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          ANEXA 
(Anexa la ordinul nr. ........................) 

 
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS "DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE ” 

 
 

I. Dispozi ții generale 
 
Art. 1. 
 
(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis 
denumită "Dezvoltarea economiei sociale”, aferentă Programului Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 " Promovarea 
incluziunii sociale ", Domeniul Major de Intervenție 6.1 "Dezvoltarea economiei 
sociale ”. 
 
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu 
respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (CE)  
nr.1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 881 din 
Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379 
din 28 decembrie 2006. 
 
(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de 
dezvoltare. 
 
(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de 
notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(CE)  nr.1998/2006.  
 
II. Baza legal ă 
 
Art. 2. Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu: 
 
a) Regulamentul (CE)  nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru 
aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis; 
 
b) Decizia Comisiei Europene nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a 
programului operațional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în 
conformitate cu obiectivul “Convergență” în România; 
 
c) Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale cu 
modificările si completările ulterioare; 
 
d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificările si completările ulterioare; 
 

                                                 
1 Actualele art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. 
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(e) Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor 
publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei 
cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional 
sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013"; 
(f) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalității de sanse nr. 600/2008 pentru 
aprobarea unor acorduri de delegare de funcții privind  implementarea Programului 
Operațional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013",  
 
 
III. Defini ții 
 
Art. 3. În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel: 
 
a) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Muncii, Familiei si 
Protecției Sociale prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane sau prin Organismele Intermediare; 
 
b) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale, 
prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane; 
 
c) economie social ă – termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de 
persoane fizice sau juridice care se reunesc pentru a-şi asuma un rol economic activ 
în procesul de incluziune socială, ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONG-uri 
(fundaţii şi asociaţii) şi alte organizaţii care au un rol important în activităţi de 
gestionare unor  unităţi de producţie/servicii/ şi care are drept scop asigurarea şi 
menţinerea de locuri de muncă pentru persoanele care fac parte din grupurile 
vulnerabile şi consolidarea unei societăţi incluzive şi coezive, bazate pe înţelegerea 
şi respectarea, la nivel general a drepturilor omului 
 
d) întreprindere social ă - o întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a 
avea o incidență socială mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii 
sau partenerii săi. Ea funcționează pe piață furnizând bunuri și servicii în mod 
antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecție, excedentele în scopuri 
sociale. Aceasta face obiectul unei gestionări responsabile și transparente, îndeosebi 
prin asocierea angajaților săi, a clienților săi și a părților interesate de activitățile sale 
economice2. Ca formă de organizare, o întreprindere socială este orice entitate cu 
personalitate juridică implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică 
a acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările si 
completările ulterioare, care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind 
definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L124/2003 
  
e) angajat al întreprinderii sociale – persoană care este angajată de către un 
angajator cu statut de întreprindere socială și care se încadrează în cel puțin una din 
categoriile de persoane din grupurile vulnerabile menționate mai jos: 

(a) Persoane de etnie romă; 
                                                 
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Inițiativă pentru antreprenoriatul social: Construirea unui ecosistem 
pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și al inovării sociale, COM(2011) 682. 
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(b) Persoane cu dizabilităţi; 
(c) Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie 

a copilului; 
(d) Membrii întreţinători ai familiilor care au mai mult de 2 copii în 
întreţinere, inclusiv familiile monoparentale; 
(e) Copii în situaţie de risc (inclusiv copiii din familiile menţionate la punctul 
anterior de mai sus); 
(f) Persoane care au părăsit timpuriu şcoala (învăţământul obligatoriu); 
(g) Persoane aflate în detenţie, persoane anterior aflate în detenţie şi 

delincvenţi juvenili; 
(h) Persoane dependente de droguri şi de alcool, persoane cu probleme de 
sănătate mintala / persoane cu dizabilităţi intelectuale; 
(i) Persoane fără adăpost;  
(j) Victime ale violenţei în familie; 
(k) Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi 

socială (cum sunt persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoane bolnave 
de cancer etc.); 

(l) Imigranţi; 
(m) Femei (în situaţii de risc); 
(n) Refugiaţi şi persoane care solicită azil; 
(o) Persoane care trăiesc din venitul minim garantat; 
(p) Persoane care locuiesc în comunităţi izolate; 
(q) Victime ale traficului de persoane; 
(r) Persoane afectate de boli ocupaţionale; 

 
f) manager al întreprinderilor sociale – persoană care îndeplinește atribuții de 
conducere a unei întreprinderi sociale. Poate fi angajat al întreprinderii sociale, în 
sensul definiției de mai sus; 
 
g) structur ă a economiei sociale – întreprindere socială; 
 
 
IV. Obiectivul schemei 
 
Art. 4. 
 
Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea structurilor economiei sociale – 
dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a 
ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se 
integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în întreprinderile economiei sociale şi/sau 
în economia formală – și promovarea economiei sociale (cooperative, întreprinderi 
sociale, fundaţii, asociaţii etc, organizaţii de voluntariat şi alte organizaţii non-profit) 
ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri 
de muncă la nivel regional şi local. 
 
V. Domeniul de aplicare 
 
Art. 5. 
 
Prezenta schemă de minimis se aplică: 
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a) întreprinderilor sociale create în cadrul unui proiect de tip grant/strategic finanțat 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
Prioritară 6 ” Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 
”Dezvoltarea economiei sociale”; 
 
b) întreprinderilor sociale dezvoltate în cadrul unui proiect de tip grant/strategic 
finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, Axa Prioritară 6 ” Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de 
Intervenție 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”; 
 
Prezenta schemă de minimis nu se aplică: 
 
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor sociale care-si desfăsoară activitatea în 
sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE ) nr. 
104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor 
în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene  nr. L 17/21.01.2000; 
 
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor sociale care-si desfăsoară activitatea în 
producția primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la 
Tratatul CE; 
 
c) ajutoarele acordate întreprinderilor sociale care-si desfăsoară activitatea în 
transformarea si comercializarea produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 la 
Tratatul CE, în următoarele cazuri: 
 
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității 
produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de 
întreprinderile în cauză; 
 
- atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către 
producători primari. 
 
d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state 
membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele  
destinate înființării si funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli 
curente legate de activitatea de export; 
 
e) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate; 
 
f) ajutoarelor acordate întreprinderilor sociale care îsi desfăsoară activitatea în 
sectorul  cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 
23 iulie 2002  privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 205/02.08.2002; 
 
g) ajutoarelor pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate 
întreprinderilor sociale care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților; 
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h) ajutoarelor acordate întreprinderilor sociale în dificultate asa cum sunt acestea 
definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si 
restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. C 244/2004. 
 
VI. Condi ții de eligibilitate pentru activit ăți 
 
Art. 6. Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt: 
 

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare şi consiliere profesională, 
asistenţă, mentorat, tutorat, orientare profesională, consiliere psihologică, 
consiliere psihiatrică, medierea locurilor de muncă; 

 
2. Servicii de integrare la locul de muncă, ocupare temporară sau formare la 

locul de muncă, crearea unor locuri de muncă permanente pentru persoanele 
dezavantajate pe piaţa muncii şi ateliere protejate; 

 
3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv 

dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; 
 
4. Activităţi de formare profesională şi de consolidare a capacităţilor, 

competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine, dedicate persoanelor 
vulnerabile pentru a le ajuta să înfiinţeze structuri ale economiei sociale şi să 
beneficieze de oportunităţile nou create; 

 
5. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor integrate, care să cuprindă informare, 

consiliere, formare, planificarea unei afaceri şi asistenţă în vederea iniţierii 
unei afaceri, pentru dezvoltarea şi susţinerea structurilor economiei sociale, 
organizaţiilor şi cooperativelor sociale nou create; 

 
6. Înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale; 

 
7. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare pentru managerii 

întreprinderilor sociale şi pentru specialiştii implicaţi în economia socială, în 
vederea dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor necesare, cum ar fi 
planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing şi 
vânzări, management financiar etc., care se finalizează cu certificate 
recunoscute la nivel naţional; 

 
8. Dezvoltarea şi implementarea activităţilor specifice şi personalizate dedicate 

integrării sociale a imigranţilor, inclusiv cursuri de limbă română, aspecte 
legislative etc.; 

 
9. Iniţiative care să conducă la diminuarea lipsei de încredere şi a excluziunii 

sociale a grupurilor vulnerabile şi la combaterea şi prevenirea infracţionalităţii, 
prin promovarea activităţilor artistice şi culturale, protecţia mediului, 
conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor; 

 
10. Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesională, 

consiliere etc. în sprijinul managerilor şi întreprinderilor economiei sociale; 
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11. Activităţi de marketing, precum organizarea de târguri şi expoziţii, realizarea 
cercetărilor de piaţă; 

 
12. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională care să includă 

aspecte privind egalitatea de şanse şi de gen, nediscriminare şi acceptarea 
diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului. 

