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INSTRUCȚIUNEA NR. …….  PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANȚATE ÎN CADRUL 

DMI 6.1. „DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE” 

Având în vedere:  

- Prevederile OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 

europene,  

Directorul general al Autorității de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane emite următoarea instrucțiune privind implementarea 

proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” 

Cererile de propuneri de proiecte în cadrul DMI 6.1. au ca scop sprijinirea înființării/dezvoltării 

și funcționării structurilor economiei sociale (SES), inclusiv crearea de locuri de muncă pentru 

persoane aparținând categoriilor de grup ţintă, aşa cum sunt enumerate în Ghidurile 

Solicitantului Condiţii Specifice respective (GS CS). Proiectele finanţate în cadrul DMI 6.1. intră 

sub incidența schemei de ajutor de minimis, pentru partea aferentă înființării/dezvoltării și 

funcționării structurilor economiei sociale (SES). Proiectele vor fi implementate în acord cu 

principiul unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi 

un raport optim cost-eficienţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare 

şi cu prevederile contractului de finanţare.  

Art.1  RESPONSABILITĂȚI 
1. Beneficiarul contractului de finanțare poartă întreaga răspundere pentru implementarea 

proiectului depus şi aprobat de către AMPOSDRU, Beneficiarul angajând în relație cu AM/OI 

POSDRU responsabilităţi în numele membrilor parteneriatului şi/sau al structurilor economiei 

sociale înființate/dezvoltate (SES). 

2. Beneficiarul şi partenerii acestuia pot stabili termeni şi condiții privind partajarea 

responsabilității în implementare, iar documentele ce vor constata acele responsabilităţi vor fi 

opozabile numai părților semnatare (membri ai parteneriatului) și structurilor economiei sociale 

create în cadrul proiectului. 
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3. În vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis, între beneficiar şi/sau 

partener și SES cu personalitate juridică distinctă se recomandă semnarea unui „contract de 

subvenţie”.  

4. În vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis, între beneficiar şi/sau 

partener și SES cu personalitate juridică distinctă se recomandă semnarea unei „decizii de 

subvenţie”.. 

5. Beneficiarii finanțării nerambursabile (beneficiar și parteneri) și beneficiarii ajutorului de 

minimis (SES înființate/dezvoltate) au obligația de a pune la dispoziția 

furnizorului/administratorului schemei de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat 

de acesta, toate datele şi informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare 

şi monitorizare, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis. 

 
Art. 2 PREFINANȚARE 
1. Contractele încheiate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte finanțate din DMI 6.1. 

„Dezvoltarea economiei sociale” intră sub incidența schemei de ajutor de minimis pentru 

partea aferentă înființării/dezvoltării și sprijinirii funcționării structurilor economiei sociale. 

Prefinanţarea va fi acordată conform prevederilor legale, în mod distinct pentru fiecare din cele 

două componente ale bugetului proiectului: 

a) partea de buget care nu intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis (foaia de buget 

“Cheltuieli generale de proiect”),   

şi  

b) partea de buget care intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis (foaia de buget 

„Ajutor de minimis SES (1…n)”). 

2. Pentru prefinanţarea aferentă părții de buget care nu intră sub incidența schemei de ajutor 

de minimis, prefinanțarea se va acorda la cerere, în cuantum de maximum 10% din valoarea 

bugetului ce nu intră sub incidența schemei de ajutor de minimis, în două tranșe egale, astfel: 

a) Prima tranșă (în cuantum de maximum 5%) va putea fi solicitată după îndeplinirea condiţiilor 

privind clauza suspensivă, aşa cum aceasta este definită la art. 13 al contractului de finanțare; 

b) Cea de-a doua tranșă (în cuantum de maximum 5%) va putea fi solicitată după validarea de 

către AM/OIR responsabil a unei/unor cereri de rambursare care cuprind/e cheltuieli validate în 

cuantum de minimum 60% din valoarea primei tranșe de prefinanţare. 

