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Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” 
Denumire proiect: „I.S.S - Întreprinderi sociale de succes”, Cod MySMIS 128110 

 Nr. înreg. Addwise: 83102/31.08.2022 

Elaborarea analizei economiei 

sociale la nivel regional și 

desfășurarea de activități care 

duc la sustenabilitatea 

proiectului, inclusiv la 

asigurarea sustenabilității 

financiare a întreprinderilor 

sociale create (A.III.1) 

  

Proiect I.S.S. – Întreprinderi sociale de succes 

Cod MySMIS 128110 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” 
Denumire proiect: „I.S.S - Întreprinderi sociale de succes”, Cod MySMIS 128110 

Date sintetice cu privire la activitate și rezultatele previzionate 

Activitate III. Elaborarea analizei economiei sociale la nivel regional și desfășurarea de activități care duc 

la sustenabilitatea proiectului, inclusiv la asigurarea sustenabilității financiare a întreprinderilor sociale 

create  

Subactivitate III.1. Elaborarea analizei economiei sociale la nivel regional și desfășurarea de activități care 

duc la sustenabilitatea proiectului, inclusiv la asigurarea sustenabilității financiare a întreprinderilor 

sociale create 

 

În cadrul acestei subactivități, Solicitantul va subcontracta realizarea unei analize a economiei sociale la 

nivel regional cuprinzând toate regiunile în care se va implementa proiectul. Pentru realizarea acestei 

analize, subcontractorul va avea în vedere următorii pași:  

- Întocmirea unei metodologii de realizare a analizei care va cuprinde pașii, informațiile necesare a 

fi culese, modalitatea de prelucrare a informațiilor etc.  

- Organizarea unor întâlniri în fiecare regiune în parte cu antreprenori de economie socială;  

- Realizarea unui sondaj on-line dedicat atât antreprenorilor sociali, cât și potențialilor antreprenori 

sociali.  

În cadrul acesteia, pe lângă analiza propriu-zisă a datelor colectate, se va realiza un ghid al pașilor ce 

trebuie urmați pentru a deveni un antreprenor social de succes, inclusiv o prezentare a unor exemple de 

„best practice” (incluzând și exemple din întreprinderile sociale înființate și finanțate prin proiect).  

Analiza economiei sociale la nivel regional va cuprinde: 

• o radiografie a stării economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni în care proiectul va fi 

implementat: Nord-Est, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia,  

• o prezentare a avantajelor și dezavantajelor oferite de întreprinderile sociale, atât la nivel 

individual, cât și la nivel social,  

• o corelare a rezultatelor proiectului cu situația economiei sociale la nivel regional,  

• o prezentare a pasilor care ar trebui urmați spre a avea o întreprindere sociala de succes.  

• elemente concrete de inovare socială care pot fi folosite de către viitorii antreprenori sociali,  

• elemente de dezvoltare durabilă și de nediscriminare, 

• o prezentare a rezultatelor proiectului. 

Aceasta analiza va fi publicată pe pagina de proiecte de pe site-ul Solicitantului și pe pagina de Facebook 

a proiectului și va putea fi folosită atât de membrii grupului țintă, cât și de alte persoane care sunt 

interesate în fundamentarea unei eventuale cereri de finanțare pentru pornirea/dezvoltarea unei 

întreprinderi sociale, asigurând astfel transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/alt 

sector de activitate.  
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Pornind de la rezultatele acestei analize, în cadrul proiectului se va urmări crearea unor parteneriate care 

să se focuseze pe două mari direcții:  

1. Parteneriate încheiate intre mediul privat si cel public cu scopul promovării ideii de economie 

socială și pentru sprijinirea persoanelor care doresc să înființeze o entitate de economie socială. 

În acest scop se va urmări atragerea în cadrul acestor parteneriate a instituțiilor publice care pot 

avea un rol în promovarea și dezvoltarea conceptului de economie socială (AJOFM, AJPIS, 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE, ETC.)  

