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Anexa 1 (la Ordinul nr.764/2011)
Beneficii economice din investiţii sociale

-Regulament de organizare competiţie -

Introducere

Proiectul „Economia socială – Model inovator pentru promovarea incluziunii active a
persoanelor defavorizate” este cofinanţat prin Fondul Social European (Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) şi implementat de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Programe Incluziune Socială, în parteneriat cu
European Network for Social Integration Enterprises, Bernard Brunhes International, Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Integra România, Direcţia Generală pentru
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sector 1 Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara şi Primăria Piatra Neamţ, în perioada noiembrie 2008 – octombrie
2011.

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la dezvoltarea unui sistem eficient şi
modern al economiei sociale, pentru a creşte calitatea vieţii cetăţenilor din România prin
promovarea incluziunii active pe piaţa muncii.

Proiectul vizează numeroase arii de intervenţie, printre care creşterea gradului de incluziune
socială a grupurilor vulnerabile şi facilitarea inserţiei acestora pe piaţa muncii. În acest scop,
se organizează o competiţie pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale de
inserţie – aşa cum sunt acestea definite în prezentul ghid. Sunt invitate să participe toate
organizaţiile, pe cont propriu sau în parteneriat, care îndeplinesc condiţiile de participare
descrise în continuare.

În sensul acestei competiţii, prin întreprindere socială de inserţie se înţelege acea formă
de organizare a cărei funcţionare urmăreşte respectarea următoarelor principii generale:

a. integrarea profesională a unui număr de persoane vulnerabile;
b. desfăşoară activităţi economice, făcând faţă constrângerilor şi provocărilor mediului

economic;
c. îşi asumă un rol de acompaniere a persoanelor angajate, oferindu-le sprijin

personalizat şi formare la locul de muncă pentru a dobândi calificări şi competenţe
profesionale necesare pe piaţa muncii.

Obiectivul general al competiției

Dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi
servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau pe cele expuse
riscului de excluziune socială să se integreze sau să se reintegreze pe piaţa muncii, în
întreprinderile sociale şi/sau în economia formală.
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Obiectivul specific al competiției

Creşterea oportunităţilor de re/integrare profesională a persoanelor aparţinând
diferitelor grupuri vulnerabile prin dezvoltarea unor întreprinderi sociale de inserţie
profesională cu potenţial de multiplicare la nivel regional sau naţional.

Descrierea competiției

Persoanele juridice participante la această competiţie trebuie să fie înregistrate pe teritoriul
următoarelor trei regiuni de dezvoltare din România: regiunea Bucureşti şi Ilfov, regiunea
Nord-Est, regiunea Nord-Vest şi regiunea Vest. Întreprinderile rezultate trebuie de
asemenea să activeze în cele 4 regiuni menţionate.

Câştigătorii competiţiei vor primi un premiu în valoare de maximum 20.000 euro (ce va fi
acordat în lei la cursul valutar de la data acordării fiecărei tranşe) .

Premiul se acordă în trei tranşe: 40% imediat după încheierea contractului de premiere, 30%
la încheierea evaluării perioadei premergătoare producţiei/demarării serviciilor (care nu
poate depăşi primele trei luni) şi 30% la sfârşitul prezentului proiect.

Câştigătorii vor beneficia şi de asistenţă tehnică din partea unei echipe de specialişti din
cadrul structurilor organizatoare ale competiţiei, pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderilor
sociale de inserţie, pe parcursul perioadei de la semnarea contractelor de premiere până la
terminarea proiectului. În acest scop, procesul de creare şi dezvoltare a întreprinderilor
sociale de inserţie va fi monitorizat periodic de echipa de asistenţă tehnică.

Asistenţa tehnică va consta într-o serie de sesiuni de formare legate de specificitatea
întreprinderilor sociale de inserţie, de realizarea unei analize de piaţă profesionale sau de
procesele de producţie precum şi în desfăşurarea unor sesiuni de schimburi de experienţă în
străinătate cu întreprinderi sociale care fac parte din Reţeaua Europeană a Întreprinderilor
Sociale de Inserţie (ENSIE).

Pentru a intra în competiţie este nevoie ca participanţii să trimită anterior termenului limită
indicat mai jos o propunere care să demonstreze capacitatea de înfiinţare sau dezvoltare a
unei întreprinderi sociale de inserţie. Menţionăm că participanţii se pot înscrie în competiţie
atât singuri cât şi în parteneriat cu diverse organizaţii considerate relevante.

O propunere completă şi eligibilă trebuie să includă următoarele documente:

a. Formularul de participare completat integral;
b. Planul de afaceri al întreprinderii sociale de inserţie;
c. CV-ul managerului întreprinderii în format european EUROPASS;
d. Declaraţia de eligibilitate a participantului şi cele ale partenerului/ilor, semnate şi

ştampilate;
e. Acordul de parteneriat (dacă este cazul);

Limba de redactare a documentelor este limba română.

Propunerile participanţilor se vor trimite în format electronic la adresa:
incluziunesociala@mmuncii.ro, precum şi în format de hârtie, în două exemplare, original şi
copie, la următoarea adresă:
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – compartimentul incluziune socială

 Strada Dem. I. Dobrescu, nr.2B, sector 1, Bucureşti
 Tel./fax.: 021 314 69 37
 Persoană de contact: Adina Dragotoiu, Director.

mailto:incluziunesociala@mmuncii.ro
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Întrebările de clarificare ale participanţilor pe parcursul perioadei de depunere a propunerilor
pot fi transmise electronic la adresa incluziunesociala@mmuncii.ro sau la numărul de fax:
021 314 69 37. Atât întrebările de clarificare primite cât şi răspunsurile aferente pot fi
accesate de toţi participanţii pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în
secţiunea unde a fost lansată competiţia.