3. Pentru partea de buget ce intră sub incidența schemei de ajutor de minimis, prefinanțarea se 

va acorda într-o singură tranșă, în cuantum de maximum 35% din valoarea totală a ajutorului de 

minimis. Pentru această prefinanţare, beneficiarul va prezenta atașat cererii de acordare a 

prefinanțării dovada constituirii garanţiei pentru suma aferentă prefinanţării solicitate, prin 

depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de către o societate bancară sau 
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de către o societate de asigurări, pentru o perioadă de timp care să acopere cel puțin durata 

rămasă până la finalizarea implementării proiectului la care se adaugă termenul (20 zile 

lucrătoare) necesar pentru verificarea ultimei cereri de rambursare intermediare.  

Instrumentul de garantare va putea fi obținut şi de către Partenerii din proiect, în numele și pe 

seama Beneficiarului, pentru acele SES pe care Partenerii le înfiinţează/dezvoltă, în 

conformitate cu cele asumate în cererea de finanţare.     

4. Garanția pentru suma aferentă părţii de buget ce intră sub incidența schemei de ajutor de 

minimis se poate diminua corespunzător la fiecare cerere de rambursare aprobată la care s-a 

operat deducerea prefinanțării, dar nu înainte de atingerea unui procent de deducere de 50% 

din suma acordată. 

5. Pentru primirea prefinanțării, Beneficiarul va deschide conturi bancare dedicate, atât pentru 

partea aferentă bugetului proiectului ce nu intră sub incidența schemei de ajutor de minimis, 

cât și pentru partea aferentă bugetului proiectului ce intră sub incidența schemei de ajutor de 

minimis.  

6. În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii prefinanțării aferente părţii de buget care 

intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis, Beneficiarul va efectua viramentele sumelor 

aferente subvenției în conturile partenerilor şi/sau SES înfiinţate/dezvoltate de către Beneficiar.  

7. Pentru primirea prefinanţării de la Beneficiar, partenerii vor deschide conturi bancare 

dedicate, atât pentru partea aferentă bugetului proiectului ce nu intră sub incidența schemei de 

ajutor de minimis, cât și pentru partea aferentă bugetului proiectului ce intră sub incidența 

schemei de ajutor de minimis. 

8. În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestor sume, partenerii vor efectua 

viramentele sumelor aferente subvenției în conturile SES înfiinţate/dezvoltate de către aceştia.  

9. Este interzisă utilizarea prefinanțării în alte scopuri decât cele pentru care a fost aprobată, 
atât pentru partea aferentă bugetului proiectului ce nu intră sub incidența schemei de ajutor de 
minimis, cât și pentru partea aferentă bugetului proiectului ce intră sub incidența schemei de 
ajutor de minimis. 
10. Sumele acordate cu titlu de prefinanţare, aferente părţii de buget care nu intră sub 

incidenţa schemei de ajutor de minimis, se vor recupera prin deducerea, din fiecare cerere de 

rambursare intermediară solicitată, a unui procent de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile 

validate şi  evidenţiate în foaia de buget „Cheltuieli generale de proiect”, cu excepţia cererii de 

rambursare corespunzător căreia cuantumul de prefinanţare rămas de recuperat reprezintă 

mai puţin de 20% din aceasta şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare intermediară. 

11. Sumele acordate cu titlu de prefinanţare, aferente părţii de buget care intră sub incidenţa 

schemei de ajutor de minimis, se vor recupera prin deducerea, din fiecare cerere de rambursare 

intermediară solicitată, a unui procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile validate şi  
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evidenţiate în foaia de buget „Ajutor de minimis SES (1…n)”, cu excepţia cererii de rambursare 

corespunzător căreia cuantumul de prefinanţare rămas de recuperat reprezintă mai puţin de 

35% din aceasta şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare intermediară. 

12. Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară, AM/OIR delegat va putea 

aplica procente de recuperare a prefinanţării diferite de cele menţionate la alineatele 10 şi 11, 

astfel încât suma aferentă prefinanţării primite să fie recuperată integral din sursa FSE şi 

bugetul naţional ce urmează a fi rambursată înaintea de depunerea cererii de rambursare 

finală.  

13. Prefinanţarea aferentă părţii de buget care intră sub incidenţa schemei de ajutor de 

minimis, nerecuperată până la ultima cerere de rambursare intermediară, va putea fi 

recuperată inclusiv prin executarea garanțiilor. 

 
Art. 3 CERERI DE RAMBURSARE  
1. Cheltuielile aferente părţii de buget care intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis 
pot fi solicitate astfel:  

a) printr-o cerere de rambursare care conţine şi cheltuielile aferente părţii de buget care 
nu intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis; 

b) printr-o cerere de rambursare care conţine doar cheltuielile aferente părţii de buget 
care intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis. 

2. Cheltuielile aferente părţii de buget care nu intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis 
se justifică în conformitate cu documentele stabilite prin instrucțiunile AMPOSDRU în vigoare.  
3. Cheltuielile aferente părţii de buget care intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis se 
justifică  doar în baza următoarelor documente, scanate după original şi depuse pe suport 
electronic: 

a) „Contractele de subvenţie”/„deciziile de subvenție” pentru transferul sumelor aferente 
ajutorului de minimis, încheiate între Beneficiar şi/sau Parteneri şi structurile de 
economie socială cu personalitate juridică distinctă; 

b) Contractele individuale de muncă aferente personalului angajat în cadrul structurilor de 
economie socială, precum şi dovada apartenenţei angajaţilor la categoria de grup ţintă 
din care fac parte, pentru cei remuneraţi din schema de ajutor de minimis; 

c) Cererea de plată (doar pentru cererile de rambursare aferente cererilor de plată); 
d) Ordinul/ordinele de plată ce atestă transferul sumelor aferente ajutorului de minimis 

către structurile de economie socială cu personalitate juridică distinctă şi/sau cele fără 
personalitate juridică1 (de la Beneficiar şi/sau Parteneri către SES). 

 
Art. 4. CEREREA DE RAMBURSARE FINALĂ A PROIECTULUI 
                                                      

1 Conform GS CS DMI 6.1. 
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Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AM/OIR delegat în conformitate cu prevederile 
contractului de finanțare și instrucțiunilor AM POSDRU. 
 
 
Art. 5. ÎNCĂRCARE CHELTUIELI AFERENTE SUBVENŢIILOR ÎN ACTIONWEB 

- Documente justificative: contract de subvenţie/decizie de subvenție 

- Document de plată: ordin de plată care atestă plata avansului pentru subvenţie  

- Evidenţa cheltuielilor din AW la capitolul 3– Alte tipuri de costuri, linia 3.2  – Taxe 

 
Art. 6 MECANISMUL CERERILOR DE PLATĂ PENTRU SUMELE AFERENTE AJUTORULUI DE 
MINIMIS DESTINAT ÎNFIINŢĂRII/DEZVOLTĂRII SES 
1. Mecanismul decontării cererilor de plată pentru sumele aferente ajutorului de minimis se 

aplică beneficiarilor publici sau privaţi care implementează proiecte finanţate din DMI 6.1 

„Dezvoltarea economiei sociale”, în baza contractelor de finanţare în vigoare, cu excepţia celor 

prevăzuţi la art 5, alin (1)-(31) din OUG 64/2009 cu completările şi modificările ulterioare, 

începând cu data publicării prezentei instrucţiuni, astfel:  

a) În baza cererilor de plată depuse spre decontare în conformitate cu prezentul 

mecanism, AMPOSDRU va onora doar sumele reprezentând contravaloarea contribuţiei 

FSE şi respectiv, contribuţiei de la bugetul naţional; 

b) Beneficiarii au cheltuit în integralitate prefinanţarea aferentă ajutorului de minimis sau 

această prefinanţare disponibilă la nivelul fiecărei SES nu acoperă plata sumelor ce 

rezultă din documentele ce atestă obligaţii de plată sau Beneficiarii nu au solicitat 

prefinanţare pentru structurile de economie socială. 

