
 
 

 

Investeşteînoameni! 
Proiectcofinanţat din Fondul Social European prinProgramulOperaţional Sectorial 
DezvoltareaResurselorUmane 2007 – 2013 
Axaprioritară: 6. “Promovareaincluziuniisociale” 
Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale 
Cod Contract: POSDRU/168/6.1/S/144453 
 
 
 
 

Programul de dezvoltare a structurilor de economie socială 

Jud. Călărași 
desfăşurat în cadrul 

proiectului POSDRU/168/6.1/S/144453, SOCEC. NET- reţeaua economiei sociale 
 
 

INFORMAŢII GENERALE 

 

De ce un program de dezvoltare a structurilor de economie socială în Lunca Dunării/Jud. 
Călăraşi  
 

Lunca inferioară a Dunării prezintă elemente naturale extrem de valoroase, printre care cele aproximativ 135 – 
140 de insule  numite ostroave care adăpostesc specii de plante rare şi în care îşi  găsesc refugiul păsări pentru 
odihnă şi reproducere sau alte animale ocrotite prin lege. Zona este însă în prezent afectată de fenomene 

negative comune tuturor așezărilor rurale în principal rata de ocupare redusă, mult sub media națională, cu 

grupe mari de populație aflate în sistemul de Venit Minim Garantat sau fără resurse de existență.  Situația 

persoanelor aflate in economia informală sau de subzistență este agravată de faptul că fie nu dețin calificări 

căutate astăzi pe piața muncii, fie dețin calificări care au dispărut din cererea de forță de muncă. În aceste 

condiții se constată expansiunea fără precendent a braconajului piscicol și cinegetic, care a dus la scăderea 

dramatică a populației piscicole din Dunăre și a populației cinegetice din pădurile Luncii Dunării. În ciuda faptului 

că reducerea poluării prin reducerea activităților industriale agresive față de mediu a îmbunătățit condițiile fizice 

de mediu, din cauza braconajului pe scară largă fondul pisciol și cinegetic natural este în pericol de dispariție. În 
acest context strategia de eco-turism a Judeţului Călăraşi prevede valorificarea ostroavelor de pe Dunăre pentru 
crearea unor locuri de muncă durabile. Proiectul POSDRU/168/6.1/S/144453 - SOCEC.NET-reţeaua 
economiei sociale,contribuie la dezvoltarea durabila a zonei prin sprijinirea structuri de economie socială care 
au în vedere cele trei dimensiuni: economică,  socială şi de protecţie a mediului.  
 

Ce dorim să realizăm?  

Obiectivele programului 

Prin implementarea proiectului SOCEC.NET - reţeaua economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/144453în județul 

Călărași se urmăreşte: 

- Informarea  autorităților locale, organizaţiilor care aparţin economiei sociale – asociații, fundații, 

cooperative, case de ajutor reciproc din 3 comune din Lunca Dunării din Județul Călărași despre economia 
socială şi oportunităţile de dezvoltare pe care aceasta le aduce. 

- Crearea a 3 Structuri de economie sociala în Lunca Dunării pe teritoriul județului Călărași care vor oferi cel 

putin 15 de locuri de munca din care cel puțin 12 pentru persoanele din grupul țintă.  
 

Fiecare structură de economie socială care va fi creată va avea trei obiecte de activitate principale:  

http://socec.net/


 
 

 

- Eco-turismul - servicii de campareprin organizarea unor facilități  de campare conforme cu Legea 

Picnicului nr. 54/2012 în zona neinundabila, limitrofă digului, cazare în căsuțe şi organizarea de concursuri 
de pescuit sportiv, însoţite de acţiuni de combatere a braconajului piscicol şi ecologizare a zonelor de mal;  

- Procesarea organica a deşeurilor celulozice si vegetale prin utilizarea vermiculturii, avand drept 
rezultat obtinerea de compost/humus de cea mai buna calitate si a momelii pentru pescuit ; 

- Constructiile, amenajarile si lucrarile de gospodărire comunală. 

Structurile de economie socială create cu sprijinul programului de dezvoltare a structurilor de economie 
socialădin cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/144453, SOCEC. NET- reţeaua economiei sociale, AXA 
PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1, finanţat prin 

Fondul Social European vor beneficia de subvenții pentru toate costurile necesare realizării investiției conform 

bugetului proiectului(planului de afaceri) și a 7 luni de operare.  Investiția va fi amplasată pe un teren public de 

pe raza comunei respective concesionat/dat în folosință de Primăria comunei în care se va implementa 
proiectul, în conformitate cu prevederile Cererii de Finanţare. Prin programe de formare se va asigura pregătirea 

profesională şi se va asigura calificarea necesară forței de muncă pentru aceste structuri. 

 
Pe cine vizăm?  
 