Termenul limită pentru transmiterea electronică a propunerilor este 28 februarie 2011, ora
16.30. Toţi participanţii vor primi un mesaj electronic de confirmare a recepţiei în bune
condiţii a propunerii. Pentru documentele în format de hârtie 28 februarie 2011 este
termenul limită pentru data poştei.

Durata perioadei de evaluare este de maxim 30 de zile calendaristice.

Etapele competiției

Prima etapă a competiţiei o constituie jurizarea din punct de vedere tehnic a propunerilor,
pe baza criteriilor de jurizare prezentate în prezentul regulament de organizare a competiţiei.
În urma acestei etape se va face o ierarhizare a propunerilor în ordinea descrescătoare a
punctajelor.

Organizatorii competiţiei îi vor informa în scris pe toţi participanţii cu privire la punctajul
obţinut. Se va aloca o perioadă pentru eventuale contestaţii şi soluţionarea acestora.

În a doua etapă, participanţilor ale căror propuneri au întrunit minim 80 de puncte li se va
solicita stabilirea unei date pentru efectuarea unei vizite de către membrii Comisiei de
jurizare, precum şi pregătirea documentelor justificative1, în funcţie de forma de organizare.
Vizita are ca scop validarea jurizării tehnico-operaţionale şi a celei administrative a
candidaţilor. Un participant este considerat admis în cadrul acestei etape dacă cele
declarate în propunere sunt conforme cu realitatea şi dacă - în urma evaluării tehnico-
administrative - documentele justificative2 sunt conform cerinţelor.

Vor fi declaraţi câştigători finali participanţii care au întrunit cele mai mari punctaje pe
regiune şi care în urma vizitei au fost consideraţi admişi. Premiile se acordă în limita
fondului de premiere alocat pentru fiecare regiune în parte.

Condiții de participare

Participanţii trebuie să fie persoane juridice române, cu sediul pe teritoriul oricăreia dintre
următoarele patru regiuni de dezvoltare din România: Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest
sau Vest, să aibă experienţă de lucru de cel puţin un an cu persoane provenind din
grupuri vulnerabile şi să se încadreze într-una din următoarele categorii:

organizaţii neguvernamentale;
societăţi cooperative;
societăţi comerciale care respectă principiile indicate în cadrul acestui ghid.

Participanţii pot depune cererile individual sau în parteneriat. În ultimul caz, partenerii
participantului trebuie să fie persoane juridice şi să se încadreze într-una din următoarele
categorii:

organizaţii neguvernamentale;
societăţi cooperative;
autorităţi publice locale.

În cadrul prezentei competiţii se încurajează formele de asociere între organizaţii cu
experienţă complementară.

1 Lista documentelor justificative se găseşte la sfârşitul ghidului competiţiei pentru fiecare categorie eligibilă. Este recomandată
pregătirea din timp a acestor documente pentru a le avea disponibile la vizita de validare.
2Documentele justificative trebuie completate de participant şi, dacă e cazul, de fiecare dintre partenerii acestuia.

mailto:incluziunesociala@mmuncii.ro
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Activitãți eligibile pentru competiție

Înfiinţarea unei întreprinderi sociale de inserţie noi, cu personalitate juridică, care să
deruleze activităţi în folosul comunităţii locale, prin angajarea cu contract de muncă,
conform legislației din România, a unor persoane care provin din grupuri vulnerabile,
în număr de cel puţin 1/3 din personalul structurii nou create / existente.

Participantul la competiţie va trebui să asigure o evidenţă contabilă separată pentru
întreprinderea socială de inserţie sau pentru noile activităţi dezvoltate, astfel că în cazul în
care aceasta funcţionează ca parte a unui ONG, societate cooperativă sau SRL se va
evidenţia în bilanţul consolidat activitatea economică a respectivei structuri, precum şi
numărul de angajaţi implicaţi direct.

Întreprinderile sociale de inserţie sprijinite în cadrul competiţiei vor urmări unul sau mai multe
dintre următoarele elemente:

realizarea unor activităţi pentru care există nevoi la nivel local, activităţi care au
potenţial de dezvoltare şi permit crearea unor noi locuri de muncă pentru persoane
vulnerabile;
inserţia profesională a unor persoane care provin din grupuri vulnerabile, care se
confruntă cu probleme de integrare profesională (insuficienţa locurilor de muncă,
reticenţe şi prejudecăţi ale angajatorilor, lipsa de competenţe specifice etc.)
creşterea competenţelor profesionale ale persoanelor vulnerabile angajate prin
intermediul activităţilor de formare la locul de muncă şi  asistenţă socială;
respectarea principiilor de responsabilitate socială, cu privire la salariaţii proprii,
comunitatea în care acţionează şi mediul înconjurător;
respectarea prevederilor comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea.

Întreprinderile sociale de inserţie pot activa în diverse sectoare economice, precum:
producţie, servicii din industria alimentară, servicii din industria turismului, activităţi agricole,
servicii de curăţenie, curăţătorie, bricolaj, servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi,
reciclarea deşeurilor, servicii de menaj, activităţi meşteşugăreşti etc.

Întreprinderile sociale de inserţie vor urmări reinvestirea, anuală, a cel puţin 50% din profitul
realizat în anul fiscal precedent.