2. Cererea de plată pentru sumele aferente ajutorului de minimis destinate 

înfiinţării/dezvoltării structurilor de economie socială este întocmită şi depusă de către 

Beneficiar: 

- pentru structurile de economie socială proprii pe care le înfiinţează/dezvoltă în cadrul 

proiectului; 

- pentru structurile de economie socială înfiinţate/dezvoltate de către Parteneri. 

3. Cererile de plată pentru sumele aferente ajutorului de minimis destinate înfiinţării 

structurilor de economie socială nu pot fi depuse decât în momentul în care se poate face 

dovada înfiinţării structurii de economie socială. 

4. Cererea de plată va fi depusă de către Beneficiar în două exemplare originale, semnată şi 

ştampilată, pe suport de hârtie, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor AMPOSDRU în 

vigoare, însoţită de următoarele documente suplimentare: 
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- Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului din care să rezulte fie cheltuirea 

integrală a prefinanţării aferente înfiinţării/dezvoltării structurilor de economie socială, 

fie faptul că acesta nu a solicitat prefinanţare;  

- FIF privind conturile structurilor de economie socială pentru care se solicită plata 

sumelor aferente ajutorului de minimis; 

- Documente ce atestă înfiinţarea/dezvoltarea structurilor de economie socială (statut, 

act constitutiv, hotărâre AGA, cod de identificare fiscală, documente aferente înfiinţării 

punctelor de lucru); 

- „Contract de subvenţie” încheiat între Beneficiar/partener şi structura de economie 

socială cu personalitate juridică distinctă, respectiv „decizia de subvenție” a 

Beneficiarului/partenerului pentru structura de economie socială fără personalitate 

juridică distinctă. 

5. În termen de maxim 15 zile de la înregistrarea cererii de plată la OIR delegat, AM efectuează 

plata într-un cont de disponibil distinct deschis pe numele Beneficiarului la unităţile teritoriale 

ale Trezorerie Statului, suma reprezentând contravaloarea contribuţiei FSE şi respectiv, 

contribuţiei de la bugetul naţional.  

6. Toţi beneficiarii/partenerii și toate structurile de economie socială îşi vor deschide câte un 

cont de disponibil distinct la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în vederea încasării, 

dupa verificarea cererilor de plată, a sumelor acceptate ca fiind eligibile la plată de către OIR 

delegate/AMPOSDRU. 

După primirea sumelor, în termen de 2 zile lucrătoare, Beneficiarul va transfera sumele 

cuvenite structurilor de economie socială înfiinţate de către acesta şi/sau partenerilor săi, 

pentru structurile de economie socială înfiinţate de către aceştia din urmă, în conturile de 

disponibil distincte, deschise de către aceştia la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

După primirea de către parteneri a sumelor la care se face referire în paragraful anterior, 

aceştia au obligaţia ca, în termen de 2 zile lucrătoare, să transfere sumele cuvenite structurilor 

de economie socială înfiinţate de către ei, în conturile de disponibil distincte, deschise de către 

aceştia la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

7. AM/OIR POSDRU va transmite Beneficiarului, prin e-mail (adresa cuprinsă în cererea de plată 

a beneficiarului) ori prin fax/postă, o Notificare prin care se comunică suma transferată 

acestuia. 

8. Beneficiarul este obligat ca, în ziua următoare primirii Notificării, să o transmită, în copie, 

unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care are deschise conturile.  
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Art.7 ACHIZIŢII AFERENTE SES 
1. Structurile de economie socială cu personalitate juridică distinctă vor respecta prevederile 

Ordinului comun MMFPS şi MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi 

a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 1120/2013 privind procedura 

simplificată pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, prevederile 

„contractului de subvenţie”/„deciziei de subvenție”, precum şi prevederile ce rezultă din orice 

document naţional şi/sau comunitar care reglementează aspecte privitoare schemei de ajutor 

de minimis.  