2. Parteneriate între intreprinderile de economie socială înființate în cadrul acestui proiect și alte 

întreprinderi de economie socială din regiunile respective (inclusiv înființate prin prezentul apel 

de proiecte) care să conducă la sprijinirea reciprocă pentru promovarea pe piața de servicii și 

produse, inclusiv prin desfășurarea de raporturi comerciale între acestea, având drept scop 

creșterea capacității financiare în scopul asigurării unei sustenabilități și din punct de vedere 

financiar.  

Rezultate previzionate 

- A III.1 - 1 analiză a economiei sociale la nivel regional elaborată;  

- A III.1 - minim 2 parteneriate încheiate în vederea promovării și sprijinirii conceptului de economie 

socială, inclusiv sprijinirea potențialilor antreprenori în economia socială;  

- A III.1 - minim 1 parteneriat încheiat între întreprinderile de economie socială înființate în cadrul 

acestui proiect și alte întreprinderi de economie socială existente (inclusiv înființate în cadrul 

acestui apel de proiecte) în scopul sprijinirii sustenabilității financiare a acestora. 
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Lista întrebărilor potențialilor subcontractori și răspunsurilor 

oferite de către Expertul Facilitator 

Nr. 

crt. 
Întrebare de clarificare Răspuns 

1.  Vă rugăm să precizați care este durata de 

realizarea a activității?  

Analiza va avea ca termen de transmitere a versiunii 

draft în data de 01 februarie 2023. Beneficiarul va 

analiza materialul transmis de către subcontractorul 

selectat și va formula observații și comentarii, dacă este 

cazul. Toate aceste observații și comentarii vor fi avute 

în vedere de către subcontractor la realizarea versiunii 

finale a analizei. Beneficiarul va transmite observațiile 

și comentariile în termen de 5 zile de la primirea 

materialului. Versiunea finală va fi transmisă de către 

subcontractor nu mai târziu de 10 februarie 2023.   

Subcontractorul selectat va respecta calendarul de 

lucru menționat. Această analiză face parte dintr-o 

activitate complexă a proiectului POCU ID 128110 care 

cuprinde și alte subactivități, rezultatele acestei analize 

fiind necesare pentru realizarea acelor subactivități.   

2.  Care va fi conținutul minim al analizei ce 

face obiectul acestei achiziții de servicii?  

Această analiză face parte din Activitatea III. 

Elaborarea analizei economiei sociale la nivel regional 

și desfășurarea de activități care duc la 

sustenabilitatea proiectului, inclusiv la asigurarea 

sustenabilității financiare a întreprinderilor sociale 

create, descrisă în detaliu în Cererea de Finanțare, 

proiect POCU ID 128110. Astfel, conform descrierii 

metodologice din Cererea de Finanțare Analiza 

economiei sociale la nivel regional va cuprinde 

următoarele: 

• o radiografie a stării economiei sociale la 

nivelul fiecărei regiuni în care proiectul va fi 

implementat: Nord-Est, Centru, Sud-Est și Sud 

Muntenia,  

• o prezentare a avantajelor și dezavantajelor 

oferite de întreprinderile sociale, atât la nivel 

individual, cât și la nivel social,  
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Nr. 

crt. 
Întrebare de clarificare Răspuns 

• o corelare a rezultatelor proiectului cu situația 

economiei sociale la nivel regional,  

• o prezentare a pasilor care ar trebui urmați spre 

a avea o întreprindere socială de succes.  

• elemente concrete de inovare socială care pot 

fi folosite de către viitorii antreprenori sociali,  

• elemente de dezvoltare durabilă și de 

nediscriminare, 

• o prezentare a rezultatelor proiectului. 

3.  Este prevăzut un număr minim sau maxim 

de pagini în care să se încadreze acestă 

analiză? 