Grupurile țintã eligibile
 tineri care provin din sistemul de protecție a copilului;
 persoane care au părăsit şcoala timpuriu;
 familii monoparentale sau familii cu mai mult de 2 copii, cu venituri reduse;
 persoane fără adăpost;
 persoane din comunităţi rurale izolate;
 persoane cu trecut delincvent;
 persoane dependente sau foste dependente de consum de alcool sau droguri;
 persoane cu boli care le influenţează viaţa socială şi profesională (HIV/SIDA etc.)
 victime ale traficului de persoane;
 victime ale violenţei în familie;
 beneficiari de venit minim garantat;
 persoane de etnie romă aflate în dificultate (cu venituri reduse și beneficiare de

asistență socială);
 şomeri pe termen lung (şomaj continuu mai mult de 12 luni);
 şomeri cu vârsta de peste 45 de ani;
 persoane cu dizabilităţi;
 alte grupuri vulnerabile.
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Criterii de jurizare tehnicã

Criterii de jurizare

Puncte
Punctajele din paranteze indică

pragul minim pentru ca
propunerea să fie luată în
considerare pentru vizită

Evaluarea organizaţiei 30 (min. 25)
Experienţa solicitantului şi modul de implicare al  partenerilor 5
Experienţa în lucrul cu persoanele aparţinând grupurilor
vulnerabile

10

Capacitatea administrativă 5
Capacitatea financiară 5
Analiza SWOT organizaţională 5

Evaluarea componentei sociale a întreprinderii de inserţie 20 (min. 15)
Argumentarea alegerii întreprinderii sociale de inserţie 5

Ponderea angajaţilor din grupuri dezavantajate 5

Măsurile de promovare a coeziunii în cadrul colectivului
implicat în întreprinderea socială 10

Evaluarea componentei economice a întreprinderii de inserţie 50 (min. 40)
Activitatea productivă 5

Analiza de piaţă efectuată 5
Strategia de marketing propusă 10
Secvenţa fazelor de pre-producţie 5

Sustenabilitatea întreprinderii sociale de inserţie 5

Valoarea investiţiei efectuate preconizate 10

Estimările bugetare de venituri şi cheltuieli 10

TOTAL 100 (min. 80)

Documente justificative

1. Documente justificative prezentate de către organizaţii nonprofit:

a. Documentele statutare (inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de
modificare, dacă este cazul), în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;

b. Hotărâre judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare
pagină;

c. Certificat emis de Registrul Persoanelor juridice de pe lângă Judecătoria în raza
căreia îşi au sediul social, din care să rezulte că nu se află în dizolvare
legală/statutară, în original, valabil la data depunerii dosarului de participare;

d. Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu
originalul” a exemplarului depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice competente (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei
pe fiecare pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1.  „Capitaluri” şi
Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;

e. Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr. 752/2006 privind Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de
atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare



Beneficii economice din investiţii sociale – Regulament de participare

Economia socială – Model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate - Proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 6

precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în original, valabil la data depunerii
dosarului de participare.

2. Documente justificative prezentate de către cooperative:

a. Actul constitutiv al societăţii cooperative, format din contractul de societate şi statut,
în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al organizaţiei, pe fiecare pagină;

b. Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare
pagină;

c. Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială unde
îşi are sediul societatea cooperativă, care să ateste codul unic de înregistrare al
societăţii, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;

d. Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu
originalul” a exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului
respectiv Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil
numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete), semnată şi
ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină. Bilanţul contabil
trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;

e. Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de
atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare
precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în original, valabil la data depunerii
dosarului de participare.

3. Documente justificative prezentate de către societăţi comerciale:

a. Statutul societăţii comerciale în forma actualizată, în copie cu menţiunea „conform
cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare
pagină;

b. Certificat constatator eliberat de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are
societatea sediul, care să ateste că societatea nu este în stare de faliment sau în
curs de lichidare, nu este administrată de către o instanţă judecătorească, nu este în
cursul unor proceduri de recuperare cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu
este subiectul vreunor proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în
nicio altă situaţie similară generată de proceduri asemănătoare, prevăzute de
legislaţia românească în vigoare (original), valabil la data depunerii dosarului de
participare.

c. Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi
are sediul societatea, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie
cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul
legal al societăţii pe fiecare pagină;

d. Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul” a exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului
respectiv Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil
numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete), semnată şi
ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare pagină. Bilanţul contabil
trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;

e. Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de
atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare
precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în original, valabil la data depunerii
dosarului de participare.
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4. Documente justificative prezentate de către autorităţi publice:

a. Actul de înfiinţare a autorităţii, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al autorităţii;

b. Certificat de înregistrare fiscală, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al autorităţii, pe fiecare pagină.

c. Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul” a exemplarului depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare
complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al autorităţii pe fiecare
pagină.

Comisia de jurizare îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente relevante a căror
necesitate ar reieşi din analizarea propunerii.

Anexele Regulamentului:

 Anexa 1 – Formularul de participare;
 Anexa 2 – Planul de afaceri al întreprinderii sociale de inserție;
 Anexa 3 – Declarație de eligibilitate a participantului;
 Anexa 4 - Declarație de eligibilitate a partenerului;
 Anexa 5 – Acordul de parteneriat (pentru ideile de proiect depuse în parteneriat);
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Beneficii economice din investiţii sociale

- Formular de participare -
SECŢIUNEA I: INFORMAŢII GENERALE

Informaţii generale despre participant şi parteneri

PARTICIPANT PARTENER 1 PARTENER 2...
Denumirea persoanei juridice

Adresa sediului social

Date de contact (telefon, fax si e-
mail)
Web site (dacă e cazul)

Reprezentant legal

Adresa de e-mail

Persoana de contact

Adresa de e-mail

Data înfiinţării persoanei juridice

Anexa 1
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Tipul de persoană juridică
(organizaţie nonprofit; societate
cooperativă; societate comercială;
autoritate publică)
Scurt istoric şi principalul domeniu
de activitate/scopul persoanei
juridice participante

Tip şi număr de beneficiari/clienţi

►Se completează în funcţie de numărul de parteneri implicaţi în cadrul proiectului. Asocierea cu un partener NU este obligatorie.

