
     
 

 

 

Către Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

 

 
În atenţia domnului Cristian ABABEI, Director General 
 

 

Stimate domnule Ababei, 
 
Având în vedere întrebările adresate de numeroşi utilizatori ai portalurilor noastre de informare – 
www.fonduri-structurale.ro şi www.proiecte-structurale.ro – cu privire la diverse elemente 
legate de implementarea proiectelor pe economie socială finanţate în cadrul CPP 168, precum şi 
dorinţa noastră de a asigura o informare corectă a acestora cu privire la diferitele aspecte care le 
sunt neclare, vă rugăm să ne clarificaţi dacă: 
 

• SES-urile ce urmează a fi create în cadrul proiectelor ca structuri cu personalitate juridică 
distinctă pot fi înfiinţate în baza legislaţiei privind societăţile comerciale şi, în mod 
particular, ca societăţi cu răspundere limitată? 

 
Menţionăm că această întrebare vine în contextul în care, deşi în Ghidul  - Condiţii Specifice 
aferent CPP 168 nu se specifică faptul că anumite tipuri de forme juridice ar fi excluse 
implicit/din start, fapt dovedit, de altfel, şi de definiţia precizată în Ghid pentru structura de 
economie socială1 care recunoaşte calitatea de structură de economie socială a unei organizaţii 
prin scopurile şi modul de funcţionare a acesteia şi nu în virtutea formei juridice pe care o ia,  
mai multe organizaţii care implementează proiecte pe CPP 168 în calitate de beneficiari şi 
parteneri ne-au semnalat că există, la nivelul unora dintre OI-uri, unele interpretări conform 
cărora ar fi exclusă posibilitatea înfiinţării de SES-uri ca societăţi comerciale/întreprinderi. 
 
Am aprecia procesarea cu celeritate a solicitării noastre având în vedere că răspunsul la 
întrebarea pe care v-am adresat-o în cele de mai sus este esenţială pentru derularea în bune 
condiţii a activităţilor de înfiinţare a SES-urilor, care sunt prevăzute, în cele mai multe dintre 
cazuri, în primele luni de implementare a proiectelor. 
 
Va multumim! 
 
Cu stimă, 
 
Dragoş Jaliu, PMP, PhD                                                       Dan Barna 
 
Partener                                                                                 Partener  
Structural ConsultingTM Group                         Structural ConsultingTM Group  
www.fonduri-structurale.ro                         www.fonduri-structurale.ro  
www.proiecte-structurale.ro             www.proiecte-structurale.ro 

                                                 
1 pag. 7 din Ghidul-Conditii Specifice aferent CPP 168: „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 economice”) 