Nu este prevăzut un număr minim sau maxim de pagini 

în care să se încadreze acestă analiză, însă ofertantul 

trebuie să aibă în vedere faptul că această analiză 

trebuie să abordeze adecvat toate secțiunile din 

Cererea de Finanțare. Totodată, ofertantul trebuie să 

aibă în vedere standardele de calitate pentru 

acceptarea acestei analize de către Beneficiarul.   

În cazul în care analiza nu va trata în mod adecvat 

fiecare tematică Beneficiarul își rezervă dreptul de a 

respinge analiza. De asemenea, Beneficiarul va putea 

solicita subcontractorului completarea sau revizuirea 

analizei astfle încât aceasta să fie conformă cu 

cerințele. 

4.  La nivelul acestei analize este prevăzută și 

o prezentare a pasilor care ar trebui 

urmați spre a avea o întreprindere socială 

de succes. 

Puteți oferi mai multe detalii cu privire la 

acest aspect? Este avută în vedere doar 

prezentarea unei succesiuni a pașilor sau 

se are în vedere o prezentare în detaliu a 

acestor pași?  

Această secțiune va fi realizată ca ghid al pașilor ce 

trebuie urmați pentru a deveni un antreprenor social de 

succes. Pentru fiecare pas vor fi prezentate o serie de 

informații specifice, corelate cu legislația în vigoare 

(Legea Economiei Sociale). Ghidul va include și o 

prezentare a unor exemple de „bune practici” 

(incluzând și exemple din întreprinderile sociale 

înființate și finanțate prin proiect).  

Beneficiarul va furniza date și informații cu privire la cei 

25 de antreprenori din cadrul acestui proiect. Orice alte 

date și informații necesare realizării analizei vor fi 

identificare de către subcontractor. 
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Nr. 

crt. 
Întrebare de clarificare Răspuns 

5.  În vederea realizării acestei analize veți 

pune la dispoziția subcontractorului 

datele necesar a fi prelucrate?  

Toate datele necesare realizării analizei vor fi colectate 

și prelucrate de către subcontractor.  

6.  Care este calendarul de lucru avut în 

vedere de către Beneficiarul?  

Această analiză face parte dintr-o activitate complexă a 

proiectului POCU ID 128110 care cuprinde și alte 

subactivități, rezultatele acestei analize fiind necesare 

pentru realizarea acelor subactivități.  Subcontractorul 

selectat va respecta următorul calendar de lucru: 

- Analiza va avea ca termen de transmitere a 

versiunii draft în data de 01 februarie 2023.  

- Echipa de proiect va analiza materialul transmis 

de către subcontractorul selectat și va formula 

observații și comentarii, dacă este cazul. Toate 

aceste observații și comentarii vor fi avute în 

vedere de către subcontractor la realizarea 

versiunii finale a analizei. Beneficiarul va 

transmite observațiile și comentariile în 

termen de 5 zile de la primirea materialului.  

- Versiunea finală va fi transmisă de către 

subcontractor nu mai târziu de 10 februarie 

2023.   

7.  Există stabilite criterii de selectare a 

exemplelor de „bune practici” (incluzând 

și exemple din întreprinderile sociale 

înființate și finanțate prin proiect)?  

Nu au fost stabilite criterii de selecție. Aceste criterii vor 

fi stabilite de către subcontractor. Subcontractorul va 

realiza selecția acestor exemple de „bune practici”. 

Beneficiarul va furniza date și informații cu privire la cei 

25 de antreprenori din cadrul acestui proiect. Orice alte 

date și informații necesare realizării analizei vor fi 

identificare de către subcontractor. 

8.  Metodologia de realizare a analizei va fi 

realizată de către subcontractor sau va fi 

pusă la dispoziție de către Beneficiarul? 