SECŢIUNEA II: EVALUAREA POTENŢIALULUI SOCIAL, DE RESURSE UMANE ŞI FINANCIAR

II.1. Informaţii privind experienţa participantului şi a partenerilor în lucrul cu grupuri dezavantajate
Prezentaţi maximum 3 activităţi recente ale participantului la competiţie care au inclus lucrul cu persoane aparţinând grupurilor vulnerabile.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PARTICIPANT
Tipul de activitate realizată
Tipul de grup vulnerabil

Numărul persoanelor vulnerabile (pe
fiecare tip de grup vulnerabil)
Calificările persoanelor vulnerabile

Bugetul alocat activităţii

Sursele de finanţare (ex.
Sponsorizări/donaţii, cotizaţii
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PARTICIPANT
autofinanţare etc.)
Problemele întâmpinate în realizarea
activităţii
Soluţiile găsite şi rezultatele finale
ale activităţii
►Acest tabel va fi completat separat în funcţie de numărul de activităţi, dar nu mai mult de 3 tabele.
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II.2. Informaţii privind resursele umane ale participantului şi partenerilor
Prezentaţi următoarele informaţii privind resursele umane implicate în activităţile persoanei juridice participante în anul 2009:

PARTICIPANT PARTENER 1 PARTENER ...
Total angajaţi, din care

Personal permanent/cu contract
de muncă cu timp integral

Colaboratori externi/cu contract
de muncă cu timp parţial

Total voluntari (acolo unde e
cazul)

II.3. Informaţii privind capacitatea financiară a solicitantului şi partenerilor
Prezentaţi care este valoarea totală şi pe următoarele categorii ale veniturilor persoanei juridice participante în anul 2009:

PARTICIPANT PARTENER 1 PARTENER 2
Valoarea totală a veniturilor, între care

Din surse locale publice

Din surse locale private

Din venituri proprii

Din redirecţionarea a 2% impozit pe
venit (acolo unde e cazul)

Din surse internaţionale
(publice/private)
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Dacă este cazul, vă rugăm să prezentaţi pe scurt principalele activităţi generatoare de venit dezvoltate deja în cadrul persoanei juridice participante,

sumele corespunzătoare şi perioada de desfăşurare a acestora, corespunzătoare anului 2009:
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Beneficii economice din investiţii sociale

- Formular de participare -
SECŢIUNEA I: INFORMAŢII GENERALE

Informaţii generale despre participant şi parteneri

PARTICIPANT PARTENER 1 PARTENER 2...
Denumirea persoanei juridice

Adresa sediului social

Date de contact (telefon, fax si e-
mail)
Web site (dacă e cazul)

Reprezentant legal

Adresa de e-mail

Persoana de contact

Adresa de e-mail

Data înfiinţării persoanei juridice

Anexa 1
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Tipul de persoană juridică
(organizaţie nonprofit; societate
cooperativă; societate comercială;
autoritate publică)
Scurt istoric şi principalul domeniu
de activitate/scopul persoanei
juridice participante

Tip şi număr de beneficiari/clienţi

►Se completează în funcţie de numărul de parteneri implicaţi în cadrul proiectului. Asocierea cu un partener NU este obligatorie.

SECŢIUNEA II: EVALUAREA POTENŢIALULUI SOCIAL, DE RESURSE UMANE ŞI FINANCIAR

II.1. Informaţii privind experienţa participantului şi a partenerilor în lucrul cu grupuri dezavantajate
Prezentaţi maximum 3 activităţi recente ale participantului la competiţie care au inclus lucrul cu persoane aparţinând grupurilor vulnerabile.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PARTICIPANT
Tipul de activitate realizată
Tipul de grup vulnerabil

Numărul persoanelor vulnerabile (pe
fiecare tip de grup vulnerabil)
Calificările persoanelor vulnerabile

Bugetul alocat activităţii

Sursele de finanţare (ex.
Sponsorizări/donaţii, cotizaţii
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PARTICIPANT
autofinanţare etc.)
Problemele întâmpinate în realizarea
activităţii
Soluţiile găsite şi rezultatele finale
ale activităţii
►Acest tabel va fi completat separat în funcţie de numărul de activităţi, dar nu mai mult de 3 tabele.
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II.2. Informaţii privind resursele umane ale participantului şi partenerilor
Prezentaţi următoarele informaţii privind resursele umane implicate în activităţile persoanei juridice participante în anul 2009:

PARTICIPANT PARTENER 1 PARTENER ...
Total angajaţi, din care

Personal permanent/cu contract
de muncă cu timp integral

Colaboratori externi/cu contract
de muncă cu timp parţial

Total voluntari (acolo unde e
cazul)

II.3. Informaţii privind capacitatea financiară a solicitantului şi partenerilor
Prezentaţi care este valoarea totală şi pe următoarele categorii ale veniturilor persoanei juridice participante în anul 2009:

PARTICIPANT PARTENER 1 PARTENER 2
Valoarea totală a veniturilor, între care

Din surse locale publice

Din surse locale private

Din venituri proprii

Din redirecţionarea a 2% impozit pe
venit (acolo unde e cazul)

Din surse internaţionale
(publice/private)
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Dacă este cazul, vă rugăm să prezentaţi pe scurt principalele activităţi generatoare de venit dezvoltate deja în cadrul persoanei juridice participante,

sumele corespunzătoare şi perioada de desfăşurare a acestora, corespunzătoare anului 2009:
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Declar că toate informaţiile de mai sus sunt complete, corecte şi reale şi mă declar disponibil(ă) pentru a primi vizita organizatorilor competiţiei
în sediul persoanei juridice participante în faza de precontractare, în cazul câştigării preselecţiei.

