
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, 

Adresa: Bd Eroilor nr. 33, mansardă, Mun Brașov,  jud. Brașov 

Telefon: 0268.470.505 

E-mail: contact@addjb.ro 

 

 

Anunț selecție parteneri 

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) anunță organizarea unei 

proceduri de selecție de parteneri, entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri 

de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), pentru apelul „Sprijin 

pentru înființarea de întreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16.. 

 

Prezentul apel de cereri de propuneri de proiecte vizează acordarea de sprijin pentru 

înființarea de întreprinderi sociale. Pentru desfășurarea activităților specifice proiectului, 

ADDJB în baza OUG. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, face prezenta selecție de parteneri, care vor participa la 

implementarea proiectului..  

 

Obiectivul general al proiectului va fi: Dezvoltarea economiei sociale pentru sprijinirea 

integrării sociale a grupurilor vulnerabile. 

 

Prezentul anunț are scopul de a identifica trei parteneri care să se implice în 

activitățile următoare astfel: 

 

Activitățile care vor face obiectul proiectului  

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului  

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale, în calitate de beneficiar al contractului 

de finanțare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitățile 

oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea. Activitatea se va desfășura în județul 

Brașov și în județele învecinate în care își desfășoară activitatea solictantul, P1 și P2. Solicitantul se va 

asigura de informarea a minim 450 de persoane din județul Brașov, iar P1 și P2 de informarea a minim 



300 de persoane fiecare în județul în care activează (județe vecine cu județul Brașov), în lunile I-VII de 

implementare. Cei interesați vor fi invitați să se înscrie pentru intrarea în grupul țintă al proiectului. 

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate 

Pe parcursul informării potențialilor beneficiari in legatură cu activitatile si obiectivele proiectului, se 

va initia si inscrierea potentialilor beneficiari interesati să dezvolte o intreprindere sociala. Dintre 

potentialii beneficiari înscriși, solicitantul și partenerii vor selecta 105 persoane care doresc să 

înființeze întreprinderi sociale, în vederea participării la cursuri dedicate dezvoltării competențelor 

antreprenoriale.  Solicitantul se va asigura de înscrierea și selectarea în grupul țintă a minim 45 de 

persoane, iar P1 și P2 se vor asigura de înscrierea și selectarea în GT a minim 30 de persoane. 

Metodologia de selecție a grupului țintă va fi descrisă succint în cererea de finanțare, cu prezentarea 

criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să 

asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.   

Activitatea se va desfășura în lunile III-VII 

I.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică  

Se va derula un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele 

existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume: Antreprenor in economia 

sociala Cod COR 112032 / Manager de intreprindere sociala cod COR 112036 pentru 105 persoane. Se 

va asigura decontarea transportului, cazarea și masa pentru 6 zile pentru participanti.  

La finalizarea programului de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va trebui 

să prezinte AM/OI POCU următoarele documente: cel puțin 90% certificate de absolvire din totalul 

participanților la cursurile de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, 

recunoscute de ANC; planurile de afaceri elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul 

cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale.  

Activitatea se va desfășura în lunile III-VIII. Responsabil cu implementarea vor fi S, P1, P2 și P3. 

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale  

Complementar cu activitățile de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va 

derula următoarele activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale: dezvoltarea 

capacității și abilităților în diferite domenii relevante, ținând cont de nevoile identificate ale grupului 

țintă. În cadrul acestei acțiuni pot fi organizate alte activități de formare profesională (cursuri de 

perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social), justificate prin 

certificate de absolvire. Activitatea poate include și acțiunile specifice pentru acreditarea cursului 

livrat ulteriori membrilor grupului țintă. Activitatea se va desfășura în proximitatea domiciliilor 

participanților. Se vor asigura 2 coffee break-uri / zi și o masa de pranz pentru operioada de 6 zile. 

lunile VII-VIII, iar responsabili vor fi S, P1, P2 și P3. 