Metodologia de realizare a analizei va fi realizată de 

către subcontractor. Metodologia va cuprinde referiri la 

informațiile necesare a fi culese, modul de colectare a 

datelor și informațiilor, modalitatea de prelucrare a 

informațiilor etc.  
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Nr. 

crt. 
Întrebare de clarificare Răspuns 

9.  Organizarea unor întâlniri în fiecare 

regiune în parte cu antreprenori de 

economie socială – se vor organiza on-line 

sub forma unor întâlniri individuale sau de 

grup? 

Întâlnirile se vor organiza în funcție de metodologia 

propusă de către subcontractor. Acestea se pot 

organiza față în față sau on-line, individual sau de grup, 

discuții telefonice. Subcontractorul va stabili care este 

cea mai potrivită metodă de organizare și desfășurare a 

acestor întâlniri astfel încât să fie asigurat procesul de 

colectare a informațiilor și datelor necesare realizării 

analizei economiei sociale la nivel regional. 

10.  Câte întâlniri sunt prevăzute? În Cererea de Finanțare a fost prevăzută organizarea 

unor întâlniri în fiecare regiune în parte cu antreprenori 

de economie socială, fără a fi menționat un număr. 

Subcontractorul va stabili numărul de întâlniri necesare 

pentru a colecta suficiente date și informații în vederea 

realizării analizei economiei sociale la nivel regional. 

Întâlnirile se vor organiza în funcție de metodologia 

propusă de către subcontractor. 

11.  Analiza va fi realizată la nivelul regiunilor 

Nord-Est, Centru, Sud-Est și Sud 

Muntenia. Exemplele de bună practică vor 

fi din aceste regiuni sau pot fi și din alte 

regiuni? 

Analiza vizează cele 4 regiuni de implementare ale 

proiectului ISS 128110, respectiv Nord-Est, Centru, Sud-

Est și Sud Muntenia. Exemplele de bună practică vor fi 

selectate din aceste regiuni. 

12.  Pentru realizarea realizarea unui sondaj 

on-line dedicat atât antreprenorilor 

sociali, cât și potențialilor antreprenori 

sociali baza de date cu contacte va fi pusă 

la dispoziție de către Beneficiarul? 

Bazele de date nu vor fi puse la dispoziția 

subcontractorului de către Beneficiarul. 

Subcontractorul va putea consulta bazele de date 

publice. De exemplu: 

- Registrul unic de evidență a întreprinderilor 

sociale publicat de Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&

categ=9&subcateg=1).  

- Date financiare disponibile pe site-ul 

Ministerului Finanțelor 

 

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1
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Nr. 
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Întrebare de clarificare Răspuns 

- Raportările anuale transmise de către 

întreprinderilor sociale către Agențiile 

Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

- Date statistice publicate de Institutul Național 

de Statistică - 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/  

Beneficiarul va furniza date și informații cu privire la cei 

25 de antreprenori din cadrul acestui proiect. Orice alte 

date și informații necesare realizării sondajului vor fi 

identificare de către subcontractor. 

13.  Având în vedere următoarele cerințe cu 

privire la analiza economiei sociale la 

nivel regional: 

- o corelare a rezultatelor 

proiectului cu situația economiei 

sociale la nivel regional, 

- o prezentare a rezultatelor 

proiectului, 

vă rugăm să precizați cum poate 

subcontractorul să răspundă unor astfel 

de cerințe nefiind implicat în realizarea 

proiectului.  

Beneficiarul prin intermediul Expertului Facilitator va 

menține legatura cu furnizorul subcontractat în 

vederea realizării analizei economiei sociale la nivel 

regional. Astfel va pune la dispoziția acestuia toate 

informațiile necesare cu privire la proiectul ISS 128110, 

activități implementate și rezultate atinse. Totodată vor 

fi puse la dispoziție date și informații cu privire la cei 25 

de antreprenori din cadrul acestui proiect.   