Data: Semnătura:

Prezenta competiţie este organizată în cadrul proiectului strategic „Economia socială - model inovator pentru promovarea incluziunii active a
persoanelor defavorizate”. Datele puse la dispoziţie sunt confidenţiale fiind prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale fiind operator de date cu caracter personal înregistrat cu Nr.5918/2007.

Prezentul formular de cerere trebuie însoţit de planul de afaceri al întreprinderii sociale de inserţie, CV-ul managerului întreprinderii, declaraţiile
de eligibilitate a participantului la competiţie şi după caz, cele ale partenerilor, completate, semnate, ştampilate şi acordul de parteneriat (dacă
este cazul) – semnat şi ştampilat. Toate documentele trebuie trimise în format electronic şi pe suport de hârtie prin poştă.

În anexă vă sunt prezentate modelele privind:
 Declarația de eligibilitate a participantului la competiție;
 Declarația de eligibilitate a partenerului la competiție;
 Acordul de parteneriat.
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Economia socială – Model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate - Proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficii economice din investiţii sociale

- Planul de afaceri al întreprinderii sociale de inserţie -

I. Date de identificare întreprindere

I.1. Numele întreprinderii (propus sau existent)

I.2. Punctul de lucru al întreprinderii sociale de inserţie:

I.3. Valoarea investiţiei pe durata anului de asistenţă tehnică şi financiară3:

I.4. Valoarea premiului vizat4 în lei:

II. Justificarea sectorului economic şi a grupului vulnerabil ales ca grup-ţintă

II.1.Descrieţi caracteristicile comunităţii în care va activa întreprinderea socială de inserţie

a. Problemele socio-economice specifice ale comunităţii locale
b. Avantajele socio-economice ale comunităţii locale ce vor fi fructificate în

întreprindere

II.2. Cum aţi ajuns la ideea de afacere prezentată în cadrul competiţiei?

3 Asistenţa tehnică şi financiară se acordă în perioada 12 aprilie 2011 – 15 octombrie 2011.

4 Premiul reprezintă maxim 90% din valoarea investiţiei pe durata perioadei de asistenţă tehnică şi
financiară, dar nu mai mult de .................... lei. Premiul se acordă în 3 tranşe: I - 40%, II -30%, III –
30%.

Anexa 2
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II.3. De ce o întreprindere socială de inserţie?

II.4. Descrieţi punctele tari şi punctele slabe, precum şi oportunităţile şi ameninţările
pe care le poate întâmpina entitatea pe care o reprezentaţi dvs. în dezvoltarea
întreprinderii sociale de inserţie.
Analiza SWOT:

Puncte tari (strong points)

ex. avantajul dat de infrastructură

1.

2.

Puncte slabe (weak points)

ex. tehnologie uzată moral

1.

2.

Oportunităţi (opportunities)

ex. extinderea pieţei în segmentul/sectorul....

1.

2.

Ameninţări (threats)

ex. fluctuaţie personal

1.

2.

III. Strategia întreprinderii

III.1. Descrieţi  întreprinderea pe care propuneţi să o înfiinţaţi/dezvoltaţi, detaliind
următoarele aspecte:

a. domeniul de activitate;
b. oportunităţi existente la nivel local (imobile, facilităţi fiscale etc.);
c. resursele persoanei juridice participante alocate dezvoltării întreprinderii

(resurse umane, materiale etc.)

III.2. Analizaţi pe scurt piaţa ţintă a întreprinderii, profilul clienţilor, estimaţi nivelul
cererii, prezentaţi concurenţa existentă în plan regional (includeţi orice studiu actual
de piaţă/cercetare/sondaj efectuat pe plan local sau regional în domeniul de activitate
ales):

III.3. Prezentaţi detaliat gama de produse sau servicii pe care întreprinderea le va
comercializa, precum şi modul de stabilire a preţurilor acestora .
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III.4. Prezentaţi modalitatea de distribuţie pe care o aveţi în vedere pentru beneficiul
economic al întreprinderii sociale de inserţie.

III.5. Prezentaţi măsurile de promovare a activităţii întreprinderii în mediul extern

III.6. Descrieţi fazele pe care le veţi parcurge5 până la lansarea propriu-zisă a activităţii
de producţie a întreprinderii:

Luna Descrierea acţiunilor

I. ex. înfiinţarea întreprinderii sociale

II ex. angajarea personalului de coordonare

III ex. amenajarea spaţiului de producţie

IV ex. selectarea şi formarea personalului din grupuri vulnerabile

V ex. angajarea personalului din grupuri vulnerabile

5 Perioada premergătoare producţiei nu poate depăşi 3 luni. La sfârşitul primelor 3 luni se va proceda
la o evaluare urmată de eliberarea celei de-a 2-a tranşe de 30% din valoarea premiului.
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III.7. Prezentaţi numărul total de angajaţi, numărul de angajaţi aparţinând grupurilor
vulnerabile, calificările necesare în cadrul întreprinderii sociale şi măsurile de
promovare a coeziunii în cadrul colectivului creat în întreprinderea socială de inserţie

III.8. Care sunt obiectivele financiar-economice şi sociale ale întreprinderii sociale de
inserţie pe perioada anului acoperit de program?

III.9. Vă rugăm să prezentaţi următoarele informaţii privind capacitatea de a asigura
sustenabilitatea întreprinderii sociale de inserţie:

 domeniile în care profitul va fi reinvestit
 activităţile dezvoltate care vor asigura continuitatea întreprinderii sociale de inserţie

după primul an de activitate;
 posibilitatea de a deschide întreprinderi de inserţie similare şi în alte localităţi,

posibilitatea de a implica şi alte entităţi în vederea dezvoltării de întreprinderi sociale,
posibilitatea de a dezvolta acest gen de întreprinderi sociale şi pentru alte grupuri
vulnerabile pe piaţa muncii.

