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CUM SE INFIINTEAZA O STRUCTURA
DE ECONOMIE SOCIALA

Economia Socială (ES) este o măsură integrată de ocupare a forței de muncă la
nivel local (servicii de ocupare, formare profesionala, locuri de muncă efectivă).
ES are un dublu scop (2BL): social și economic.
Misiunea socială: (re) inserția profesională a grupurilor vulnerabile.
Obiectiv economic: asigurarea (auto) sustenabilității financiare și operaționale.
Principalul rol al ES în spațiul Uniunii Europene este cel de inserție profesională
a grupurilor vulnerabile.
Economia Socială (ES), conform Legii Economiei Sociale, 2014, «reprezintă
ansamblul de activități organizate independent de sectorul public, al căror scop este să
servească ..., interesele unei colectivități și/sau intereselor personale nepatrimoniale,
prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau
producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări».
Forme de organizare a economiei sociale în România
ES este locul de desfăşurare al activităţilor întreprinse de către antreprenorii
sociali, forma în care se desfăşoară activităţile de antreprenoriat social este
întreprinderea socială.
Economia socială are un rol foarte important în menținerea activităților
independente la nivel local; mici meșteșugari și artizani, producători agricoli sau
diverse alte ocupații de nișă își organizează activitățile în întreprinderi de economie
socială: asociații sau cooperative.
Structurile de economie social au următoarele principii constitutive:
- primordialitatea misiunii sociale,
- management participativ,
- conducere democratică,
- restricții în distribuirea profiturilor către acționari, etc).
Pornind de la principiile general acceptate la nivel European în România se pot
identifica următoarele categorii de persoane juridice specifice economiei sociale:
- asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial care sunt înfiinţate şi
funcţionează în baza Ordonanţei nr. 26 din 2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- societăţile cooperative de gradul 1 care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza
Legii 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare; conform legii,
acestea pot fi:
- societăţi cooperative meşteşugăreşti;
- societăţi cooperative de consum;
- societăţi cooperative de verificare;
- societăţi cooperative agricole; beneficiază şi de legislaţie specială, fiind
reglementate de Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi
completările ulterioare;
- societăţi cooperative de locuinţe;
- societăţi cooperative pescăreşti;
- societăţi cooperative de transporturi;
- societăţi cooperative forestiere;
- societăţi cooperative de alte forme;
- cooperativele de credit care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Ordonanţei
de Urgenţă nr. 99 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în
baza Legii 122 din 1996, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor care sunt înfiinţate şi funcţionează
în baza Legii 540 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Cum se înfiinţează o structură de economie socială
Un prim pas vizează forma legală a structurii de economie socială (SES).
Aceasta trebuie aleasă cu grijă deoarece prezintă avantaje și dezavantaje ce trebuie
atent cântărite.
Membrii fondatori ai structurii de economie socială (SES) îi determină atât
scopurile, modul de organizare și conducere, cât și modalitatea de constituire a
patrimoniului social necesar înființării și operării.
Astăzi, atât la nivel UE cât și în România, cea mai răspândită formă juridică a
structurilor de economie socială o reprezintă Asociația.
Procedura privind înființarea și funcționarea unei asociații este reglementată
prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.
În România o asociație poate fi constituită din persoane fizice sau juridice, de
naționalitate română sau străină. Pentru a constitui o asociație este nevoie de minim 3
persoane și un patrimoniu inițial egal cu salariul minim brut pe economie.
Principalii pași necesari înființării unei asociații sunt prezentați mai jos:

FUNDATIA “PATER PIO”
CENTRE DE SUPORT PENTRU STRUCTURILE ECONOMIEI SOCIALE
Infiintate in cadrul proiectului „PPES - Promovare si Participare in Economia

Sociala”, finantat in baza contractului identificat sub nr. POSDRU/173/6.1/G/148840,
implementat in perioada 2014-2015