Cine poate participa la programul de dezvoltare a structurilor de economie socială? 

Pot participa în cadrul programului : 

●  pentru Etapele 1 și 2 

 Persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, fără loc de muncă–  persoane de etnie romă, 

persoane care au părăsittimpuriușcoala, părinți singuri - familii monoparentale,tineripeste 18 ani 

care părăsescsistemulinstituţional de protecţie a copilului. Participanții vor avea domiciliul/reședința 
stabil(ă) în comuna participantă în proiect sau în comunele limitrofe. 

 

● pentru Etapa 2 

 Grupuri de initiativă constituite de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile precizate mai sus  și 
alte persoane active în domeniile de activitate propuse ale structurilor. La constituirea grupurilor de 

inițiativă pot participa și persoane juridice din cadrul economiei sociale – organizaţii legal 

constituite: cooperative, fundaţii şi asociaţii, asociaţii/societăți de producători agricoli, case de ajutor 
reciproc, alte organizaţii non-profit care doresc să participe la dezvoltarea unei astfel de structuri de 

economie socială ca și fondatori ai unor noi persoane juridice contribuind cu resurse necesare 
ducerii la îndeplinirea planului de afaceri. 

Pentru a beneficia de subvenții în cadrul programului grupurile selectate se vor constitui ca persoane juridice: 
cooperative, fundaţii sau asociaţii. 
 

Despre economia socială și structurile de economie socială 
 
Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este 
să servească interesul general, interesele unei colectivităti sau interesele personale nepatrimoniale, prin 
creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de 
bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Economia socialăare la bază iniţiativa privată, voluntară şi 
solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către 
asociaţi. 
Ea se bazează pe următoarele principii: 

 prioritate acordata individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului; 

 solidaritate şi responsabilitate colectivă; 

 convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi; 

 control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate; 

 caracterul voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; 

 autonomia de gestiune şi independenţa faţă de autorităţile publice; 

 alocarea a celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă şi furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general. 

Structurilede economiesocială au un caractercolectiv. 



 
 

 

 

Etape - activităţi principale 
 
Programul de dezvoltare a structurilor de economie socială include următoarele etape: 
 

Etapa 1 - Programul de dezvoltare a capacităţilor de antreprenoriat social a competențelor, cunoștințelor 
şi stimei de sine pentru persoanele vulnerabile(  decembrie 2014 ) 
 

Etapa a 2 a  - Înființarea unei structuri de economie socială– constituire juridică și autorizare de 

funcționare, finanțarea și derularea investiției și crearea locurilor de muncă permanente pentru 
persoanele dezavantajate pe piaţa muncii (ianuarie – septembrie 2015) 
 

Pentru detalii și înscrieri datele de contact sunt următoarele: 
 
Asociaţia Viitorul lor Depinde de Tine 
Str. Cărămidari nr.8, Călăraşi, jud. Călăraşi, România 
Persoana de contact: Feraru Daniela, Asistent economie socială 
Telefon : _0737188316 
Email :  danaferaru77@yahoo.com 
Fax :   
 

Despre proiect: 

Proiectul SOCEC.NET - reţeaua economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/144453, finanţat prin Fondul Social 

European şi din surse proprii este implementat de Consiliul Județean Ilfov în calitate de beneficiar al finanţării 

şi partenerii acestuia Consiliul Județean Călărași, Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă - Bucureşti, 

Asociația Laboratorul de Solidaritate- București și Asociaţia Viitorul lor Depinde de Tine - Călărași.  
 
 

Etapa 1 -Programul de dezvoltare a capacităţilor de antreprenoriat sociala competențelor, cunoștințelor 
şi stimei de sine pentru persoanele vulnerabile(  decembrie 2014) 

 

În cadrul programului se va organiza un curs cu durata a 3 zile pentru un grup de 14 participanți în  comuna 

paticipantă la program. Participanții la acest program vor putea participa în Etapa a2-ala înființarea structurilor 

de economie socială beneficiind prin intermediul proiectului de asistență financiară şi consultanță pentru 

demararea şi managementul afacerii.  Participanții vor primi la curs planul de afaceri sumar al structurilor de 

economie socială și vor lucra aplicat în exerciții pe baza acestui plan.  

Participanți 

Participanții eligibili vor fi persoane fără loc de muncă aparținând următoarelor grupuri vulnerabile: 

- persoane de etnie romă, 

- persoane care au părăsit timpuriu școala,  

- părinți singuri – familii monoparentale, 

- tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituțional de protecție a copilului.  

Participanții vor avea domiciliul/reședința stabil(ă) în comuna participantă în proiect sau în comunele limitrofe. 
 

