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1. COMPETENTA  

Statutul de intreprindere de economie sociala se recunoaste prin acordarea unui atestat de 

intreprindere sociala 

Atestatul de intreprindere sociala este eliberat de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea 

fortei de munca prin compartimentul specializat pe economie sociala. 

Atestatul se obtine la solicitarea persoanelor juridice infiintate in cadrul programelor 

derulate, ulterior infiintarii acestora. 

 

2. ECONOMIA SOCIALA. DEFINITIE. SCOP. PRINCIPII. 

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. 

Economia socială are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de 

autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului către asociați. 

Prin urmare , activitatea economica desfasurata de intreprinderea sociala trebuie sa vizeze 

satisfacerea in principal a nevoilor sociale ale comunitatii unde activeaza si nu trebuie sa 

vizeze obtinerea de profit de catre asociatii acestei intreprinderi. 

Spre exemplu, intreprinderea sociala actioneaza pentru satisfacerea unui scop social daca 

creaza locuri de munca pentru persoanele sarace sau persoanelor care nu au un loc de 

munca, sau persoanelor intretinatoare ale unei familii monoparentale, daca ofera pe piata 

bunuri sau servicii accesibile si pentru comunitatile sarace, etc. Acestea sunt doar cateva 

exemple , insa acest scop social se poate regasi in multe alte activitati, actiuni ale 

intreprinderii sociale. 

Practic, conform legii, atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele 

de înființare și funcționare respectarea următoarelor criterii: 

a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității; 

b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; 

c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe 

întreprinderi sociale; 
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d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare 

echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8. 

Economia socială se bazează pe următoarele principii: 

a) prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului; 

b) solidaritate și responsabilitate colectivă; 

c) convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei 

colectivități; 

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate; 

e) caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului 

economiei sociale; 

f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile 

publice; 

g) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea 

obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial 

al membrilor. 

TOATE ACESTE PREVEDERI MAI SUS MENTIONATE TREBUIESC ASUMATE DE CATRE 

ASOCIATII CARE HOTARASC INFIINTAREA INTREPRINDERII SOCIALE PRIN ACTUL 

CONSTITUTIV SI STATUTUL INTREPRINDERII. 

 

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE ECONOMIE 

SOCIALA 

Dupa infiintarea intreprinderii sociale , se formeaza un dosar care se depune la Oficiul 

judetean pentru ocuparea fortei de munca si care va trebui sa contina in mod obligatoriu 

urmatoarele documente: 

- Cerere tip-Anexa 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii 219/2015; 

- Copie C.I. al celui care semneaza cererea tip( reprezentantul legal al intreprinderii 

sau persoana imputernicita); 

- Actele de infiintare a intreprinderii ( actul constitutiv, statutul intreprinderii) ; 

- Certificatul constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului ( in cazul 

societatilor comerciale ) / Incheierea pronuntata de catre Judecatoria din raza teritoriala 

unde isi are sediul intreprinderea in cazul asociatiilor); 

- UN MEMORIU redactat de catre intreprinderea sociala PRIN CARE SA DESCRIE CARE 

ESTE SCOPUL SOCIAL PE CARE IL URMARESTE conform obiectului principal de activitate  
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specific fiecarei intreprinderi sociale in parte, activitatile sociale pe care intelege sa le 

realizeze pe parcursul desfasurarii activitatii in perioada de implementare a proiectului. 

Acest atestat va fi eliberat pentru o perioada de 5 ani de zile , cu posibilitatea prelungirii 

daca intreprinderea respecta conditiile initiale impuse de lege pentru acordarea acestui 

atestat. 

Nu se percep taxe pentru obtinerea atestatului . 

In situatia in care documentele depuse nu sunt suficiente sau corespunzatoare, AJOFM va 

notifica in 5 zile de la depunere pe deponent pentru completarea sau rectificarea 

documentelor. 

Atestatul se elibereaza in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii si 

inregistrarii cererii de solicitare a atestatului. 

 

4. DOCUMENTE NECESARE CE TREBUIESC DEPUSE LA AJOFM , PE PARCURSUL 

CELOR 5 ANI DE VALABILITATE A ATESTATULUI  

In fiecare an , la sfarsitul acestuia, intreprinderea sociala are obligatia sa transmita catre 

AJOFM : 

- UN RAPORT ANUAL SOCIAL , privind activitatile sociale desfasurate in anul 

respectiv; 

- Situatiile financiare anuale , din care sa reiasa respectarea principiilor economiei 

sociale legate de distribuirea profitului; 

- Anexa 5A si Anexa 5B din Normele metodologice de aplicare a Legii 219/2015 

privind economia sociala; 

 

5. CAUZE DE SUSPENDARE SAU DE RETRAGERE A ATESTATULUI  

Atestatul de întreprindere socială se suspend sau se retrage de catre  agențiile județene de 

ocupare, în următoarele situații:  

a) la solicitarea întreprinderii sociale, pentru o perioadă de maxim 12 luni; 

 b) Î.S. nu respectă următoarele obligații:   

-  

constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;   

- de a comunica agenţiei de ocupare r  



 
 

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă". 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

                  Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE! 
Contract: POCU/449/4/16/128497 

 

5 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020     |     Pagina 5 din 5 

 

-  

social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de 

evidenţă a întreprinderilor sociale administrat de ANOFM; 

 c) Intreprinderea sociala nu permite accesul personalului cu atribuții de control și nu 

prezintă acestora toate informatiile, datele si documentele solicitate. 

In situatia in care intreprinderii sociale I se va suspenda sau retrage atestatul CONSTITUIE 

MOTIV DE RESTITUIRE INTEGRALA A AJUTORULUI DE MINIMIS PRIMIT. 

 