În vederea determinării procedurii aplicabile pentru organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor ce 

vor fi efectuate de către SES, pentru verificarea respectării valorii pragurilor prevăzute de art. 9 

lit. c) şi c ind 1 şi, respectiv de art. 19 din OUG 34/2006, bugetele structurilor de economie 

socială, pentru achiziţiile având obiect identic sau similar, nu se cumulează, structurile de 

economie socială fiind considerate entităţi juridice distincte, operând bugetul propriu în mod 

separat şi independent faţă de celelalte bugete de minimis cuprinse în proiect. 

 

2. Beneficiarul/partenerii care înfiinţează SES fără personalitate juridică distinctă vor respecta 

prevederile Ordinului comun MMFPS şi MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de 

eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-

2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 1120/2013 privind 

procedura simplificată pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, precum şi 

prevederile ce rezultă din orice document naţional şi/sau comunitar care reglementează 

aspecte privitoare schemei de ajutor de minimis.  

 

În vederea determinării procedurii aplicabile pentru organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor ce 

vor fi efectuate de către SES, pentru verificarea respectării valorii pragurilor prevăzute de art. 9 

lit. c) şi c ind 1 şi, respectiv de art. 19 din OUG 34/2006, bugetele structurilor de economie 

socială, pentru achiziţiile având obiect identic sau similar cu cele efectuate în proiect de către 

Beneficiar, se cumulează, structurile de economie socială fiind entităţi fără personalitate 

juridică distinctă. 

Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul structurilor de economie socială fără personalitate juridică 

infiinţate de parteneri. 
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3. Beneficiarul/partenerii au obligația de a demara toate procedurile de achiziție în maxim 30 

de zile de la începerea implementării proiectului, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, 

mai puţin achiziţiile aferente structurilor de economie socială. 