Procedura de înscriere 
 
Persoanele interesate vor trebui să depună un formular de înscriere (Formular 1) completat și semnat până la 

TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERI- 8 decembrie 2014,ora 17.00, prin poștă, email (scanat), personal  sau 
prin fax.  

 



 
 

 

Criterii de selecție 
 

1. Apartenența la unul din cele patru grupuri 

vulnerabile țintă 

 Da/Nu 

Participanțiiselectați se vor încadraîncelpuținunadintrecategoriile de mai jos 

Pentru a fi selectatminim 1 „Da” 

persoane de etnie romă,    

Persoane care au părăsit timpuriu școala    

părinți singuri familii monoparentale    

tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţional de 

protectie a copilului 

   

2.       Domiciliulîncomunelevizate de proiect  Da/Nu 

Participanții selectați  vor avea domiciliul / reședința într-una din comune sau în localităţile învecinateacestora 

Pentru a fi selectatminim 1 „Da” 

Dorobanţu    

Localitaţi limitrofe    

    

3.       Experiența anterioară de lucru în domeniile de 

activitate ale structurii de economie socială 

(construcții, turism, pescuit, vermicultură, altele – relevante 

– paznici, femei de servici, etc)  

 Da/Nu 

Duratașicalitateaexperiențeianterioare  20 puncte 

4.       Studii și calificări relevante – înprofesiile necesare 

structurii de economie socială 

 Da/Nu 

Nivelul studiilor și rezultatele obținute – certificate  15  puncte 

5.       Cunostinte si abilitati profesionale (posibil proba 
de lucru) 

În funcție de specificul structurii de economie socialăse vor 

urmari abilitățile de lucru, specifice dar si cele transferabile, 

îndemanare, precum si abilităţile/ cunoştinţele de bază în 

domeniu dobândite conform experienţei anterioare. 

 30 puncte 

6.Atitudini și abilități (interviu)    

Spirit de echipă – atitudine de cooperare  15   puncte 

Spirit de inițiativă – atitudineantreprenorială  10   puncte 

Corectitudine și responsabilitate  10   puncte 

  



 
 

 

Comisia de selectie este formatădin: 
 
 Consiliul Judeţean Călărași – 2 membri : Expert monitorizare şi control 

 Asociaţia Laboratorul de Solidaritate – 1 membru : Responsabil economie socială. 

 Asociaţia Viitorul lor Depinde de Tine– 1 membru: Asistent economie socială   
  

TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERI: 8 decembrie 2014 
SELECŢIE (interviu): 9-10 decembrie  2014 

DERULAREA CURSURILOR:11-13 decembrie 2014 
 
 

Etapa a 2 a  -  Înființarea unei structuri de economie socială– constituire juridică și  autorizare de 

funcționare, finanțarea și derularea investiției și crearea  locurilor de muncă permanente pentru 

persoanele dezavantajate pe piaţa muncii (ianuarie – septembrie 2015) 

 

Participanții la activitățile din etapa 1 vor putea constitui grupuri de inițiativă pentru crearea structurii de 

economie socială în comuna respectivă, inclusiv invitând alte persoane sau organizații resursă din comunitate 

sau din localităţile învecinate.Grupurile de inițiativă vor prezenta o propunere pentru implementarea planului de 

afaceri în comună. Pe baza acestei propuneri se va selecta un grup de inițiativă care va fi asistat să constituie o 

persoană juridică nouă – societate cooperativă, asociație sau fundație. 

Structura de economie socială creată va beneficia prin intermediul proiectului de asistență financiară – 

subvenție POSDRU prin intermediul Consiliului Județean Călărași și consultanță pentru demararea şi 

managementul afacerii de la partenerii din proiect. Personalul va beneficia, înfuncție de particularitatea afacerii, 

de cursuri de calificare. Participarea la cursurile de calificare va contribui la dezvoltarea abilităților practice si 
teoretice ale persoanelor vulnerabile din cadrul structurii de economie socială. Prinparticiparea la aceste 
programe de calificare, persoanele vulnerabile vor dobândi competenţele necesare pentru a asigura 
productivitatea structurii şi un nivel de calitate a muncii prestate care să asigure pe termen mediu sustenabilitate 

afacerii. Tot în cadrul acestei activități va fi realizată achiziționarea echipamentelor necesare în derularea 

activității structurii de economie socială şi amenajarea spaţiilor de lucru. Structura de economie socială creată va 

beneficia în aceiași perioadă de consultanță și asistență pentru realizarea planului de afaceri, derularea 

activității și promovarea produselor.  
 

