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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect cofinanţat prin Programul Operational Capital Uman 

 

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 

Componentă 1 - Apel : POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră 

auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

 

Titlul proiectului: „ANTREPRENORIATUL SOCIAL, SOLUTIA PENTRU O ECONOMIE DURABILĂ” 

Nr. Contract de finanțare: POCU/449/4/16/128609 

Beneficiar: Fundația CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT                 

„ ANTREPRENORIATUL SOCIAL, SOLUTIA PENTRU O 

ECONOMIE DURABILĂ” POCU/449/4/16/128609 

 

Vineri, 18 octombrie 2019, Fundația CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR 

STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE, în calitate de SOLICITANT, anunță semnarea contractului 

de finanțare pentru proiectul „ANTREPRENORIATUL SOCIAL, SOLUTIA PENTRU O ECONOMIE 

DURABILĂ” ce urmează a fi implementat împreună cu Partener 1 – Municipiul Câmpina, Partener 2 – 

Municipiul Ploiești, Partener 3 – Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală 

”CINAQ”, în regiunea Sud Muntenia și Sud Est, pe o perioadă de 36 de luni – proiect cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea si consolidarea, în mediul 

urban și rural, a 21 de structuri de economie socială capabile să se auto-susțină, în cadrul cărora se vor 

crea 105 locuri de muncă, în vederea combaterii sărăciei prin integrarea pe piața muncii a persoanelor 

din grupurile vulnerabile și dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmărește astfel stimularea și 

încurajarea spiritului antreprenorial, dar și dezvoltarea economiei sociale în regiunile Sud - Est și Sud 

Muntenia. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

• OS 1: Promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea gradului de informare si 

interes fata de economia sociala, la nivelul regiunilor Sud - Est si Sud Muntenia, prin derularea 

de campanii de informare cu privire la oportunitatile oferite prin proiect de finantare de planuri 

de afaceri pentru structuri de economie sociala. Aceste campanii vor contribui la promovarea 

economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil pentru adaptarea nevoilor 

de locuri de munca la nivelul comunitatiilor vizate. 

• OS 2: Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si in diferite domenii 

relevante pentru antreprenoriatul social pentru 101 de persoane care doresc sa infiinteze 
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intreprinderi de economie sociala din regiunile Sud - Est si Sud Muntenia; in acest fel vom atinge 

pana la finalul proiectului pragul de rentabilitate de catre cele 21 de intreprinderi sociale nou 

infiintate. Astfel grupul tinta vizat va avea toate premisele pentru atingerea pragului de 

rentabilitate si sustenabilitate ale serviciilor oferite la nivelul comunitatilor tinta. Prin obtinerea 

acestor calificari de catre persoanele din grupul tinta se va contribui in mod automat la 

atingerea obiectivului specific 4.16: consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie 

sociala de a functiona de o maniera autosustenabila. 

• OS 3: Dezvoltarea in mod transparent si participativ a 21 de entitati ale economiei sociale in 

vederea crearii unui total de 105 locuri de munca la nivelul celor trei regiuni ale proiectului, 

prin asigurarea de consiliere specializata, finantarea si monitorizarea entitatilor infiintate astfel 

incat sa fie mentinute locurile de munca create, precum si functionalitatea intreprinderilor 

dezvoltate cel putin 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala in timpul 

proiectului si cel putin inca 6 luni dupa incheierea proiectului. Prin beneficiile multiple aduse 

comunitatilor din cele trei regiuni de dezvoltare (locuri de munca sustenabile pentru persoanele 

din grupurile vulnerabile, in conformitate cu legea economiei sociale) cele 21 de entitati ale 

economiei sociale 

Valoare contract de finantare: 13,698,623.54 lei din Fondul Social European. 

 

Informații suplimentare se pot obține de la: 

  Fundația CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE 

EUROPENE -  E-mail  : corpulexpertilor.fsce@gmail.com  

 

 

MANAGER PROIECT, 

Valentin DIMON 
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