ANEXA 2
CERERE
pentru acordarea atestatului de intreprindere sociala
Domnule/Doamna director executiv

1. Subsemnatul(a)............................, posesor al actului de identitate ...........
seria...... nr........, eliberat de .......... la data........., CNP/CIF................., in
calitate de .............*1), conform ....................*2), in temeiul Legii nr.219/2015
privind economia sociala si al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
219/2015, solicit acordarea atestatului de intreprindere sociala,
2. pentru persoana juridică de drept privat .................., cod unic de înregistrare
(CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ............., înregistrată în/la ............
cu nr. ................,
3. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 219/2015 privind economia socială:
[ ] societate cooperativă de gradul I;
[ ] cooperativă de credit;
[ ] asociaţie;
[ ] fundaţie;
[ ] casă de ajutor reciproc a salariaţilor;
[ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;
[ ] societate agricolă;
[ ] federaţie;
[ ] uniune a persoanelor juridice de tipul .............;
[ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ............, care respectă:
- definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de
înfiinţare
şi
funcţionare,
respectiv
..............,
pagina
.......;
- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de
înfiinţare şi funcţionare, respectiv .............., pagina .......,
4. are sediul social în: localitatea ............... str. ............... nr. ........,
bloc ......., scara ........, etaj ....... ap. ......., judeţul/sectorul .............,
cod poştal ........., telefon ............, fax ..............., e-mail ..............,
web site ...............,
5. şi dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor prevăzute
la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

Criteriul

Actul de infiintare si
functionare (denumirea)

Pagina si
paragraful

a)actioneaza in scop social si/sau in
interesul general al comunitatii;
b)aloca minimum 90% din profitul realizat
scopului social si rezervei statutare;
c)se obliga sa transmita bunurile ramase
in urma lichidarii catre una sau mai multe
intreprinderi sociale;
d)aplica principiul echitatii sociale fata de
angajati, asigurand niveluri de salarizare
echitabile, intre care nu pot exista
diferente care sa depaseasca raportul de
1 la 8.
____________
*1) se completeaza, dupa caz, de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita in acest scop.
*2) se completeaza tipul si numarul documentului care dovedeste calitatea de reprezentant legal sau persoana imputernicita in acest
scop.

OPIS
Documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea atestatului de
intreprindere sociala
Nr.si data
Nr.
Denumirea actului
actului/
Nr.file
Crt.
Emitent
1.
Actele de infiintare si functionare (denumirea fiecarui act in
functie de tipul solicitantului)
2.
Copie act de identitate reprezentant legal/imputernicit
semnatar al cererii
3.
Imputernicire notariala pentru imputernicit (dupa caz)
4.
5.
...

Prezenta cerere este intocmita intr-un exemplar original, pe propria raspundere ,
cunoscand prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul in declaratii.

Data.................

Numele si prenumele.......................
Semnatura.......................

ANEXA 4
CERERE
de prelungire a atestatului de intreprindere sociala
Domnule/Doamnă director executiv,
1.
Subsemnatul(a)
.....................................,
posesor
al
actului
de
identitate
................
seria
.....
nr.
.............,
eliberat
de
.................
la
data
de
..............,
CNP/CIF
.....................,
în
calitate
de
.................*1),
conform
..........................*2),
în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor
metodologice
de
aplicare
a
prevederilor
Legii
nr.
219/2015,
solicit
prelungirea atestatului de întreprindere socială,
2.
pentru persoana juridică de drept privat
.................................,
cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) .............
...., înregistrată în/la .............. cu nr. .................,
3. care deţine atestatul de întreprindere socială seria ..... nr. ............
data .................., anexat în original,
4. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 219/2015 privind economia socială:
[ ] societate cooperativă de gradul I;
[ ] cooperativă de credit;
[ ] asociaţie;
[ ] fundaţie;
[ ] casă de ajutor reciproc a salariaţilor;
[ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;
[ ] societate agricolă;
[ ] federaţie;
[ ] uniune a persoanelor juridice de tipul .............;
[ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ............, care respectă:
- definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de
înfiinţare
şi
funcţionare,
respectiv
..............,
pagina
.......;
- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de
înfiinţare şi funcţionare, respectiv .............., pagina .......,
5. are sediul social în: localitatea .............................., str. ................... nr. ......,
bloc ......, scara ...., etaj .... ap. ......, judeţul/sectorul ...., cod poştal .........,
telefon ............., fax ............., e-mail ......................, web site ...................,
6. şi dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor
prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