  

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului  

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale va descrie în cererea de finanțare 

elementele esențiale stabilite în metodologia de selecție a planurilor de afaceri, cu prezentarea 

criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să 

asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile 

schemei de minimis, ale prezentului ghid și ale legislației aplicabile. Metodologia va include aspectele 



considerate de solicitant ca esențiale pentru asigurarea îndeplinirii indicatorilor asumați (de ex., 

aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesare a fi depuse in cadrul 

procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației, termenul de 

depunere si soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante). Vor fi selectate minim 21 de planuri 

de afaceri: minim 9 planuri de afaceri vor fi din județul Brașov – responsabil solicitantul, minim câte 6 

planuri de afaceri în județele vecine – responsabili P1 și P2.  Activitatea se va implementa în lunile VII-

XII. 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale  

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate 

de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri   

Vor fi derulate activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale: activități de consiliere în 

domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piețe de desfacere. Aceste servicii 

vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri, completând 

cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul formării derulate în etapa I.  Activitatea se 

va derula în lunile XIII-XXIV de către solicitant, P1 și P2. 

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de 

afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind 

economia sociala, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din 

punct de vedere legal, după cum urmează: a) societăţile cooperative de gradul I; b) cooperativele de 

credit; c) asociaţiile şi fundaţiile; d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor; e) casele de ajutor reciproc 

ale pensionarilor; f) societăţile agricole; g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de 

înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă 

principiile prevăzute la art. 4 din lege,precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege; h) 

federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus. S, P1 și P2 asistă membrii grupului țintă 

ale căror planuri sunt selectate în vederea înființării și demarării întreprinderilor sociale. Totodată, 

fiecare partener se asigură de de faptul că fiecare întreprindere de economie socială finanțată 

dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea 

contractului de subvenție cu aceasta. Fiecare partener va fi responsabil de asitarea și monitorizarea 

întreprinderilor subvenționate din județul în care activează. Activitatea se va desfășura în lunile XIII- 

XXIV 

II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor 

aferente  implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului Cheltuielile aferente 

înființării și funcționării întreprinderilor de economie socială finanțate intră sub incidența ajutorului 

de minimis, conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018, 

anexa nr. 5 la prezentul ghid. Valoarea maximă acordată per întreprindere (pentru un plan aprobat) 

este de 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă 

numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate anterior, 

în cadrul etapei I. Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială 

înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:  Ajutor de minimis de 

până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;  Ajutor de minimis de minimum 55.000 

euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create; 

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de 

minimis anexate la prezentul ghid. Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, în 



funcție de opțiunea exprimată de beneficiar în cererea de finanțate, luând în considerare și prevederile 

planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. Prima tranșă va reprezenta 

maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea 

socială.  Activitatea se va desfășura în lunile XIII-XXIV și va fi implementată de S, P1 și P2, fiecare fiind 

responsabil de decontarea implementării planurilor de afaceri din județul în care activează.  

II.4 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate Administratorul schemei pentru 

entitățile economiei sociale desfășoară acțiuni care au ca scop monitorizarea activității 

întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea planului de afaceri asumat în sensul 

dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii în piață, precum și a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin 

proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create, precum și 

funcționalității întreprinderilor create. Metodologia de realizare a monitorizării întreprinderilor va fi 

prezentată în cadrul cererii de finanțare. Implementarea activității se va face în lunile XIII-XXIV de către 

S, P1 și P2, fiecare fiind responsabil pentru monitorizarea planurilor de afaceri din județul în care 

activează. 

 

În vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării activităților proiectului, ADDJB 

caută parteneri, entităţi cu personalitate juridică înregistrate în România, astfel:  

➢ Doi parteneri P(1) și P(2) responsabili pentru pentru implementarea activităților I.1, 

I.2, I.3, I.4, I.5, II.1, II.2, II.3, II.4 în județele vecine județului Brașov în care activează; 

fiecare dintre partenerii P(1) și P(2) va implica în proiect minim 4 experți. 