1. Rezervarea denumirii
Primul pas pentru înființarea unei organizații neguvernamentale este obținerea
dovezii că denumirea aleasă respectă prevederile legii, că nu a fost rezervată de
altcineva și că nu există coincidență de nume cu altă organizație. Disponibilitatea
denumirii se eliberează doar de către Ministerul Justiției. Pentru a obține rezervarea
denumirii este nevoie să parcurgeți următorii pași:
Plata taxei de rezervare.
Completarea cererii pentru acordarea denumirii (model se găseşte la
Registratura Ministerului Justiției )
Depunerea cererii pentru acordarea disponibilității denumirii (personal la
registratură sau prin poștă – Ministerul Justiției, Str. Apolodor nr.11, București).
Ridicarea disponibilității denumirii (de la sediul Ministerului Justiției sau se
poate opta și prin trimiterea pe poștă). Valabilitatea dovezii disponibilității denumirii
este de 6 luni de la data eliberării acesteia.
2. Stabilirea sediului organizației
Legea prevede necesitatea existenței unui sediu (social) pentru organizație.
Pentru dovedirea sediului social este nevoie de încheierea unui contract de închiriere
sau de comodat. În situația în care sediul ales se află într-un bloc este nevoie și de
acordul asociației de proprietari precum și acordul vecinilor.
La dosarul de constituire este necesar să depuneți o copie a actului de
proprietate al imobilului în care organizația își va avea sediul social.
3. Întocmirea actului constitutiv și a statutului
Actul constitutiv și statutul se încheie în formă autentificată de notar
(obligatoriu pentru fundații) sau atestată de un avocat (pentru asociații), în mai multe
exemplare. OG 26/2000 prevede informațiile minime necesare pentru încheierea unui
statut și a unui act constitutiv.
Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:
- datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea și, după caz,
domiciliul sau sediul acestora;
- exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului propus;
- denumirea;
- sediul;
- durata de funcționare - pe termen determinat, cu indicarea expresa a
termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
- patrimoniul inițial;
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- componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și
control.
- persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de
dobândire a personalității juridice;
- semnăturile membrilor.
Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:
- elementele obligatorii în actul constitutiv;
- precizarea scopului si a obiectivelor;
- modul de dobândire si de pierdere a calității de asociat în cazul asociațiilor;
- drepturile si obligațiile asociaților în cazul asociațiilor;
- categoriile de resurse patrimoniale ale organizației;
- atribuțiile organelor de conducere, administrare si control ale organizației;
- destinația bunurilor, în cazul dizolvării organizației.
Constituirea patrimoniului inițial.
Patrimoniul inițial minim pentru asociații este egal cu un salariu minim brut pe
economie.
Patrimoniul trebuie depus la o unitate bancară sub formă de patrimoniu inițial.
Pentru aceasta se completează un formular și se depune o copie a actului constitutiv, a
statutului, a disponibilității denumirii și a contractului de închiriere precum și o copie
după actul de identitate al deponentului. Ca dovadă veți primi un extras de cont sau
foaie de vărsământ ce trebuie depus la dosar. Trebuie să știți ca acești bani vor rămâne
blocați până la obținerea hotărârii judecătorești de înființare, când vor fi transferați
într-un cont pe numele organizației.
4. Obținerea cazierului fiscal pentru membrii fondatori.
Cazierul fiscal personal al fondatorilor se emite de Administrația Finanțelor
Publice de care aparține domiciliul solicitantului. Acesta trebuie să depună o cerere,
împreună cu o copie după actul de identitate + taxa de eliberare a cazierului fiscal.
Cazierul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberării sale.
5. Depunerea dosarului la instanța competentă.
Dosarul se depune la Judecătoria în circumscripția căreia își are sediul
organizația prin prezentarea la instanță sau prin poștă.
Dosarul trebuie să conțină:
- cererea de înscriere în vederea obținerii personalității juridice;
- dovada disponibilității denumirii în original;
- actul constitutiv și statutul în original (3-4 exemplare);
- cazierul fiscal al membrilor;
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- dovada sediului social în copie certificată;
- copie certificată după actul de proprietate;
- adeverinţă de la asociaţia de proprietari dacă este cazul.
- dovada patrimoniului inițial;
- un timbru judiciar;
- chitanța doveditoare că ați achitat taxa de timbru judiciar.
6. Legalizarea încheierii judecătorești.
După ce ați primit o copie după încheierea judecătorească, trebuie să mergeţi la
Judecătorie pentru legalizarea acesteia. În cazul în care nu ați primit prin poștă un
exemplar veți solicita grefierei să vă înmâneze un exemplar al încheierii. Legalizarea
se poate face de regulă după 5 zile de la comunicarea încheierii către dumneavoastră și
de asemenea către Ministerul Public. Pentru a afla data la care puteți să legalizați
încheierea puteți să vă adresați judecătoriei.
Pentru legalizarea încheierii judecătorești trebuie să vă adresați la registratura
judecătoriei (în unele cazuri există registratură specială pentru persoanele juridice) și
să depuneți o cerere de legalizare însoțită de copii după încheiere. Pentru fiecare copie
trebuie să plătiţi o taxă de timbru judiciar. Taxa judiciară de timbru se plătește la
Trezoreria în raza căreia își are sediul organizația.
7. Eliberarea certificatului de înscriere
Odată cu cererea de legalizare a încheierii judecătorești veți solicita și eliberarea
certificatului de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
8. Obținerea Certificatului de Înregistrare Fiscală.
Următorul pas este obţinerea certificatului de înregistrare fiscală. Pentru acesta
trebuie depus la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine organizaţia în
termen de maxim 30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a încheierii (de
regulă data legalizării), un dosar care să cuprindă:
- două formulare din declarația 010;
- copie certificată după actul constitutiv și după statut;
- copie certificată după hotărârea judecătorească de înfiinţare (2 exemplare);
- copie certificată după dovada sediului
- copie certificată după Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor și
fundaţiilor;
- copie după buletinul celui care solicită înregistrarea (reprezentantul legal sau
un împuternicit)
împuternicire (după caz)
Certificatul va fi eliberat în aproximativ 7 zile de la data depunerii actelor.
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9. Realizarea ștampilei organizației
La comandarea ștampilei trebuie să prezentaţi o copie de pe Certificatul de
înregistrare fiscală și o copie a actului vostru de identitate. De asemenea trebuie să
aveţi şi originalul certificatului pentru verificare.
10. Deschiderea contului bancar
După ce primiţi ștampilele vă puteţi deschide contul bancar. Pentru acest lucru
veţi avea nevoie şi de o copie a Certificatului de înregistrare fiscală, a Certificatului de
înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a hotărârii judecătoreşti de
înfiinţare.
Presedinte,
Badea CRISTINA