 
 
VII. Condi ții de eligibilitate pentru beneficiari 
 
Art. 7.  Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile 
sociale  care îndeplinesc următoarele condiții: 
 
a) sunt legal constituite în România si îsi desfăsoară activitatea în România; 
 
b) sunt create în cadrul unui proiect de tip grant/strategic finanțat prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 
”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 ”Dezvoltarea 
economiei sociale”, implementat de un beneficiar eligibil în condițiile stipulate în DCI 
POSDRU și în cererea de propuneri de proiecte; 
 
c) sunt dezvoltate în cadrul unui proiect de tip grant/strategic finanțat prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 ” 
Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 ”Dezvoltarea 
economiei sociale”, implementat de un beneficiar eligibil în condițiile stipulate în DCI 
POSDRU și în cererea de propuneri de proiecte; 
 
d) nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, 
nu au nici o restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor 
aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situație similară cu cele 
menționate anterior, reglementate prin lege; 
 
e) nu înregistrează datorii publice si si-au plătit la timp taxele, obligațiile si alte 
contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevăzute de 
legislația în vigoare; 
 
f) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res 
judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale 
sau etic-profesionale; 
 
g) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru 
fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 
 
h) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; 
 
i) nu sunt "întreprinderi în dificultate" conform Liniilor directoare comunitare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate  
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j) nu au fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a 
Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil 
cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta 
a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de 
recuperare aferentă; 
 
k) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți si anul fiscal în curs), cumulată 
cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei 
scheme, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul 
întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplică 
indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă 
ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare; 
 
l) îndeplinesc si alte condiții specificate în cererea de propuneri de proiecte si în 
Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de 
minimis. 
 
VIII. Condi ții de eligibilitate a proiectelor 
 
Art. 8.  
Intreprinderile sociale pentru care este stabilită prezenta schemă de ajutor de 
minimis sunt create/dezvoltate în cadrul unor proiect de tip grant/strategic finanțate 
prin Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, AP 6, DMI 6.1. Condițiile de 
eligibilitate a proiectelor, criteriile de selecție, valorile minime ale indicatorilor de 
program (dacă este cazul), precum și ale aspecte relevante sunt menționate în 
Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte.  
 
Art. 9.  
 
Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a proiectelor depuse în cadrul cererilor 
de propuneri de proiecte finanțate din POSDRU, AP 6, DMI 6.1 se realizează de 
către administratorul schemei de ajutor de minimis în conformitate cu Ghidul 
Solicitantului – Condiții Specifice. 
 
 
 
IX. Selec ția si evaluarea proiectelor 
 
Art. 10 
 
Selecția si evaluarea proiectelor depuse în cadrul cererilor de propuneri de proiecte 
finanțate din POSDRU, AP 6, DMI 6.1 se efectuează de către administratorul 
schemei de ajutor de minimis în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții 
Specifice. 
 
X. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis 
 
Art. 11. 
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(1) Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în cadrul prezentei scheme se acordă 
în baza unui proiect/unei cereri de finanțare, însoțită de documentele solicitate în 
cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul Solicitantului. 
 
(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanțare 
nerambursabilă din fonduri comunitare si naționale. 
 
Art . 12. 
 
(1) Valorile minimă și maximă ale unui proiect finanțat din POSDRU, AP 6, DMI 6.1 
sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice. 
 
(2) Valoarea maximă a finanțării acordate prin această schemă pentru o întreprindere 
socială înființată/dezvoltată în cadrul unui proiect finanțat din POSDRU, AP 6, DMI 
6.1, pe durata a 3 (trei) exerciții fiscale consecutive, este de 200.000 de Euro 
(echivalentul în lei). 
 
(3) Cheltuielile neeligibile aferente întreprinderii sociale înfiinațate/dezvoltate în 
cadrul unui proiect finanțat din POSDRU, AP 6, DMI 6.1 vor fi suportate integral de 
către beneficiarul proiectului finanțat din POSDRU, AP 6, DMI 6.1. 
 
(4) Cheltuielile eligibile aferente întreprinderii sociale înfiinațate/dezvoltate în cadrul 
unui proiect finanțat din POSDRU, AP 6, DMI 6.1 care exced, pe durata 
implementării proiectului, plafonul stabilit la alin. (2) vor fi suportate integral de către 
beneficiarul proiectului finanțat din POSDRU, AP 6, DMI 6.1. 
 
(5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de 
deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale. 
 
Art. 13.  
Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi 
finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare încheiat 
între administratorul schemei de ajutor de minimis si beneficiar. 
 
Art. 14.  
În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finanțare 
nerambursabilă, esalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea 
ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referință stabilită de 
Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis. 
 
Art. 15.  
 
(1) Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, pentru 
întreprinderea/întreprinderile socială/e sprijinită/e în cadrul proiectului, beneficiarul 
proiectului finanțat din POSDRU, AP 6, DMI 6.1 va da o declarație privind ajutoarele 
de minimis primite în acel an fiscal si în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului 
sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare) de către 
întreprinderea/întreprinderile socială/e sprijinită/e. 
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(2) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe 
baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a 
ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi 
(ultimii 2 ani fiscali si anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităților 
locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăseste pragul de 200.000 Euro 
(100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), 
echivalent în lei. 
 
