în Registrul unic de evidență a
întreprinderilor sociale, administrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
Să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de
control, în vederea exercitării de către acestea a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi
să prezinte, la solicitarea acestora, toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea
exercitării controlului.

Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii sociale. Marca socială cuprinde certificatul care
atestă statutul de întreprindere socială de inserție, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum și un element specific
de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a
documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

•
•
•
•

•

Să îndeplinească criteriile de acordare a atestatului;
Să aibă, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât
timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru
al tuturor angajaților;
Să aibă ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția
socioprofesională a persoanelor defavorizate;
Să asigure, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de
acompaniament care să asigure inserția profesională și socială, cum ar fi: informarea, consilierea,
accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei,
accesibilizarea locului de muncă în funcție de nevoile persoanelor, precum și alte măsuri care au ca
scop sprijinirea inserției profesionale și sociale;
Să comunice Agenției de ocupare orice modificări ale actelor de înființare sau constitutive, precum
și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale;

•
•
•
•

Să publice în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual
privind activitatea desfășurată și situațiile financiare anuale în Registrul unic de evidență a
întreprinderilor sociale;
Să transmită documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil, Agențiilor de ocupare, în
termen de 5 zile de la data la care se demonstrează că persoana angajată aparține grupului
vulnerabil sau, după caz, de la data la care au intervenit modificări în documentele furnizate;
Să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste termenul de
valabilitate al certificatului;
Să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de
control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi
să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea
exercitării controlului.

Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea, pe o perioadă de 36 de luni, a unui pachet complex de măsuri ce facilitează creșterea accesului unui număr de 105 persoane din
regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est și Nord-Est la servicii de formare antreprenorială specifică, activități de sprijin și
consiliere în domeniul antreprenoriatului, în vederea asigurării premiselor înființării, consolidării și dezvoltării într-o manieră sustenabilă a 21
de întreprinderi sociale.

Zone de implementare:
Sud-Muntenia

Argeș, Prahova, Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu, Călărași

Centru

Brașov

Nord – Est

Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău

Sud – Est

Buzău

Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1. Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane la informație, programe de formare antreprenorială specifică și activități
de sprijin pentru dezvoltarea capacității și abilităților necesare înființării de întreprinderi sociale, pe o perioadă de 12 luni.
OS 2. Facilitarea implementării a 21 planuri de afaceri selectate și monitorizarea funcționării celor 21 de întreprinderi sociale
Înființate și dezvoltate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 24 luni.
OS 3. Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane pe piața forței de muncă în vederea desfașurării activității în cadrul celor 21 de
întreprinderi sociale înființate și dezvoltate, pe o perioadă de 18 luni pe durata implementării proiectului.
Dezvoltarea economiei sociale va contribui la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea serviciilor locale. Crearea de întreprinderi sociale
va contribui la rezolvarea unora dintre nevoile existente în comunitate, utilizând resurse locale (forța de muncă, materii prime), stimulând
solidaritatea și ducând la îmbunătățirea relațiilor dintre membrii comunității, fiind o formă concretă și solidă de auto-ajutorare.

Proiectul vizează patru direcții de acțiune:
1. Dezvoltarea sectorului economiei sociale;
2. Stimularea ocupării și a incluziunii prin intermediul activităților de economie socială;
3. Sprijinirea întreprinderilor sociale și activităților de economie socială;
4. Promovarea și susținerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale.
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni – începând cu 28 august 2019, până la 27 august 2022.
• Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale (maximum 12 luni)
• Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale (maximum 24 luni)
Valoarea totală a proiectului: 13.869.916,60 lei
Cele 21 de planuri de afaceri
Pe perioada proiectului

Finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European: 11.681.643,93 lei.

selectate în baza unui concurs.
programe de formare profesională

Antreprenor în economie socială
Specialist în ecomomie socială

Activități în cadrul proiectului, desfășurate de cei trei parteneri

Activitatea 1. Activități specifice managementului si coordonării de proiect
Activitatea 2. Coordonarea tehnică a activității partenerilor
Activitatea 3. Furnizarea de sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
Activitatea 4 Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

Echipa proiectului
1. Manager de proiect

7. Experți selectare planuri de afaceri

2. Coordonatori tehnici

8. Coordonator și experți consiliere antreprenorială

3. Coordonator și experți informare

9. Coordonator și experți înființare întreprinderi sociale

4. Responsabili activități grup țintă

10. Coordonator și responsabili decontare sume de minimis

5. Responsabil formare antreprenorială

11. Coordonator și responsabili monitorizare

6. Experți formatori curs Antreprenor în economie
socială

A 3.1 – Activități de promovare, publicitate și informarea publicului cu
privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
Conferința de lansare a proiectului

Site-ul proiectului: www.economie-sociala.ceccar.ro

Pagina de Tweeter a proiectului – în curând

6 seminare de informare desfășurate în zonele de implementare a proiectului

A 3.1 – Activități de promovare, publicitate și informarea publicului cu
privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
Informări în presa scrisă/online

Conferința de închidere a proiectului

Contact: economie-sociala@ceccar.ro

A 3.2 – Selectarea grupului ținta ce va participa la acțiunile de sprijin
organizate
Cine poate face parte din grupul țintă?