➢ Un partener P(3) responsabil pentru activitățile de formare din cadrul activităților I.3 

și I.4. Partenerul va implica în proiect minim 4 experți formare. 

 

 

CRITERII ELIGIBILITATE 

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile din Ghidul solicitantului, condiții 

specifice cerere de propuneri de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – 

August 2018 și din “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020” și corrigendumurile 1, 2,3 și 4 ale acestuia.  

 

Sunt asteptate propuneri din partea actorilor sociali relevanti (entități a căror activitate în 

cadrul proiectului contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor, respectiv entitățile care 

vor avea un rol relevant implementarea activitatilor proiectului) și care respectă 

următoarele condiții minime obligatorii, care trebuie îndeplinite cumulativ: 

 

1. Capacitate operațională și financiară - se vor depune următoarele documente: 

✓ certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi 

taxelor  locale; 



✓ certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 

taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (ANAF - Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice); 

✓ declarație pe proprie răspundere (insoțite de copii ale bilanțului prescurtat) în care se 

va preciza faptul că cifra medie de afaceri pe ultimii 4 ani fiscali încheiați 

(2014,2015,2016,2017) este, în cazul în care nu au în implementare proiecte finanțate 

prin POCU, de minim : 

 

A) 2.800.000 de lei (suma solicitată este raportată la bugetul estimativ ce va fi alocat 

prin proiect partenerilor) – pentru Partenerul 1 și pentru Partenerul 2; 

B) 200.000 de lei (suma solicitată este raportată la bugetul estimativ ce va fi alocat prin 

proiect partenerilor) – pentru Partenerul 3 

 

sau, în cazul în care candidatul are și alte proiecte finanțate prin POCU în implementare, 

diferența dintre dublul sumei cifrelor de afaceri aferenți ultimilor 4 ani fiscali încheiați 

și valoarea proiectelor POCU aflate în implementare pentru care s-a calculat capacitatea 

financiară pe baza cifrei de afaceri, este de minim:   

 

C) 2.800.000 de lei (suma solicitată este raportată la bugetul estimativ ce va fi alocat 

prin proiect partenerilor) – pentru Partenerul 1 și pentru Partenerul 2; 

D) 200.000 de lei (suma solicitată este raportată la bugetul estimativ ce va fi alocat prin 

proiect partenerilor) – pentru Partenerul 3 

 

sau, în cazul în care candidatul are un alt proiect în implementare prin POCU și calculul 

capacității financiare s-a raportat ca procent maxim din valoarea asistenței financiare 

nerambursabile (40%, 30% sau 20%), acesta nu poate să aibă mai mult de un contract 

finanțat prin POCU la momentul depunerii candidaturii. 

 

✓ Declarație pe proprie răspundere în care se va preciza faptul are experienţă în 

implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă și are experienţă de cel 

puţin 6 luni în domeniul activităţii proiectului pentru care își depune candidatura. 

✓ Copii ale contractelor de finanțare pentru proiecte care au avut ca arie de implementare 

județe vecine județului Brașov. 

 

Având în vedere activitatea pe care o va desfășura în cadrul proiectului, Partenerul 3 trebuie 

să fie furnizor de formare profesională autorizat conform legii. 

 

 

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PARTENERII P1 și P2: 



Experiență în derularea 

proiectelor finanțate din 

fonduri nerambursabile  

6 puncte 

1 proiect în calitate de partener – 0,5 puncte 

1 proiect în calitate de beneficiar – 1 punct  

Pentru fiecare proiect se cumulează puncte, dar nu mai mult 

de 6 puncte în total. 

Se va depune o listă de proiecte în care vor fi menționate 

titlurile, finanțatorul, codul SMIS/numărul proiectului, 

calitatea deținută de organizație în cadrul proiectului, 

perioada de implementare. 

