Anexa 7.: Definițiile indicatorilor specifici de realizare si rezultat imediat
Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului

4S61

Indicator
de
rezultat
pe
termen
lung

Entități de economie socială (din
care: din zona rurală) care
funcționează la 6 luni după
terminarea sprijinului

Acest indicator reprezintă numărul de entităţi de economie socială care au
beneficiat de sprijin direct în cadrul Obiectivului Specific 4.16, funcționează la 6
luni după terminarea sprijinului și care sunt înregistrate și își desfășoară activitatea
într-una din regiunile eligibile.
EXPLICAŢIILE TERMENILOR:
„Economia socială”: reprezintă ansamblul activităților organizate independent de
sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei
colectivități și / sau interesele 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.
Sursa: Legea nr. 219/2015 privind economia socială (text publicat în M.Of. al
României, în vigoare de la 27 august 2015)
„Întreprindere socială”: orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară
activităţi în domeniul economiei sociale. Întreprinderile sociale pot fi:
- societăţile cooperative de gradul 1, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
- cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea 227/2007, cu modificările și
completările ulterioare;
- asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin
Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr.
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor și al
uniunilor acestora, republicată;
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- casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în
baza Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificările și completările ulterioare;
- societățile agricole, care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile
agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
- orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de
înființare și organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale
prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
Sursa: Legea nr. 219/2015 privind economia socială (text publicat în M.Of. al
României, în vigoare de la 27 august 2015)
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE
CATEGORII:
- Entităţile din zonele rurale: înregistrate în zonele rurale (sat/comună) conform
Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea IV, Reţeaua de localităţi, Anexa I.
4S62

Indicator Entități de economie socială (din Acest indicator reprezintă numărul de entităţi de economie socială înființate ca
de
care: din zona rurală) înființate urmare a sprijinului direct primit în cadrul Obiectivului Specific 4.16 și care sunt
rezultat urmare a sprijinului primit
înregistrate și își desfășoară activitatea într-una din regiunile eligibile.
imediat
EXPLICAŢIILE TERMENILOR:
„Economia socială”: reprezintă ansamblul activităților organizate independent de
sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei
colectivități și / sau interesele 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.
Sursa: Legea nr. 219/2015 privind economia socială (text publicat în M.Of. al
României, în vigoare de la 27 august 2015)
„Întreprindere socială”: orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară
activităţi în domeniul economiei sociale. Întreprinderile sociale pot fi:
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- societăţile cooperative de gradul 1, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
- cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea 227/2007, cu modificările și
completările ulterioare;
- asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin
Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr.
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor și al
uniunilor acestora, republicată;
- casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în
baza Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificările și completările ulterioare;
- societățile agricole, care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile
agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
- orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de
înființare și organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale
prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
Sursa: Legea nr. 219/2015 privind economia socială (text publicat în M.Of. al
României, în vigoare de la 27 august 2015)
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE
CATEGORII:
- Entităţile din zonele rurale: înregistrate în zonele rurale (sat/comună) conform
Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea IV, Reţeaua de localităţi, Anexa I.
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4S63

Acest indicator reprezintă numărul de entităţi de economie socială care au
Indicator Entități de economie socială (din
beneficiat de sprijin direct în cadrul Obiectivului Specific 4.16 și care sunt
de
care: din zona rurală) sprijinite
înregistrate într-una din regiunile eligibile.
realizare
EXPLICAŢIILE TERMENILOR:
„Economia socială”: reprezintă ansamblul activităților organizate independent de
sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei
colectivități și / sau interesele 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.
Sursa: Legea nr. 219/2015 privind economia socială (text publicat în M.Of. al
României, în vigoare de la 27 august 2015)
„Întreprindere socială”: orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară
activităţi în domeniul economiei sociale. Întreprinderile sociale pot fi:
- societăţile cooperative de gradul 1, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
- cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea 227/2007, cu modificările și
completările ulterioare;
- asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin
Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr.
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor și al
uniunilor acestora, republicată;
- casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în
baza Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificările și completările ulterioare;
- societățile agricole, care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile
agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
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- orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de
înființare și organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale
prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
Sursa: Legea nr. 219/2015 privind economia socială (text publicat în M.Of. al
României, în vigoare de la 27 august 2015)
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE
CATEGORII:
- Entităţile din zonele rurale: înregistrate în zonele rurale (sat/comună) conform
Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea IV, Reţeaua de localităţi, Anexa I.
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