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Întreprinderea socială
Lege 219/2015
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Întreprinderea socială
Art.3. -(1) În sensul legii 219/2015, întreprinderile
sociale pot fi:

(2) Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile
persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).

a) societăţile cooperative de gradul I, care
funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea
şi
funcţionarea
cooperaţiei,
republicată;

Art. 8.-(1) Statutul de întreprindere socială se
recunoaște prin acordarea unui atestat de
întreprindere socială, denumit în continuare atestat.

b) 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 şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,
cu modificările şi completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor,
care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996
privind regimul juridic al caselor de ajutor
reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora,
republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,
care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în
baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole
şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice
care respectă, conform actelor legale de
înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi
principiile economiei sociale prevăzute în
prezenta lege.

(2) Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor
juridice prevăzute la art. 3 pe baza actelor de
înființare și funcționare.
(3) Atestatul certifică scopul social al întreprinderii
sociale și conformarea acesteia la principiile
enunțate la art. 4. din Legea 219/2015.
4) 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;
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.
5) Atestatul se eliberează de către Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă,
respectiv a municipiului București, denumită în
continuare
agenție
de
ocupare,
prin
compartimentul pentru economie socială, prevăzut
la art. 24 alin. (2) din lege.
(6) Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu
posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că
sunt respectate condițiile care au stat la baza

acordării acestuia.
(7) Procedura de acordare a atestatului, precum și
condițiile de suspendare sau retragere a acestuia
se reglementează prin normele metodologice de
aplicare a Legii 219/2015.

Art. 9. -(1) Întreprinderea socială are următoarele
obligații:
a) de a comunica agenției de ocupare orice
modificări ale actelor de înființare sau constitutive,
în termen de 15 zile de la modificare;
b) de a comunica agenției de ocupare rapoartele
de activitate și situațiile financiare anuale;
compartimentul județean pentru economie socială
are obligația să asigure consultarea acestor
documente de către orice persoană interesată;
c) de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la
încheierea anului calendaristic, raportul social
anual privind activitatea desfășurată și situațiile
financiare anuale în Registrul unic de evidență a
întreprinderilor sociale, prevăzut la art. 27. din
legea 219/2015.
(2) Întreprinderile sociale se supun controlului cu
privire la respectarea condițiilor legale de
desfășurare a activității, anual, pentru a se verifica
respectarea criteriilor care au stat la baza eliberării
atestatului de întreprindere socială.
(3) Controalele prevăzute la alin. (2) se realizează
de către organele de control ale Ministerului
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice.

Sursa: Legea 219/2015 privind Economia Socială