Criteriul

Actul de infiintare si
functionare (denumirea)

Pagina si
paragraful

a)actioneaza in scop social si/sau in
interesul general al comunitatii;
b)aloca minimum 90% din profitul realizat
scopului social si rezervei statutare;
c)se obliga sa transmita bunurile ramase
in urma lichidarii catre una sau mai multe
intreprinderi sociale;
d)aplica principiul echitatii sociale fata de
angajati, asigurand niveluri de salarizare
echitabile, intre care nu pot exista
diferente care sa depaseasca raportul de
1 la 8.
____________
*1) se completeaza, dupa caz, de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita in acest scop.
*2) se completeaza tipul si numarul documentului care dovedeste calitatea de reprezentant legal sau persoana imputernicita in acest
scop.

OPIS
Documente anexate cererii care sunt depuse pentru prelungirea atestatului de
intreprindere sociala
Nr.si data
Nr.
Denumirea actului
actului/
Nr.file
Crt.
Emitent
1.
Actele de infiintare si functionare (denumirea fiecarui act
in functie de tipul solicitantului)
2.
Atestatul de intreprindere sociala seria ...., nr.
.............., data .........., anexat in original
3.
Copie act de identitate reprezentant legal/imputernicit
semnatar al cererii
4.
Imputernicire notariala pentru imputernicit (dupa caz)
5.
...

Prezenta cerere este intocmita intr-un exemplar original, pe propria raspundere,
cunoscand prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul in declaratii.
Data.................

Numele si prenumele.......................
Semnatura..................................

ANEXA 5A
RAPORT DE ACTIVITATE
privind activitatea desfăşurată de
întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserţie ............
în anul ............

Cod/Coduri CAEN ............... Domeniu de activitate:
- Număr de salariaţi ...........
- Număr de membri .............
Seria şi numărul atestatului de întreprindere socială şi perioada de valabilitate a
acestuia (se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când
activitatea a fost suspendată): ............................
Seria şi numărul certificatului de întreprindere socială de inserţie şi perioada de
valabilitate a acestuia (se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade
când activitatea a fost suspendată): ...........................
A. Activitatea desfăşurată în anul raportat
1. Viziunea, misiunea, scopul, valorile şi principiile întreprinderii sociale.
2. Obiectivele întreprinderii sociale (pentru anul raportat).
3. Descrierea activităţii desfăşurate în anul raportat (numărul de salariaţi şi numărul
de membri).
4. Rezultate obţinute conform obiectivelor propuse în anul raportat.
B. Raportul social
1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie
(pentru anul raportat).
2. Domeniul intervenţiei sociale (de exemplu: servicii sociale; locuinţe şi nevoi de
bază; educaţie sau formare profesională; ocuparea forţei de muncă şi instruire; sănătate
mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici
publice/educaţie civică; conservarea mediului înconjurător şi schimbarea climatică;
altele).
3. Resurse utilizate în activitatea desfăşurată (financiare - de exemplu: fonduri
europene, internaţionale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse).
4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activităţii sociale desfăşurate în anul
raportat).
5. Grupul-ţintă al intervenţiei sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror
nevoi sociale au fost soluţionate prin activitatea întreprinsă, de exemplu: beneficiari
direcţi şi familiile beneficiarilor direcţi; propriul personal şi/sau familia acestuia,
parteneri, alte categorii de părţi/persoane/grupuri interesate sau implicate în
activitatea socială desfăşurată sau care pot influenţa semnificativ desfăşurarea acesteia).
6. Activitatea socială desfăşurată:

