
 
  

 

                                                                

 
  

 

 
 

 

 

 
Ianuarie 2022 

 
privind acordarea de sprijin financiar beneficiarilor din cadrul proiectului 

„$E$-SOLIDAR pentru Economie Socială”,  ID 128455 

cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 4: Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei,  Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de 

economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

 
S.C. GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT S.R.L., în calitate de beneficiar, derulează în  

parteneriat cu FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI, în perioada 11.02.2020-
10.07.2023 proiectul „$E$ - SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455. 

În cadrul activității Semnarea Contractului de subvenție ajutor de minimis, Administratorul 
schemei pentru entități sociale a semnat Contracte de subvenție pentru implementarea 
planurilor de afaceri cu 24 de beneficiari ai ajutorului de minimis. Fiecare beneficiar al ajutorului 
de minimis angajează cel puțin 4 persoane, corespunzator cuantumului ajutorului de minimis 
primit. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate au, în mod obligatoriu, 

domiciliul sau resedința in regiunile Sud Muntenia sau Sud Vest Oltenia, în mediul urban sau 
rural. 

În perioada 11.01.2022 - 10.07.2023, în cadrul activității Monitorizarea functionarii si 
dezvoltarii afacerilor sociale finantate, cele 24 afaceri sociale care vor funcționa ca întreprinderi 
sociale atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, vor fi monitorizate în 
vederea respectării planului de afaceri aprobat, pe tot parcursul funcționării și dezvoltării 
afacerilor sociale finanțate, inclusiv din punct de vedere al continuării respectării condițiilor de 
eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în Ghidul solicitantului – Condiții specifice și în 
schema de ajutor de minimis asociată.  

Proiectul „$E$-SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455 are ca obiectiv promovarea 
activa a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune sociala, pentru integrarea pe 
piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei, prin dezvoltare 
personală și profesională a acestora, precum și prin înființarea de întreprinderi sociale, în 
regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, pentru a se dezvolta și funcționa într-un mod auto-
sustenabil.  

Valoarea totală a proiectului este de 13.858.844,13 lei, din care finanțarea 
nerambursabilă este în valoare de 13.693.147,38 lei. 

Proiect cofinanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
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