 
Art.8 ÎNFIINȚARE SES 
1. Poate fi membru fondator/asociat al unei SES cu personalitate juridică distinctă orice 
persoană fizică sau juridică, inclusiv Beneficiarul, Partenerii, membrii în grupul țintă. 
Beneficiarul/ partenerul care înființează SES nu are obligația de a  fi membru fondator/asociat 
al SES pe care o înființează. 
2. Capitalul social/patrimoniul iniţial, necesar la constituirea SES, reprezintă sursa proprie 
permanentă a societății comerciale/ONG, constituită la înființarea acesteia prin aporturi în bani 
sau bunuri aduse de acționari/asociați, respectiv nu reprezintă o taxă pentru înființare. Acesta 
va fi constituit din aporturile personale ale membrilor/asociaților fondatori ai SES, nefiind 
cheltuială eligibilă. 
3. Persoanele (fizice și/sau juridice) ce se asociază în vederea constituirii unei SES trebuie să fie 
în număr de cel puțin două. Ipoteza constituirii unei SES având ca asociat/membru fondator o 
singură persoană nu poate fi luată în calcul, în această situație nemaiputând vorbi de conceptul 
de “asociere”. 
4. Numărul persoanelor fizice și/sau juridice ce se asociază trebuie să fie determinat ținând cont 
de necesitatea asigurării unui drept egal de vot al membrilor/asociaților în cadrul SES. 
5. Prevederile din statutul/actul constitutiv al SES privind eventuala distribuire a profitului ce ar 
putea rezulta din activitatea desfășurată de SES (aplicabil doar societăților comerciale) trebuie 
să aibă în vedere proporționalitatea distribuirii profitului cu activitatea desfășurată de către 
asociați/membri în cadrul SES și nu neapărat cu cotele de aport la capital sau valoarea 
cotizațiilor subscrise.  
6. În cuprinsul statutului/actului constitutiv al SES se impun a fi inserate clauze care să 
garanteze faptul că, principalul obiectiv al SES este cel de a avea o incidență socială mai curând 
decât cel de a genera profit pentru asociați. 
7. În situația în care, în conformitate cu dispozițiile cererii de finanțare, beneficiarul sau oricare 
dintre partenerii acestuia sunt responsabili cu înființarea unor SES având personalitate juridică 
distinctă, aceștia sunt responsabili și de recrutarea/selecția persoanelor (fizice și/sau juridice) 
ce urmează a dobândi calitatea de asociat/membru în noua structură de economie socială. În 
acest sens, Beneficiarul şi/sau Partenerul responsabil (conform dispozițiilor cererii de finanțare) 
cu înființarea unei SES, având în vedere principiile care privesc economia socială, trebuie să se 
asigure de faptul că identificarea persoanelor (fizice și/sau juridice) ce vor deveni 
asociați/membri ai SES se va face cu respectarea principiului privind asocierea liberă și deschisă. 
Pentru aceasta, se recomandă – fără a fi obligatoriu – Beneficiarului şi/sau Partenerului, 
responsabil cu înființarea SES, ca identificarea persoanelor fizice și/sau juridice viitoare, 
membre/asociate în cadrul SES, să se facă având la bază o procedură de selecție care, prin 
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modalitatea în care este concepută, să garanteze respectarea principiului unei asocieri libere și 
deschise menționat mai sus. 
8. Conform unuia din principiile ES, SES trebuie să fie independente față de domeniul public, 
respectiv instituțiile de drept public nu pot avea nicio influență/decizie în cadrul structurii 
respective. Prin urmare, într-o SES, instituțiile de drept public nu pot avea calitatea de asociat 
întrucât, conform unui alt principiu al ES, fiecare membru are dreptul la un vot, iar dacă se 
admite situația ca o instituție de drept public să fie asociată într-o SES, aceasta poate influența, 
prin acel vot, deciziile respectivei SES. 
Pe de altă parte, o persoană fizică, care are și calitatea de funcționar public, poate să facă parte 
dintr-o SES, atâta timp cât acțiunile/deciziile sale în cadrul SES nu generează un conflict de 
interese, așa cum este acesta definit în legislația aplicabilă. 
9. O structură de economie socială poate fi constituită sub forma unei societăți comerciale 
reglementată de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu condiția ca 
activitățile cu caracter social și economic ale acesteia să fie desfășurate cu respectarea 
cumulativă a principiilor ce guvernează economia socială, respectiv: 
a) prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de obținerea de profit; 
b) urmărirea interesului general, intereselor unei colectivități și/sau a unor interese personale 
nepatrimoniale; 
c) asociere liberă și deschisă, cu excepția cazului fundațiilor care desfășoară activități 
economice; 
d) drept egal de vot al membrilor, independent de aportul de capital sau de valoarea 
cotizațiilor, cu excepția cazului fundațiilor care desfășoară activități economice; 
e) autonomie decizională, prin capacitatea deplină de alegere și revocare a organelor de 
conducere, de punere în executare și de control al propriilor activități; 
f) organizare de sine-stătătoare, prin statutul de persoană juridică; 
g) independența față de domeniul public, prin calitatea de persoane juridice de drept privat; 
h) în cazul distribuirii profitului către membri, realizarea acesteia proporțional cu activitatea lor 
în cadrul organizației și nu cu aportul de capital sau valoarea cotizațiilor, cu excepția cazului 
societăților cooperative de gradul 1 și a cooperativelor de credit. 
10. În vederea asigurării respectării principiilor enunțate mai sus, la înființarea unei SES sub 
forma unei S.R.L se recomandă a fi avute în vedere următoarele: 

a) Constituirea societății comerciale cu răspundere limitată prin asocierea unui număr 
de cel puțin 2 persoane/asociați, astfel încât niciunul dintre aceștia să nu dețină 
majoritatea drepturilor de vot în Adunarea Generală a asociaților; 