6.1. Rezultate obţinute. Se va ţine cont de relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul
şi sustenabilitatea activităţii în anul raportat. În acest sens, raportul va conţine:
● enumerarea rezultatelor concrete ale intervenţiei sociale, prezentarea rezultatelor
obţinute în funcţie de obiectivele propuse în anul anterior, astfel:
a. obiective realizate;
b. obiective nerealizate;
c. obiective neplanificate şi realizate;
● descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activităţi întreprinse
şi a modului în care acestea au contribuit la realizarea nevoilor sociale ale actorilor
interesaţi;
6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătăţirii produse în mod direct de
către activitatea socială a întreprinderii sociale în viaţa persoanelor aparţinând grupuluiţintă identificat şi a familiilor acestora după caz;
6.3. Factori externi intervenţiei sociale care au influenţat obţinerea rezultatelor
sociale (dacă este cazul).
7. Respectarea condiţiilor specifice prevăzute la art. 10 din lege de către
întreprinderile sociale de inserţie.
Luna
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Numar total de angajati
Numar
angajati
apartinand
grupului vulnerabil
Procent % angajati
Totalul timpului de lucru al
tuturor angajatilor(ore)
Timpul de lucru cumulat al
angajatilor apartinand grupului
vulnerabil (ore)
Procent % timp de lucru
8. Măsuri de acompaniament implementate pentru angajaţii aparţinând grupului
vulnerabil
Masuri de acompaniament
Numar de angajati din grupuri vulnerabile
care au beneficiat de masuri de
acompaniament
Informare
Consiliere
Forme de pregatire profesionala
Mediere
Adaptare a locului de munca
Ucenicie si practica
Altele
9. În raportările sociale anuale, conform pct. 6 din prezenta anexă, în funcţie de tipul de
entitate şi de activităţile/serviciile desfăşurate în anul precedent, întreprinderile

sociale/întreprinderile sociale de inserţie vor utiliza indicatori de rezultat, de realizare
imediată/output, precum şi indicatori de impact, pentru activitatea cu caracter social
realizată.
C. Raport financiar
1. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de
90%, conform art. 8 alin. (4) lit. b) din lege.
Se vor prezenta conform bilanţului contabil următoarele informaţii:
Nr.
Conform bilant
Activitate
Activitate nonprofit
Crt.
economica RON
RON
1.
Venituri - Total
2.
Cheltuieli - Total
3.
Exercitiul net financiar
4
4.1 Valoare excedentului/profitului
rezultat la sfarsitul exercitiului
financiar.
4.2 Suma/Destinatia
-bonificatii/dividende
membrilor/actionarilor
-activitati sociale

platite

4.3
Prezentarea
modului
de
indeplinire a criteriului privind
reinvestirea procentului de 90%,
conform art.8 alin.(4) lit. b) din lege.
2. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind principiul echităţii sociale faţă
de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe
care să depăşească raportul de 1 la 8 conform art. 8 alin. (4) lit. d) din lege.
Denumirea postului cu salariul de baza
Salariul de baza brut lunar conform
brut lunar maxim
contractului individual de munca
Denumirea postului cu salariul de baza Salariul de baza brut lunar conform
brut lunar minim
contractului individual de munca
Raport calculat
Reprezentantul întreprinderii
sociale/ întreprinderii
sociale de inserţie,
........................
(numele şi prenumele)
Semnătura şi ştampila
.......................
Data ........

Responsabilul financiar al
întreprinderii sociale/întreprinderii
sociale de inserţie,
.....................
(numele şi prenumele)
Semnătura
.....................

ANEXA 5B
EXTRAS RAPORT SOCIAL ANUAL
privind activitatea cu caracter social desfăşurată de întreprinderea socială/
întreprinderea socială de inserţie ......
în anul ......
•
•
•

Date de identificare (date de contact sediul juridic/sediul social, reprezentant
legal) ..............................................................
Seria
şi
numărul
atestatului
de
întreprindere
socială ..............................................................
Seria
şi
numărul
certificatului
de
întreprindere
socială
de
inserţie ..............................................................