III.10 Descrieţi cum poate întreprinderea afecta mediul, şi ce soluţii aţi gândit pentru
eliminarea acestor efecte? (Dacă a fost elaborat se poate ataşa un Studiu de Impact)

IV. Bugetul investiţiei în întreprinderea socială de inserţie

Completaţi bugetul de mai jos potrivit tipurilor de cheltuieli ale întreprinderii dvs. Liniile
bugetare sunt orientative; puteţi elimina liniile de buget care nu sunt necesare funcţionării
întreprinderii sau puteţi adăuga altele noi, în măsura în care acestea sunt justificate de
specificul întreprinderii dvs. Vă rugăm să menţineţi capitolele bugetare principale.
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Valoarea investiţiei efectuate în perioada 12.04.2011 - 15.10.2011

Tip de cheltuieli Unitate
Preţ unitar

(RON)

Preţ total

(RON)

Cheltuieli cu organizarea
întreprinderii (ORC, Min.Justiţiei
etc)

Cheltuieli cu amenajarea spaţiului
dedicat întreprinderii

Cheltuieli cu personalul 6

Manager Lună

Maistru/inginer Lună

Asistent social Lună

Angajat 1 din grupuri vulnerabile Lună

Angajat 2 din grupuri vulnerabile
etc.

...

Cheltuieli operaţionale

Stocul de materie primă iniţial

Cheltuieli cu combustibili

Chirie Lună

Utilităţi

Materiale promoţionale nr.

Cheltuilei de administrare

.

Cheltuieli de investiţii

...

..

Costuri extraordinare (2%)

6 Se introduc în tabel separat pentru fiecare angajat şi reprezintă suma dintre salariile brute acordate
plus costurile aferente impozitelor pe salarii şi contribuţiilor sociale
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Impozite şi taxe locale

Total investiţie7

Bugetul estimat de venituri şi cheltuieli al întreprinderii

Indicatori 12.04.2011-
15.10. 2011

16.10.2011-

15.10.2012

16.10.2012-

15.10.2013

16.10.2013-

15.10.2014

Total venituri

Vânzări

Valoarea premiului

Alte venituri

Total cheltuieli

Cheltuieli cu materia primă

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli de operare

Cheltuieli cu investiţii şi
amortizare

Amortizare

Investiţii noi -

Cheltuieli extraordinare inclusiv
cheltuieli nedeductibile (2 %)

Dobânzi şi alte cheltuieli
financiare

Profit brut

7 Totalul investiţiei trebuie să fie identic cu valoarea investiţiei de la punctul I.3.
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Declaraţie de eligibilitate a participantului

Subsemnatul, (numele şi prenumele), (funcţia) şi reprezentant legal al (numele organizaţiei) declar
pe proprie răspundere că organizaţia pe care o reprezint:

 Are personalitate juridică înregistrată în România şi se încadrează într-una din următoarele
categorii: organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi generatoare de venit;
cooperative; organizaţii neguvernamentale care funcţionează ca centre de resurse în
economia socială societăţi cu răspundere limitată

 Poate demonstra prin acte statutare (statut, act constitutiv)  că în obiectul de activitate al
organizaţiei se regăsesc şi activităţi propuse în cererea de finanţare

 Are capacitate operaţională şi financiară pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderii
sociale de inserţie

 Se va implica direct în crearea întreprinderii sociale de inserţie şi nu acţionează ca un
intermediar

 NU se află într-una din situaţiile prevăzute de art.93, alineat (1), articolul 94 şi articolul 96
(2) (a) din Regulamentul Comisiei Europene nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general a Comunităţii Europene cu modificările şi completările
ulterioare.

a) solicitanţii sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile
administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au
activitatea suspendată, sunt subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de
situaţii, sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară
prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
b) au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională
de către o instanţă judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare
împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil);
c) sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale ca Autoritate Contractantă le poate dovedi prin orice mijloace;
d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările sociale sau au
datorii fiscale, datorii la contribuţiile pentru fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru
fondul asigurărilor de sănătate, conform prevederilor legale ale statului român
e) au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare
în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor
financiare ale Comunităţilor;
f) sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea
obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare
nerambursabilă din fondurile Comisiei Europene.
g) sunt subiect al unui conflict de interese;
h) sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a MMFPS prin furnizarea de informaţii
incorecte în cursul participării la competiţie sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;
i) au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze Comitetul de
Evaluare sau MMFPS în timpul procesului de selecţie din cadrul competiţiei prezente sau
anterioare.

În acelaşi timp, declar că înţeleg regulamentul Autorităţii de Management Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) prin care întreprinderea înfiinţată în urma
competiţiei trebuie să funcţioneze încă cel puţin 3 ani de la încheierea perioadei de asistenţă.

Anexa 3
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Mă angajez să furnizez următoarele documente organizatorilor competiţiei în cadrul vizitei de
validare:

1. Pentru organizaţii non-profit8:

Tip document Poate fi
furnizat9

a). Statut (inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare corespunzătoare, dacă
este cazul), în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;

b). Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei, pe fiecare pagină;

c). Certificat emis de Registrul Persoanelor juridice de pe lângă Judecătoria în raza căreia îşi au
sediul social, din care să rezulte că nu se află în dizolvare legală/statutară, în original, valabil la
data depunerii dosarului de participare;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice competente (să fie
vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete), semnată şi ştampilată
de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă:
Formular 0.1.  „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;
e). Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 752/2006
privind Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane
juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului
acestora, în original, valabil la data depunerii dosarului de participare.

