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AMPOSDRU mulţumeşte potenţialilor beneficiari care au transmis 

observaţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea schiţei Ghidului Solicitantului – 

Condiţii Specifice pentru DMI 6.1. – “Dezvoltarea economiei sociale”. Pe lângă 

observaţiile privind unele aspecte tehnice din draftul Ghidului Solicitantului – 

Condiţii Specifice publicat pe site-ul AMPOSDRU, potenţialii beneficiari au 

ridicat şi următoarea problemă: lansarea unei cereri de propuneri de proiecte de 

grant versus lansarea unei cereri de propuneri de proiecte strategice.  

Până în prezent, majoritatea proiectelor aprobate şi contractate în cadrul 

AP 6, şi în special DMI 6.1, sunt reprezentate de proiecte strategice care vizează 

finanţarea activităţilor de dezvoltare a sistemului, creând astfel premizele şi 

structura cadru pentru dezvoltarea economiei sociale în România. 

Analizând rezultatele intermediare, Autoritatea de Management a decis să 

pună mai mare accent pe dezvoltarea economiei sociale propriu-zise, respectiv a 

structurilor economiei sociale. Astfel, luându-se în considerare cadrul dezvoltat 

şi în curs de dezvoltare, finanţat prin proiecte strategice, accentul trebuie pus, 

pentru a doua jumătate a perioadei de programare, pe finanţarea proiectelor de 

grant, proiecte care, cuprinzând acţiuni specifice şi fiind implementate de 

organizaţii de dimensiuni mici dar cu o bună expertiză în domeniul economiei 

sociale şi o bună cunoaştere a problematicilor specifice grupurilor vulnerabile, 

pot să aducă o contribuţie reală şi sustenabilă la dezvoltarea economiei sociale 

în România. 



 

Astfel, liniile de finanţare care urmează a fi lansate vor cuprinde condiţii 

specifice privind activităţile ce pot fi finanţate şi, nu în ultimul rând, o valoare 

minimă a indicatorilor ce trebuie atinşi în cadrul proiectelor. Este necesar ca 

abordarea Autorităţii de Management să se transfere de la dezvoltarea cadrului 

economiei sociale în România, la finanţarea structurilor economiei sociale 

propriu-zise. Numai printr-o astfel de abordare, indicatorii propuşi a fi atinşi 

pentru anul 2015 pot să fie realizaţi, iar finanţarea Fondului Social European să 

ajungă întradevăr aproape de grupurile marginalizate şi să mearga la nivel local 

aşa cum se prevede şi în Comunicarea Comisiei din anul 2008 “Debate Europe 

– pe baza experienţei Planului D pentru democraţie, dialog şi dezbatere”. 

 

Până în prezent, pentru DMI 6.1. – “Dezvoltarea economiei sociale”, situaţia 

privind lansarea liniilor de finanţare, a numărului de proiecte contractate 

precum şi a sumelor solicitate în cadrul acestor proiecte este următoarea:  

• în perioada 2007 – 2010 a fost lansată o singură cerere de propuneri de 

proiecte de grant (call 53) în cadrul căreia au fost contractate 11 proiecte 

cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile de 13.774.832 lei 

• în perioada 2007 – 2010 au fost lansate trei cereri de propuneri de 

proiecte strategice (call 14, call 69, call 84) în cadrul cărora au fost 

contractate 42 de proiecte cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile de 

642.547.844 lei.  

În consecinţă, AMPOSDRU anunţă potenţialii beneficiari că linia de 

finanţare care va fi deschisă în cursul anului 2010 pentru DMI 6.1. – 

“Dezvoltarea economiei sociale” va fi destinată depunerii de proiecte de grant. 

În perioada 23.11.2010 – 25.11.2010, AMPOSDRU va publica pe site, 

pentru consultare, o nouă versiune a schiţei Ghidului Solicitantului – Condiţii 

Specifice pentru lansarea cererii de propuneri de proiecte de grant în cadrul 

DMI 6.1.  
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