14.  Având în vedere că această achizitie 

presupune servicii de elaborare, tipărire 

și diseminare analiză, dar fără a oferi 

detalii tehnice sau informații cu privire la 

numărul de exemplare înțelegerea 

noastră este următoarea:  

- Servicii de elaborare – presupun 

elaborarea analizei economiei 

sociale la nivelul celor 4 regiuni 

 

 

 

Înțelegerea este corectă având în vedere tendințele 

actuale de lucru prin utilizarea la scară cât mai largă a 

mediului online. Prin diseminarea unui astfel de 

material în mediul online acesta va fi disponibil unui 

număr mult mai mare de utilizatori. Totodată utilizarea 

mediului on-line pentru diseminare este în pas cu 

tendințele actuale de respectare a principiilor de 

dezvoltare durabilă. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/


 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” 
Denumire proiect: „I.S.S - Întreprinderi sociale de succes”, Cod MySMIS 128110 

Nr. 

crt. 
Întrebare de clarificare Răspuns 

- Servicii de tipărire – presupun 

machetarea materialului 

(concept grafic, design, formatare 

etc) și prezentarea acestuia într-o 

formă accesibilă și ușor de 

parcurs 

- Servicii de diseminare – presupun 

diseminarea on-line a materialul 

realizat.  

Vă rugăm să clarificați dacă înțelegerea 

noastră este corectă.  

 

Material realizat în cadrul A III.1 Elaborarea analizei economiei sociale la nivel regional și desfășurarea 

de activități care duc la sustenabilitatea proiectului, inclusiv la asigurarea sustenabilității financiare a 

întreprinderilor sociale create 

Elaborat de:  

David-Andrei Alina-Gabriela  

Expert facilitator 

 

 

Avizat de:  

Corina Roșu 

Manager proiect  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” 
Denumire proiect: „I.S.S - Întreprinderi sociale de succes”, Cod MySMIS 128110 

Lista instituțiilor și organizațiilor pot avea un rol în promovarea 

și dezvoltarea conceptului de economie socială în vederea 

sprijinirii încheierii de parteneriate cu scopul promovării ideii 

de economie socială și pentru sprijinirea persoanelor care 

doresc să înființeze o entitate de economie socială în viitor 

(draft – august 2022) 

 

Autorități și instituții publice:  

✓ La nivel central: 

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

- Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială 

- Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

- Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

 

✓ La nivel regional: Nord-Est, Centru, Sud-Est, Sud Muntenia 

- Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

- Direcția Județeană pentru Persoanele cu Dizabilităţi,  

- Direcția Județeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,  

- Agenția Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,  

- Casa Județeană de Pensii Publice,  

- Unități administrativ teritoriale pentru promovarea unor activități de incluziune socială a 

persoanelor din grupurile vulnerabile si îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii a acestora  

- Camere de Comerț 

 

Organizații, fundații, asociații, case de ajutor reciproc, etc 

- Se vor identifica ulterior atât la nivel național cât la nivel regional și local organizații, fundații, 

asociații, case de ajutor reciproc, etc care activează în sectorul economiei sociale care pot 

constitui vectori de promovare și dezvoltare a conceptului de economie socială în vederea 

sprijinirii încheierii de parteneriate cu scopul promovării ideii de economie socială și pentru 

sprijinirea persoanelor care doresc să înființeze o entitate de economie socială în viitor.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” 
Denumire proiect: „I.S.S - Întreprinderi sociale de succes”, Cod MySMIS 128110 

Întreprinderi sociale  

- Se vor identifica ulterior întreprinderile sociale existente în cele 4 regiuni: Nord-Est, Centru, Sud-

Est, Sud Muntenia. Se va consulta Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale publicat de 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1).  

 

Material realizat în cadrul A III.1 Elaborarea analizei economiei sociale la nivel regional și desfășurarea 

de activități care duc la sustenabilitatea proiectului, inclusiv la asigurarea sustenabilității financiare a 

întreprinderilor sociale create 
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Expert facilitator 
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