Experiență în activitatea 

specifică 

10 puncte 

Experiență de minim 6 luni în selecție de planuri de afaceri 

/ economie socială / consultanță în afaceri / dezvoltare 

comunitară. 

Experiență în lucrul cu 

grupurile vulnerabile 

4 puncte 

Organizația are la dispoziție o echipă cu experiență în 

domeniu – 1 punct/expert cu experiență în lucrul cu grupuri 

vulnerabile. 

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult 

de 3 puncte în total. 

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va 

implica în proiect, însoțită de o declarație de disponibilitate 

a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației. 

 

Se va acorda 1 punct pentru experiența organizației în lucrul 

cu grupurile vulnerabile. 

Se vor descrie acțiuni //proiecte derulate care au inclus în 

grupul țintă grupuri vulnerabile. 

Total 20 de puncte 

 

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PARTENERUL P3: 

Experiență în derularea 

proiectelor finanțate din 

fonduri nerambursabile  

4 puncte 

1 proiect în calitate de partener – 1 punct 



1 proiect în calitate de beneficiar – 2 puncte  

Pentru fiecare proiect se cumulează puncte, dar nu mai mult 

de 4 puncte în total. 

Se va depune o listă de proiecte în care vor fi menționate 

titlurile, finanțatorul, codul SMIS/numărul proiectului, 

calitatea deținută de organizație în cadrul proiectului, 

perioada de implementare. 

Experiență în organizarea si 

desfasurarea programelor de 

formare 

10 puncte 

Organizația are la dispoziție o echipă cu experiență în 

domeniu – 1 punct/expert care a participat anterior 

organizarea si desfasurarea programelor de formare  

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult 

de 5 puncte în total. 

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va 

implica în proiect, însoțită de o declarație de disponibilitate 

a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației. 

Organizația a organizat si desfasurat sesiuni de programe de 

formare – 1 punct/sesiune 

Pentru fiecare sesiune  realizată se cumulează puncte, dar nu 

mai mult de 5 puncte în total. 

Se va depune o listă cuprinzând sesiunile de programe de 

formare realizate de organizație în care se vor menționa 

denumirea și beneficiarii acestora. 

Experiență în organizarea și 

desfășurarea programelor de 

antreprenoriat social 

6 puncte  

Organizația are la dispoziție o echipă cu experiență în 

domeniu – 1 punct/expert cu experiență de formare în 

domeniul  antreprenoriatului social. 

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult 

de 4 puncte în total. 

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va 

implica în proiect, însoțită de o declarație de disponibilitate 

a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației. 

 



Se va acorda 2 punct pentru experiența organizației de 

formare în domeniul  antreprenoriatului social Se vor descrie 

acțiuni //proiecte derulate care au inclus în grupul țintă 

grupuri vulnerabile. 

Total 20 de puncte 

 

 

 

ADDJB isi rezerva dreptul de a solicita participantior documente justificative pentru 

certificarea declaratiilor pe propria raspundere. 

 

DOSARELE SE DEPUN ÎN PLIC ÎNCHIS, FIZIC SAU PRIN CURIERAT, LA SEDIUL ADDJB, CU 

MENȚIUNEA SELECȚIE ”PARTENER .... SOLIDAR” PÂNĂ LA DATA 15 OCTOMBRIE 2018, ÎNTRE 

ORELE 08:30-16:30 

 

CANDIDATURILE VOR FI DEPUSE PENTRU UN SINGUR TIP DE PARTENER. 

 

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare.   

Departajarea candidaților cu punctaje egale se va face în funcție de punctajul obținut la 

criteriul „Experiență în activitatea specifică”. 

 Vor fi declaraţi câştigători participanţii „admişi” care întrunesc numărul cel mai mare de 

puncte. 

 

ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR 

 

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct în maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea 

dosarelor de candidatură. Rezultatele vor fi publicate pe pagina web www.addjb.ro  

http://www.addjb.ro/