Persoane care doresc sa înființeze
întreprinderi sociale

Persoane cu domiciliul sau reședința
legală în regiunile de dezvoltare

Angajați, angajati pe cont propriu,
șomeri, persoane inactive

Persoanele care au domiciliul în
mediul urban sau rural

A 3.2 – Selectarea grupului ținta ce va participa la acțiunile de sprijin
organizate

Cine NU poate face parte din grupul țintă?

Persoane cu vârsta între 16-24 ani, care nu urmează
nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă

A 3.2 – Selectarea grupului ținta ce va participa la acțiunile de sprijin
organizate
39 de persoane în Regiunea Sud-Muntenia

16 persoane în Regiunea Centru
Număr de persoane formate – 105,
dintre care:
25 de persoane în Regiunea Sud-Est

25 de persoane în Regiunea Nord-Est

A 3.2 – Selectarea grupului ținta ce va participa la acțiunile de sprijin
organizate
Principii urmărite de către Comisia de selecție:
• Principiul transparenței;
• Principiul egalitații de șanse;
• Principiul obiectivității;
• Principiul imparțialității;
• Principiul reprezentativității.
Pentru dosarele corect completate se va aplica principiul „Primul venit, primul servit”.

A 3.2 – Selectarea grupului ținta ce va participa la acțiunile de sprijin
organizate
Principii urmărite de către Comisia de selecție:
În determinarea grupului țintă al proiectului, precum și în elaborarea și implementarea proiectului, se promovează:
egalitatea de șanse
nediscriminarea
incluziunea socială.

Program de formare profesională: ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

Programul de formare profesională Antreprenor în economia socială este structurat pe parcursul a 50 de ore (20 de ore de
pregătire teoretică și 30 de ore de pregătire practică)
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Disciplina

Pregătire
teoretică

Pregătire
practică

Total

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea planului de afaceri
Gestionarea afacerii
Elaborarea proiectului social al
afacerii
Gestionarea activității sociale
Promovarea antreprenoriatului social
Prezentarea organozației în relațiile
externe
Total

2
5
2
5

3
7
4
7

5
12
6
12

2
2
2

3
3
3

5
5
5

20

30

50

Program de formare profesională: ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
Module de „Dezvoltare durabila” și „Egalitate de șanse” susținute la finalul cursului
Planuri de afaceri elaborate de fiecare participant la programul de formare
Vor fi acordate certificate de absolvire a cursului de formare antreprenorială specifică, recunoscute de ANC
Vor fi acordate certificate de participare la cursurile de formare antreprenorială specifică
Fiecare cursant va primi suportul de curs, precum și alte materiale necesare pentru desfășurarea activității de formare profesională
La finalul fiecărui modul, după parcurgerea pregătirii teoretice și practice, cursanții vor primi teste pentru verificarea cunoștințelor
dobândite
Programul de pregătire se va desfășura în baza unei metodologii organizare și desfășurate și în baza unor grafice care vor fi făcute
cunoscute cursanților.

Planurile
Selectarea planurilor de afaceri se va face în perioada 27.06.2020-28.08.2020, în baza unui
calendar și a unei metodologii aprobate la nivelul proiectului
Participanții la concursul de selecție vor fi absolvenți ai cursului Antreprenor în economia socială
sau Specialist în economie socială
Comisia de selecție a planurilor de afaceri va avea în componență:
Un reprezentant al sectorului economiei sociale;
Un reprezentant al mediului de afaceri local;
Un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nebancare

Activitatea A3.5- Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate din cadrul proiectului
Selectarea planurilor de afaceri se va face în perioada 27.06.2020-28.08.2020, în baza unui
calendar și a unei metodologii aprobate la nivelul proiectului
Participanții la concursul de selecție vor fi absolvenți ai cursului Antreprenor în economia socială
sau Specialist în economie socială
Comisia de selecție a planurilor de afaceri va avea în componență:
Un reprezentant al sectorului economiei sociale;
Un reprezentant al mediului de afaceri local;
Un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nebancare

Activitatea A3.5- Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate din cadrul proiectului
Selecția planurilor de afaceri se face în baza unor grile individuale de evaluare a dosarului de candidatură, eligibilității planului de afaceri și
a planului de afaceri în sine.
Principiile avute în vedere sunt:
Principiul transparenței
Principiul egalității de șanse

Principiul obiectivității
Principiul imparțialității
Principiul reprezentativității

Activitatea A3.5- Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate din cadrul proiectului
Mecanismul de evaluare
Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu grad foarte mare de
asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat
Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și
economic
Cel puțin 10% din planurile selectate vor promova concret sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbonși eficiență din punct de vedere al utilizării
resurselor
Cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate vor promova concret inovarea socială