1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie
(pentru anul raportat)
2. Domeniul intervenţiei sociale (de exemplu: servicii sociale; locuinţe şi nevoi de
bază; educaţie sau formare profesională; ocuparea forţei de muncă şi instruire; sănătate
mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici
publice/educaţie civică; conservarea mediului înconjurător şi schimbarea climatică;
altele)
3. Resurse utilizate în activitatea desfăşurată (financiare - de exemplu: fonduri
europene, internaţionale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse)
4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activităţii sociale desfăşurate în anul
raportat)
5. Grupul-ţintă al intervenţiei sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror
nevoi sociale au fost soluţionate prin activitatea întreprinsă; de exemplu: beneficiari
direcţi şi familiile beneficiarilor direcţi; propriul personal şi/sau familia acestuia,
parteneri, alte categorii de părţi/persoane/grupuri interesate sau implicate în
activitatea socială desfăşurată sau care pot influenţa semnificativ desfăşurarea acesteia)
6. Activitatea socială desfăşurată:
6.1. Rezultate obţinute. Se va ţine cont de relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul
şi sustenabilitatea activităţii în anul raportat. În acest sens, raportul va conţine:
● enumerarea rezultatelor concrete ale intervenţiei sociale, prezentarea rezultatelor
obţinute în funcţie de obiectivele propuse în anul anterior, astfel:
a. obiective realizate;
b. obiective nerealizate;
c. obiective neplanificate şi realizate;
d. indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum şi indicatori de
impact;
● descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activităţi întreprinse
şi a modului în care acestea au contribuit la realizarea nevoilor sociale ale actorilor

interesaţi;
6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătăţirii efective prin activitatea
socială a întreprinderii sociale în viaţa persoanelor aparţinând grupului-ţintă identificat şi
a familiilor acestora, după caz;
6.3. Factori externi intervenţiei sociale care au influenţat obţinerea rezultatelor
sociale (dacă este cazul).
Reprezentantul
întreprinderii sociale/
întreprinderii sociale de inserţie,

Responsabilul financiar
al întreprinderii sociale/
întreprinderii sociale de inserţie,

.......................
(numele şi prenumele)

..........................
(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila
.....................

Semnătura
........................

Data ...............

ANEXA 6
CERERE
pentru acordarea mărcii sociale
Domnule/Doamnă director executiv,
1. Subsemnatul(a) ......, posesor al actului de identitate ...... seria ......
nr. ....., eliberat de ...... la data de ......, CNP/CIF ......, în calitate de ......*1),
conform ......*2),în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit acordarea mărcii
sociale,
2. pentru persoana juridică de drept privat..................,cod unic de înregistrare
(CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ........, înregistrată în/la ...... cu nr. ... şi având
atestatul de întreprindere socială (în situaţia în care acesta a fost solicitat şi obţinut
anterior solicitării mărcii sociale) seria ......nr. ......,
3. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 219/2015 privind economia socială:
[ ] societate cooperativă de gradul I;
[ ] cooperativă de credit;
[ ] asociaţie;
[ ] fundaţie;
[ ] casă de ajutor reciproc a salariaţilor;
[ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;
[ ] societate agricolă;
[ ] federaţie;
[ ] uniune a persoanelor juridice de tipul .............;
[ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ............, care respectă:
- definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de
înfiinţare
şi
funcţionare,
respectiv
..............,pagina
.......;
- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de
înfiinţare şi funcţionare, respectiv .............., pagina .......,
4. are sediul social în: localitatea ............... str. ............... nr. ........,
bloc ......., scara ........, etaj ....... ap. ......., judeţul/sectorul .............,
cod poştal ........., telefon ............, fax ..............., e-mail ..............,
web site ...............,
5. dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor prevăzute
la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

Criteriul

Actul de infiintare si
functionare (denumirea)