Participanți 

Această etapă a proiectului se adresează unui grup de initiativă constituit de: 

 Persoane aparţinând următoarelor grupuri vulnerabile, fără loc de muncă –  persoane de etnie 
romă,persoane care au părăsittimpuriuşcoala, familii monoparentale,tineri peste 18 ani care 
părăsescsistemulinstitutional de protecţie a copilului – capabile sămobilizeze un grup de initiativă 
pentru crearea unei astfel de structuri; 

 Alte persoane active în domeniul de activitate al structurii de economie socială care urmează a fi 
creată şi doresc să participe la crearea unei astfel de structuriprin care se vor crea locuri de muncă 
pentru grupurile defavorizate; 

 Persoane juridice din cadrul economiei sociale – organizatii legal constituite: cooperative, fundaţii şi 

asociaţii, asociaţii/societăți de producători agricoli, case de ajutor reciproc, alte organizaţii 
nonguvernamentale care doresc să devină parteneri la dezvoltarea unei astfel de structuri de 

economie socială putând participa și ca fondatori ai unor noi persoane juridice alături de persoanele 

fizice din categoriile menționate.  

 

Grupul va avea cel puțin 3 membri persoane fizic. Grupul va include cel puțin 2/3 persoane aparținând grupurilor 

vulnerabile menționate și cel puțin 2/3 dintre membrii grupului vor fi din comuna sau din comunele învecinate 

pentru care grupul își prezintă propunerea /scrisoarea.  Grupul va include cel puțin 2 participanți care au absolvit 
cu succes etapa 1 a proiectului.    



 
 

 

Grupul selectat va fi sprijinit să se constituie din punct de vedere juridic.  Ulterior constituirii structurii de 

economie socială va recruta și angaja prin concurs  un manager de întreprindere socială și echipa operațională 
a structurii.  

 

Procedura de înscriere 
 
Grupul de inițiativă interesat  va depune o scrisoare de intenție - formular de înscriere (Formular 2) completat și 

semnat pâna la TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERI- 09 ianuarie 2015,ora 17.00, prin poștă, email (scanat), 
personal  sau prin fax.  

 

Criterii de selecție 
 

1. Criteriide eligibilitate Da/Nu 

Pentru a fi selectatrăspunsultrebuiesă fie „Da” la toate acestecriterii 

Numărul de membri ai Grupului este de cel puțin 3.  

Grupul include cel puțin 2/3 persoane aparținând unor grupuri 
vulnerabile din cele 4 vizate de proiect 

 

Grupul include cel puțin 2/3 persoane care au domiciliul sau reședința in 

comuna  pentru care Grupul își prezintă propunerea /scrisoarea sau în 
localităţile învecinate 

 

Grupul include cel puțin 2 participanți înscriși / acceptați la etapa 1 de 
formare a proiectului.    

 

2. Experiența anterioară de lucru în domeniile de activitate ale 
structurilor de economie socială a Grupului 

(construcții, turism, pescuit, vermicultură, altele – relevante – paznici, 
femei de servici, etc)   

Da /Nu 

Durata și calitatea experienței anterioare 10 puncte 

3. Studii și calificări relevante – în profesiile necesare structurii de 
economie socială 

Da / Nu 

Nivelul studiilor și rezultatele obținute – certificate 10 puncte 

4. Cunostinte si abilitati profesionale (posibil proba de lucru) 25 puncte 

5. Calitatea Propunerii de implementare a planului de afaceri – 

realism, fezabilitate, înțelegere a planului de afaceri, cunoașterea 
domeniului de activitate, pregătire pentru implementare, 

corectitudinea detaliilor și claritate, resurse atrase /parteneri 

35 puncte 

6. Atitudini și abilități  

(Cv-urile/formularele membrilor echipei si interviu de grup si individual)  

20 puncte 

Spirit de echipă – atitudine de cooperare 5 puncte 

Spirit de inițiativă – atitudine antreprenorială 5 puncte 

Capacitate și experiență managerială  5puncte 

Leadership, guvernanţă, corectitudine și responsabilitate 5 puncte 

 

Pentru criteriile 2-4 scorul se va obține din media scorurilor individuale obținute de membrii echipei. Pentru 

membrii echipei care au participat și în etapa 1 se vor avea în vedere scorurile de la etapa 1 și abilitățile și 
atitudinile demonstrate pe parcursul etapei 1. Membrii grupului care au dat deja proba de lucru în etapa 1 nu vor 

mai susțineaceastă probă.   
 

 
 
 



 
 

 

Comisia de selectie 
 
 ConsiliulJudeţean Călărași – 2 membri : Expert monitorizare şi control 

 Asociaţia Laboratorul de Solidaritate – 1 membru: Responsabil economie socială.  

 Asociaţia Viitorul lor Depinde de Tine– 1 membru: Asistent economie socială   
 

TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERI: 9 ianuarie  2015 

SELECŢIE (interviu): 12 – 20 ianuarie 2015 

Anunțarea câștigătorilor și PROCEDURI DE ÎNREGISTRARE JURIDICĂ : 21 ianuarie –15 februarie 2015 