2. Pentru societăţi cooperative:

Tip document Poate fi
furnizat10

a). Actul constitutiv al societăţii cooperative, format din contractul de societate şi statut, în copie
cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al
organizaţiei, pe fiecare pagină;

b). Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
c). Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul
societatea cooperativă, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie cu
menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei
pe fiecare pagină;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului respectiv Oficiul Registrului
Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare
pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat
patrimonial”;
e). Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006
privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane
juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului
acestora, în original, valabil la data verificării dosarului de participare.

8 Vă rugăm să completaţi doar tabelul corespunzător formei organizaţiei dumneavoastră.
9 Vă rugăm să confirmaţi pentru fiecare document în parte. Vă recomandăm să pregătiţi din timp aceste
documente.
10 Vă rugăm să confirmaţi pentru fiecare document în parte. Vă recomandăm să pregătiţi din timp aceste
documente.
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3. Pentru societăţi cu răspundere limitată:

Tip document Poate fi
furnizat11

a). Statutul societăţii comerciale în forma actualizată, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare pagină;
b). Certificat constatator eliberat de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are
societatea sediul, care să ateste că societatea nu este în stare de faliment sau în curs de lichidare,
nu este administrată de către o instanţă judecătorească, nu este în cursul unor proceduri de
recuperare cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul vreunor proceduri care se
referă la astfel de situaţii, sau nu este în nicio altă situaţie similară generată de proceduri
asemănătoare, prevăzute de legislaţia românească în vigoare (original), valabil la data verificării
dosarului de participare.
c). Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială unde îşi are
sediul societatea, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie cu menţiunea
„conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare
pagină;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, în copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului respectiv Oficiul Registrului
Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare
pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat
patrimonial”;
e). Certificat de Atestare Fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.
752/2006 privind Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru
persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi
conţinutului acestora în original, valabil la data verificării dosarului de participare

Ştampila organizaţiei Nume şi Prenume

Funcţia

(Semnătura)

11 Vă rugăm să confirmaţi pentru fiecare document în parte. Vă recomandăm să pregătiţi din timp aceste
documente.
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Declaraţie de eligibilitate a partenerului12

Subsemnatul, (numele şi prenumele), (funcţia) şi reprezentant legal al (numele organizaţiei) declar
pe proprie răspundere că organizaţia pe care o reprezint îndeplineşte următoarele condiţii:

 Are personalitate juridică înregistrată într-o ţară membră a Uniunii Europene şi se
încadrează într-una din următoarele categorii: organizaţii neguvernamentale; cooperative;
organizaţii neguvernamentale, societăți comerciale sau autoritate locală13

 Se va implica direct în crearea întreprinderii sociale de inserţie şi nu acţionează ca
intermediar

 Are capacitate operaţională şi financiară pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderii
sociale de inserţie

 NU se află într-una din situaţiile prevăzute de art.93, alineat (1), articolul 94 şi articolul 96
(2) (a) din Regulamentul Comisiei Europene nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general a Comunităţii Europene cu modificările şi completările
ulterioare.

a) solicitanţii sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile
administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au
activitatea suspendată, sunt subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de
situaţii, sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară
prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;

b) au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională
de către o instanţă judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare
împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil);

c) sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale ca Autoritate Contractantă le poate dovedi prin orice mijloace;

d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările sociale sau au
datorii fiscale, datorii la contribuţiile pentru fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru
fondul asigurărilor de sănătate, conform prevederilor legale ale statului român

e) au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare
în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor
financiare ale Comunităţilor;

f) sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea
obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare
nerambursabilă din fondurile Comisiei Europene.
g) sunt subiect al unui conflict de interese;

h) sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a MMFPS prin furnizarea de informaţii
incorecte în cursul participării la competiţie sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;

12 Aceată Declaraţie de eligibilitate va fi completată şi semnată separat de către fiecare partener.
13 In cazul partenerilor din străinătate se vor pune la dispoziţie documentele justificative traduse în limba
română de către un traducător autorizat.

Anexa 4
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i) au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze Comitetul de
Evaluare sau MMFPS în timpul procesului de selecţie din cadrul competiţiei prezente sau
anterioare

În acelaşi timp, mă angajez să furnizez următoarele documente organizatorilor competiţiei în
cadrul vizitei de validare de la sediul participantului:

1. Pentru organizaţii nonprofit (ONG)14:

Tip document Poate fi
furnizat15

a). Statut (inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare corespunzătoare, dacă
este cazul), în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
b). Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei, pe fiecare pagină;
c). Certificat emis de Registrul Persoanelor juridice de pe lângă Judecătoria în raza căreia îşi au
sediul social, din care să rezulte că nu se află în dizolvare legală/statutară, în original, valabil la
data depunerii dosarului de participare;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice competente (să fie
vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete), semnată şi ştampilată
de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă:
Formular 0.1.  „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;
e). Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 752/2006
privind Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane
juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului
acestora, în original, valabil la data depunerii dosarului de participare.

2. Pentru cooperative:

Tip document Poate fi
furnizat16

a). Actul constitutiv al societăţii cooperative, format din contractul de societate şi statut, în copie
cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al
organizaţiei, pe fiecare pagină;
b). Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
c). Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul
societatea cooperativă, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie cu
menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei
pe fiecare pagină;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului respectiv Oficiul Registrului
Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare
pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat
patrimonial”;

14 Vă rugăm să completaţi doar tabelul corespunzător formei organizaţiei dumneavoastră.
15 Vă rugăm să confirmaţi pentru fiecare document în parte. Vă recomandăm să pregătiţi din timp aceste documente.
16 Vă rugăm să confirmaţi pentru fiecare document în parte. Vă recomandăm să pregătiţi din timp aceste documente.
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e). Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006
privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane
juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului
acestora, în original, valabil la data verificării dosarului de participare.

