
  

 

Completare propuneri modificare a Ghidurilor Specifice  Axa 6.1 - Dezvoltarea Economiei Sociale  

 

Formulare actuala Propunere de reformulare Justificare 

4.5 
(a) Indicatori de realizare 
imediată (output): 
(a1) Numărul structurilor 
economiei sociale înfiinţate 
Toate structurile economiei 
sociale care vor fi înfiinţate 
în proiectele finanţate în 
cadrul prezentei cereri de 
propuneri de proiecte vor 
avea personalitate juridică 
(cu excepţia atelierelor 
protejate înfiinţate în 
condiţiile Legii 448/2006 
republicată, Art. 81, care 
nu sunt obligate să aibă 
personalitate juridică, dar 
trebuie să fie autorizate de 
ANPH şi să aibă gestiune 
proprie). 
 

4.5 
(a) Indicatori de realizare imediată (output): 
(a1) Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate 
Toate structurile economiei sociale care vor fi 
înfiinţate în proiectele finanţate în 
cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vor 
avea personalitate juridică cu excepţia: 

1) unitate protejată autorizată - operator 
economic de drept privat cu gestiune 
proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din 
numărul total de angajaţi cu contract 
individual de muncă sunt persoane cu 
handicap infiintata în cadrul proiectului si 
autorizata in  condiţiile Legii 448/2006 
republicată, Art. 81.  
Acestea pot fi fără personalitate juridică, 
cu gestiune proprie, sub formă de secţii, 
ateliere sau alte structuri din cadrul 
operatorilor economici, ori din cadrul 
organizaţiilor neguvernamentale 

2) Intreprindere sociale infiintate in cadrul 
proiectului ca activitate economica in 
cadrul unei asociatii sau fundatii 
existente care nu a avut anterior astfel de 
activitati. Existenta acesteia va fi atestata 
ca activitate noua initiata de persoana 
juridica respectiva prin Declaratia de 
mentiuni inregistrata la organul fiscal ca 
platitor de impozit pe profit. 

3) Intreprindere sociala care functioneaza la 
un alt sediu decat sediul social al 
persoanei juridice initiatoare, ca punct de 
lucru al acesteia.  Existenta sa va fi 
atestata ca activitate noua initiata de 
persoana juridica respectiva prin  
Declaratia privind sediul secundar 
inregistrata la organul fiscal competent  

Exceptii 
 
Am inclus formele de 
derulare a activitatii 
economice  permise de 
lege (OG 26/2000) in 
asociatii si fundatii si 
care pot fi atestate 
oficial. 
 
Formele propuse 
permit atestarea 
corespunzatoare a  
initierii unei structuri de 
economie sociala.  