b) Desemnarea/numirea administratorului/administratorilor societății dintre persoane 
ce nu au și calitatea de asociați în societate și care nu se găsesc în relație de 
dependență și/sau subordonare și/sau rudenie cu aceștia din urmă sau cu persoane 
ce dețin capitalul social sau controlează activitatea persoanelor juridice ce au 
calitatea de asociat în noua S.R.L.; 
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c) Deținerea de către asociați a capitalului social trebuie să fie în procente egale 
pentru fiecare dintre aceștia astfel încât să garanteze respectarea principiului 
dreptului de vot egal,  așa după cum este prevăzut la litera d) de mai sus; 

d) Obiectele de activitate (principal și secundare) ale societății trebuie să se 
circumscrie realizării unor obiective sociale; 

e) Distribuirea profitului către asociați trebuie să fie prevăzută în actul constitutiv a fi 
făcută  proporțional cu activitatea desfășurată de către asociați în cadrul societății și 
nu raportat la cota din capitalul social al societății deținută de fiecare dintre 
asociați; 

f) Menționarea clară în cuprinsul actului constitutiv al societății, cu ocazia constituirii 
acesteia, a faptului că activitatea societății vizează unul sau mai multe obiective 
sociale mai curând decât acela de a genera profit și că excedentele ce vor fi 
generate de către societate vor fi utilizate predominant în scopuri sociale. 

11. Pentru SES deja înființate la data emiterii prezentei instrucțiuni, se dispune un termen de 
maxim 60 de zile pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8, fără ca acest termen să aducă 
prejudiciu asupra eligibilității cheltuielilor aferente SES în cauză.  
 
Art. 9 FUNCȚIONAREA SES–ASPECTE CONTRACTUALE ȘI DE IMPLEMENTARE 
1. În vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis, între beneficiar/partener și 
SES cu personalitate juridică distinctă se recomandă semnarea unui „contract de 
subvenţie”/„deciziei de subvenție” care va conține prevederi referitoare la: 

- Asumarea și respectarea de către SES a prevederilor Contractului de finanțare semnat 
de Solicitant și AM/OIPOSDRU (inclusiv cu privire la regulile de publicitate și 
sustenabilitate), sens în care se vor prelua clauzele ”mutatis mutandis”; 

- Asumarea și respectarea de către SES a prevederilor legale aplicabile schemei de ajutor 
de minimis și POSDRU (inclusiv instrucțiuni/decizii emise de AMPOSDRU). În acest sens 
vor fi incluse cel puțin următoarele prevederi: 

o Beneficiarul/partenerul 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 schema de ajutor de mimimis sau prin 
legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv; 

o beneficiarul finanțării nerambursabile și structura de economie socială 
înființată/dezvoltată păstrează evidența detaliată a ajutorului de minimis acordat 
pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost 
acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să 
conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor 
impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis; 

o SES are obligația de a raporta Beneficiarului finanțării nerambursabile toate 
datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în 
formatul pus la dispoziție de către AM/OI POSDRU; 
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o Beneficiarul/partenerul este obligat să recupereze de la SES ajutorul de minimis 
utilizat necorespunzător. 

- Responsabilitatea conducerii SES cu privire la utilizarea în mod legal a sumelor de bani 
primite cu titlu de ajutor de minimis, precum și sancțiunile legale aplicabile situațiilor de 
nerespectare a obligațiilor contractuale; 

- Transferul de sume, ținându-se cont că ajutorul de minimis se va acorda sub formă de 
finanțare nerambursabilă, eșalonat, 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; 

- Modul de soluționare a situațiilor care vor apărea pe perioada de acordare a ajutorului 
de minimis. 