3. Pentru societăţi cu răspundere limitată:

Tip document Poate fi
furnizat17

a). Statutul societăţii comerciale în forma actualizată, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare pagină;
b). Certificat constatator eliberat de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are
societatea sediul, care să ateste că societatea nu este în stare de faliment sau în curs de lichidare,
nu este administrată de către o instanţă judecătorească, nu este în cursul unor proceduri de
recuperare cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul vreunor proceduri care se
referă la astfel de situaţii, sau nu este în nicio altă situaţie similară generată de proceduri
asemănătoare, prevăzute de legislaţia românească în vigoare (original), valabil la data verificării
dosarului de participare.
c). Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială unde îşi are
sediul societatea, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie cu menţiunea
„conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare
pagină;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, în copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului respectiv Oficiul Registrului
Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare
pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat
patrimonial”;
e). Certificat de Atestare Fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.
752/2006 privind Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru
persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi
conţinutului acestora în original, valabil la data verificării dosarului de participare

4. Pentru autorităţi publice:

Tip document Poate fi
furnizat18

a). Actul de înfiinţare a autorităţii, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi
ştampilată de către reprezentantul legal al autorităţii;

b). Certificat de înregistrare fiscală, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi
ştampilată de reprezentantul legal al autorităţii, pe fiecare pagină.

c). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, în copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (să fie vizibil numărul
de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete), semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al autorităţii pe fiecare pagină.

Ştampila organizaţiei Nume şi Prenume

Funcţia

(Semnătura)

17 Vă rugăm să confirmaţi pentru fiecare document în parte. Vă recomandăm să pregătiţi din timp aceste
documente.
18 Vă rugăm să confirmaţi pentru fiecare document în parte. Vă recomandăm să pregătiţi din timp aceste
documente.
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Beneficii economice din investiţii sociale

- Acord de parteneriat (model)-

Articolul 1: Părţile:
 Numele complet al organizaţiei, cu sediul în adresa completă a sediului, codul fiscal,

reprezentat de numele şi prenumele persoanei care reprezintă organizaţia, în calitate
de calitatea persoanei în cadrul organizaţiei, având rolul de participant;

 numele complet al organizaţiei, cu sediul în adresa completă a sediului, codul fiscal,
reprezentat de numele şi prenumele persoanei care reprezintă organizaţia, în calitate
de calitatea persoanei în cadrul organizaţiei, având rolul de partener

Au convenit să încheie următorul Acord de Parteneriat, exprimându-şi acordul de asociere în
vederea înfiinţării/dezvoltării unei întreprinderi sociale de inserţie.

Articolul 2. Obiectul acordului:
2.1. Obiectul Acordului este reprezentat de stabilirea de responsabilităţi pentru fiecare dintre
partenerii implicaţi în înfiinţarea/dezvoltarea întreprinderii sociale de inserţie pentru finanţarea
căreia s-a depus o propunere în cadrul Competiţiei „Beneficii economice din investiţii sociale”.

Articolul 3. Durata acordului:
3.1. Acordul este valid de la data semnării lui până la data de 15.10.2011.

Articolul 4 Principii de bună practică ale parteneriatului:
4.1 Toţi partenerii trebuie să contribuie la înfiinţarea/dezvoltarea întreprinderii sociale de
inserţie şi să îşi îndeplinească responsabilităţile care sunt stabilite şi asumate prin prezentul
Acord de Parteneriat;
4.2 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind evoluţia activităţilor prevăzute.
4.3. Semnatarii acordului stabilesc în comun modul de folosire a veniturilor obţinute în urma
dezvoltării întreprinderii sociale de inserţie, în conformitate cu principiile specifice structurilor
de economie socială.

Articolul 5: Responsabilităţi părţilor implicate:
5.1. Fiecare partener se angajează să implice în înfiinţarea/dezvoltarea întreprinderii sociale
de inserţie toate persoanele care au fost propuse în acest sens.
5.2. Orice modificare a echipei se comunică în scris în timp util tuturor partenerilor.
5.3. Responsabilităţile partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Organizaţia Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare19

Solicitant

Partenerul 1

19 Doar resursele financiare vor fi incluse în calculul contribuţiei proprii.

Anexa 5
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...

Partenerul n

Articolul 6. Răspunderea părţilor implicate:
6.1. În  cazul în care unul dintre parteneri  nu-şi  îndeplineşte  oricare  dintre  obligaţiile
asumate/le îndeplineşte în mod corespunzător şi acest fapt ar conduce la imposibilitatea
realizării obiectului prezentului  acord, aceasta  reprezintă un prejudiciu. Partenerul care nu şi-a
îndeplinit obligaţiile/le-a îndeplinit în mod necorespunzător se angajează că va repara integral
prejudiciul suferit.

Articolul 7. Forţa majoră:
7.1. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, apără de răspundere Partea care o invocă.

Articolul 8. Litigii:
8.1 Partenerii încearcă rezolvarea pe cale amiabilă a oricărei neînţelegeri. În cazul în care
aceasta nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.

Articolul 9 Prevederi finale:
9.1 Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost
investiţi, la data executării prezentului contract, cu toate puterile legale de a semna şi
executa prezentul Acord de Parteneriat.

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la ____________________, astăzi,
________________ în ____ exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare
parte, toate având aceeaşi valoare legală.

Semnături:

Solicitant Numele şi funcţia persoanelor
autorizate să semneze

Semnătura şi
ştampila

Data şi locul

Partener 1 Numele şi funcţia persoanelor
autorizate să semneze

Semnătura şi
ştampila

Data şi locul

Etc.


