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1. INFORMARE PRIVIND ÎNTREPRINDERILE SOCIALE ATESTATE 

 

Luna MAI a fiecărui an este declarată “LUNA PROMOVĂRII ECONOMIEI SOCIALE”.                  
AJOFM Constanţa a demarat acţiuni de informare, mediatizare şi promovare a 
domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, 
cooperarea şi solidaritatea socială prin creşterea nivelului de înţelegere şi 
conştientizare a oportunităţilor şi contribuţiilor acestui domeniu la prevenirea şi 
combaterea riscului de excluziune socială. 

 

Conform datelor din Registrul unic de evidenţă al întreprinderilor sociale, la nivel 
naţional sunt atestate 103 de întreprinderi sociale, în 34 de judeţe şi certificate 10 
întreprinderi sociale de inserţie, în 7 judeţe.  

 

 În anul 2016 au fost atestate 48 întreprinderi sociale şi certificate 2 întreprinderi 
sociale de inserţie,  

 în anul 2017 au fost atestate 51 întreprinderi sociale şi certificate 7 întreprinderi 
sociale de inserţie,  

  în anul 2018 au fost atestate 4 întreprinderi sociale şi certificată o întreprindere 
socială de inserţie, 
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La nivelul judeţului Constanţa activează două întreprinderi sociale atestate: 

 SC IGUMBI FASHION SRL – atestat obţinut în data de 16.01.2017 

Atelierul IGUMBI FASHION, cu sediul în municipiul Constanţa, promovează lucrul 
de mână şi sprijină tinerii designeri, mamele defavorizate şi tinerii. Este un 
centru de design şi dezvoltare de produse, cu o suprafaţă de creaţie de peste100 
mp dotat cu unelte şi echipamente speciale. Spaţiul se completează constant cu 
designeri şi mici producători de produse ce promovează lucrul de mână şi creaţii 
unicat. 

 ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR FILIALA STRUCTURĂ 
ECONOMICĂ SOCIALĂ OITUZ – atestat obţinut în data de 14.12.2017 

Asociaţia PRO ECO-TUR Oituz, cu sediul în Oituz comuna Lumina, organizează 
activităţi şi programe cu caracter educativ, de informare, asistenţă, consiliere şi 
mediere pentru consolidarea coeziunii economice şi sociale a comunităţii. 
Activitatea economică desfăşurată a constat în fabricarea ambalajelor din carton 
pentru uz alimentar şi non alimentar. Prin comercializarea ambalajelor au fost 
obţinute resursele financiare necesare pentru susţinerea şi desfăşurarea 
activităţilor şi programelor cu caracter social şi educativ ale asociaţiei.  
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2. INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA ECONOMIA SOCIALĂ 

Economia socială, denumită informal și cel de-al treilea sector, este definită ca fiind 
ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să 
servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale 
nepatrimoniale, prin: 

 creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului 
       vulnerabil; 
 producerea şi furnizarea de bunuri; 
 prestarea de servicii; 
 execuţia de lucrări. 

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat 
de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către 
asociaţi. 

În România, cadrul legal al economiei sociale este reprezentat de Legea nr.219/2015 
privind economia socială ale cărei prevederi se aplică conform Normelor metodologice 
(Hotărîrea nr.585/2016). 

 

Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri 
de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, prevăzute de 
Legea nr.219/2015, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, 

facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii. (art. 5 alin. 1 din Lege) 
 

Activități de interes general ale entităților de economie socială (art. 5 alin. 3 din Lege): 

 producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări    
care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; 

 promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura 
locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil; 

 dezvoltarea  unor  programe  de  formare  profesională  dedicate  
persoanelor  din  grupul vulnerabil; 

 dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe 
piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil. 

 

Entitățile de economie sociale  sunt reprezentate de: 
 

1. întreprinderea socială; 
2. întreprinderea socială de inserție. 

 
Economia socială s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluţii noi, inovatoare unor 
probleme sociale, economice sau de mediu  ale comunitatilor si pentru satisfacerea 
nevoilor membrilor comunităţii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul 
public sau privat. 
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Scopul principal al economiei sociale, în comparaţie cu scopul economiei de piaţă, nu 
este obţinerea de profit, ci constă în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi 
oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din categorii 
vulnerabile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INFORMAȚII DESPRE OBŢINEREA ATESTATULUI DE ÎNTREPRINDERE 
SOCIALĂ 

Cum se poate obține atestatul de întreprindere socială ?  

Întreprinderile care activează în economia socială pot obține, de la agențiile județene 
pentru ocuparea forței de muncă, un atestat prin care li se recunoaște statutul de actor 
al economiei sociale și le oferă, în același timp, posibilitatea de a accesa fonduri 
europene pentru dezvoltare, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
(POCU).  

În cadrul AJOFM Constanţa funcţionează Compartimentul de economie socială care 
atestă întreprinderile sociale şi certifică întreprinderile sociale de inserţie potrivit Legii 
nr.219/2015 privind economia socială.   

Ce sunt întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserţie 

Întreprinderile sociale pot fi societăţile cooperative de gradul I, cooperativele de 
credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole și orice alte categorii de persoane 
juridice care respectă, cumulativ, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, 
definiţia, principiile şi criteriile economiei sociale. 
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Actele de înfiinţare şi funcţionare trebuie să conţină prevederi prin care se demonstrează 
faptul că: 

- activitatea desfăşurată are scop social; 
- respectă principiile economiei sociale; 
- respectă următoarele criterii: 

a)acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; 
b)alocă minim 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statuare; 
c)se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai  multe 
întreprinderi sociale; 
d)aplică 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. 

Întreprinderile sociale de inserţie pot fi întreprinderile sociale în care sunt angajate 
permanent, în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât 
timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul 
timpului de lucru al tuturor angajaţilor. Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile 
poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de autoritățile competente sau 
printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul 
primăriilor, la cererea întreprinderii sociale de inserție. 

Informaţii despre atestarea/certificarea întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale 
de inserţie se regăsesc pe site-ul AJOFM Constanta - www.constanta.anofm.ro şi la 
AJOFM Constanta, Compartiment economie socială, tel. 01241/481531, int.9 email: 
carmen.banu@ct.anofm.ro 
 
Vă prezentam schematic  procesul de atestare ca intreprindere sociala si de certificare 
ca intreprindere socială de inserţie: 

http://www.constanta.anofm.ro/
mailto:carmen.banu@ct.anofm.ro
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