2. În vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis, între beneficiar/partener și 
SES fără personalitate juridică distinctă se vor avea în vedere următoarele: 

-   SES va urmări respectarea deciziilor luate de către organul de conducere al 
Beneficiarului/Partenerului, prin respectarea Statutului Beneficiarului/Partenerului în cadrul 
căruia a fost înființată; 

-   SES va respecta legislația specifică cu privire la statutul său (Legea 448/2006 pentru UPA; 
Ordonanța 26/2000 pentru activități înființate în ONG; Legea 31/1990 pentru puncte de 
lucru/filiale); 

-   Beneficiarul va stabili modul de derulare a activității de economie socială în cadrul SES 
prin respectarea propriului Statut de înființare coroborat cu prevederile Contractului de 
finanțare și legislația în vigoare. 

3. Prevederile din Ghidul Solicitantului și Instrucțiunile AM POSDRU cu privire la experții 
angajați în proiecte (normă de lucru etc.) nu se aplică angajaților SES. 
4. TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către SES este eligibilă în interiorul 
subvenției, iar SES nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse publice și nu va 
considera aceste sume ca TVA deductibilă pe perioada implementării proiectului. 
5. SES poate fi considerată operațională în momentul în care s-au asigurat premisele pentru 
producția de bunuri și/sau prestarea de servicii și/sau executarea lucrărilor, după caz, în 
conformitate cu Planurile de afaceri. SES se consideră operațională dacă face dovada cel puțin a 
unui contract de muncă semnat sau a unui contract de furnizare/prestare/execuție prin care 
SES furnizează bunuri/prestează servicii/execuță lucrări. Astfel, momentul operaționalizării nu 
este identic pentru toate SES, ci se corelează cu prevederile Planului de Afaceri. 
6. Modificarea Anexei 1 – Cererea de finanțare, a Anexei 2 – Bugetul proiectului sau a Anexei 3 
– Planurile de afaceri, la Contractul de finanțare cade sub incidența modificării Contractului de 
finanțare prin Act adițional sau Notificare, după caz, cu următoarele excepții: 
- nu se admite transferul de sume între bugetul general și bugetul aferent schemei de minimis și 
nici în interiorul schemei de minimis (între bugetele aferente SES); 
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- în cadrul bugetului aferent unei SES, nu este necesară depunerea unui act adițional sau unei 
notificări pentru transferurile între linii/sublinii bugetare în limita a 10%, cu excepția 
cheltuielilor de tip FEDR; 
- în cadrul bugetului aferent unei SES, nu este necesară depunerea unui act adițional sau unei 
notificări pentru transferurile între linii/sublinii bugetare în limita a 10%, cu excepția 
transferului către sub-linia bugetară Cheltuieli de tip FEDR; 
- transferul către sub-linia bugetară Cheltuieli de tip FEDR se poate efectua prin act adițional; 
- realocările între articolele de cheltuială în interiorul sub-liniei bugetare Cheltuieli de tip FEDR 
aferentă unei SES se realizează prin notificare; 
- nu se admite transferarea activității SES din mediul rural în mediu urban. 

 
Art. 10 MOMENTUL ACORDĂRII AJUTORULUI DE MINIMIS 
1. Pentru SES fără personalitate juridică, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră 
semnarea contractului de finanțare. 
2. Pentru SES cu personalitate juridică, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră 
semnarea contractului de subvenție. 
 
Art. 11 CORECȚII FINANCIARE ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE 
1. Corecțiile financiare vor putea fi aplicate inclusiv pentru perioada de urmărire a 

sustenabilității, în cazurile în care SES își încetează activitatea sau numărul de locuri de muncă 

este redus, în conformitate cu cererea de finanțare și cu Planurile de afaceri.  

2. Corecțiile vor fi proporționale cu indicatorul nerealizat. În cazul SES desființată, subvenția 

acordată va fi recuperată în totalitate de la beneficiarul proiectului. În cazul reducerii numărului 

de locuri de muncă, subvenția aferentă SES va fi corectată negativ, proporțional cu numărul de 

locuri de muncă desființate, raportat la numărul inițial al locurilor de muncă. 

 