(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei 
întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării 
financiare solicitate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăseste 
pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în 
domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de 
prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depăseste 
acest plafon. 
 
(4) Administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte 
ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile. 
 
(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu 
alte ajutoare de stat în sensul art. 87 alin, (1) din Tratatul CE3 acordate pentru 
aceleasi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului 
de stat care depăseste intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un 
regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia 
Europeană. 
 
XI. Cheltuieli eligibile 
 
Art. 16. Cheltuielile eligibile în cadrul schemei, aferente întreprinderilor sociale 
înființate/dezvoltate prin proiectele finanțate din DMI 6.1, sunt detaliate în Ghidul 
Solicitantului, în conformitate cu prevederile Ordinului de cheltuieli eligibile în vigoare 
(Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor 
publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei 
cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional 
sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", la momentul elaborării 
prezentei scheme).. 
 
XII. Durata schemei 
 
Art. 17. Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la 31.12.2013 în limita 
fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile să fie efectuate până la 
31.12.2015. 
 
XIII. Bugetul schemei 
 
Art. 18. 
 

                                                 
3 Actualul art. 107 alin.  (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
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(1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul Major de Intervenție 6.1 
”Dezvoltarea economiei sociale”.  
Contribuția Comunității  Europene la finanțarea acordată este de 82,65%, restul de 
17,35% fiind din contribuția publică națională. 
 
(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul 
prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 
144.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna lansării apelului de 
proiecte: 
 
(3) Valoarea alocării poate fi suplimentată pe parcursul anului 2013. 
 
Art. 19.  
 
Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este 
de 720 întreprinderi sociale . 
 
 
 
XIV. Modalitatea de implementare a schemei 
 
Art. 20. 
 
 (1) Administratorul schemei lansează cererea de propuneri de proiecte.  
 
(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, 
solicitanții de finanțare nerambursabilă trebuie să înainteze o Cerere de finanțare 
administratorului schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu Ghidul 
Solicitantului. Fiecare cerere de finanțare trebuie să prevadă înființarea/sprijinirea 
unui număr minim de întreprinderi sociale, care reprezintă beneficiarii ajutorului de 
minimis. Numărul minim de întreprinderi sociale care trebuie înființate/sprijinite în 
cadrul fiecărei cereri de finanțare este stabilit în Ghidul Solicitantului Condiții 
Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte finanțate din DMI 6.1 din POSDRU. 
 
(3) Beneficiarul de finanțare nerambursabilă va da o declarație pe propria răspundere 
prin care certifică faptul că, pentru fiecare întreprindere socială înființată/sprijinită în 
cadrul proiectului, nu este îndeplinită nicio condiție pentru a fi considerată 
întreprindere în dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de 
stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. 
 
(4) Beneficiarul de finanțare nerambursabilă încheie cu administratorul schemei de 
ajutor de minimis un Contract de finanțare. 
 
 
XV. Efecte și beneficii 
 
Art. 21. 
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Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obținerea următoarelor efecte si 
beneficii: 
 
a) creşterea numărului structurilor economiei sociale înfiinţate; 
 
b) creșterea numărului locurilor de muncă create de structurile economiei sociale. 
 
 
XVI. Reguli privind transparenta 
 
Art. 22. 
 
(1) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris beneficiarii 
finanțării nerambursabile cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei 
scheme si caracterul de minimis al acestuia4. 
 
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane, la adresa http://www.fseromania.ro. 
 
XVII. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis 
 
Art. 23. 
 
Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei 
scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară si cu prevederile 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în 
aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007. 
 
Art. 24. 
 
Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în 
baza prezentei scheme pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima 
alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să 
conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse 
de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis. 
 
Art. 25. 
 
(1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis 
acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării 
condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană 
aplicabilă la momentul respectiv. 
 
(2) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul si în 
termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor 

                                                 
4 În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru 
aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis. 
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de stat5, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurenței nr. 
175/2007, toate datele si informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de 
minimis la nivel național. 
 
(3) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de 
minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenței valori estimative. 
 
(4) Erorile constatate de furnizor si corecțiile legale, anulările, recalculările, 
recuperările, rambursările, se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 
martie a anului următor anului de raportare. 
 
(5) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă 
în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul 
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. 
 
Art. 26. 
 
Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin 
intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în 
termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră 
necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de 
minimis. 
 
Art. 27. 
 
Administratorul prezentei scheme are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de 
ajutor de minimis, în formatul si în termenul solicitat de acesta, toate datele si 
informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare 
ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25 și 26. 

                                                 
5 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007. 