Pagina si
paragraful

a)actioneaza in scop social si/sau in
interesul general al comunitatii;
b)aloca minimum 90% din profitul realizat
scopului social si rezervei statutare;
c)se obliga sa transmita bunurile ramase
in urma lichidarii catre una sau mai multe
intreprinderi sociale;
d)aplica principiul echitatii sociale fata de
angajati, asigurand niveluri de salarizare
echitabile, intre care nu pot exista
diferente care sa depaseasca raportul de
1 la 8.
6. şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind
economia socială, pe baza actelor justificative care însoţesc această cerere
a) are, permanent, cel puţin 30% din
personalul angajat aparţinând grupului
vulnerabil, astfel încât timpul de
lucru cumulat al acestor angajaţi să
reprezinte cel puţin 30% din totalul
timpului de lucru al tuturor angajaţilor, Da []
stabilit prin contractele individuale de Nu []
muncă;
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii,
discriminărilor şi şomajului prin inserţia
socioprofesională
a
persoanelor Da []
defavorizate.
Nu []
____________
*1) se completeaza, dupa caz, de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita in acest scop.
*2) se completeaza tipul si numarul documentului care dovedeste calitatea de reprezentant legal sau persoana imputernicita in acest
scop.

OPIS
Documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea marcii sociale
Nr.si data
Nr.
Denumirea actului
actului/
Crt.
Emitent
1.
Actele de infiintare si functionare (denumirea fiecarui act
in functie de tipul solicitantului)
2.
Atestatul de intreprindere sociala(daca este cazul)
3.
Copie act de identitate reprezentant legal/imputernicit
semnatar al cererii
4.
Imputernicire notariala pentru imputernicit (dupa caz)

Nr.file

5.

6.
7.

Situatia privind personalul angajat cu contract individual
de munca (conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
219/2015 privind economia sociala)
Contractele individuale de munca ale persoanelor
apartinand grupului vulnerabil
Documente justificative care atesta apartenenta la grupul
vulnerabil

8.
....

Prezenta cerere este intocmita intr-un exemplar original, pe propria raspundere,
cunoscand prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul in declaratii.
Prezentul document reprezintă şi cerere pentru acordarea atestatului de întreprindere
socială în situaţia în care se solicită împreună atestatul de întreprindere socială şi marca
socială.

Data ................

Numele si prenumele.................
Semnatura .............................

ANEXA 7
....................................................
(denumirea persoanei juridice de drept privat)
CUI/CIF ...........................................,
sediul social în localitatea ......................,
str. ...............................................
nr. ..., bloc. ...., scara ...., etaj ..., ap .....,
judeţul/sectorul .......... cod poştal .............
telefon ..............., fax ......................,
e-mail: ...........................................,
web site: ..........................................
SITUAŢIE
privind personalul angajat cu contract individual de muncă*1)

Nr.
Crt.

Numele si
prenumele
persoanei
angajate cu
contract
individual de
munca

Codul
numeric
personal

Numar
de
contract
individual
de munca

Data
contractului
individual
de munca

Data
angajarii

Functia/ocupatia
conform
specificatiei
Clasificarii
Ocupatiilor din
Romania (COR)
sau altor acte
normative

Cod COR

Tipul
contractului
individual
de munca

Data inceput
(pentru
contractele
pe perioada
determinata)

Data sfarsit
(pentru
contractele
pe perioada
determinata)

Durata
timpului de
munca,
conform
contractului
individual
de munca
(se exprima
in ore)

Salariul de
baza lunar
brut si
sporurile,
astfel cum
sunt
prevazute
in
contractul
individual
de munca

Categoria de
persoane
vulnerabile
din care face
parte
persoana
angajata,
conform
art.2, lit....
din Normele
metodologice

1
2
....

Data............

Nume si prenume........................

Functia/ocupatia...............
Semnatura........................

*1) Situaţia se completează cu toate persoanele care sunt angajate cu contract individual de muncă în cadrul persoanei
juridice de drept privat, indiferent dacă aparţin sau nu grupului vulnerabil definit conform şi în aplicarea Legii nr. 219/2015
privind economia socială.

