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Comunicat de presă
Privind obținerea atestatului de întreprindere socială
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, poate acorda atestatul de întreprindere
socială, la solicitarea următoarelor persoane juridice:
a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea
şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
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 lege.
Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare
respectarea următoarelor criterii:
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
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.
Atestatul se acordă pe o perioadă inițială de 5 ani, în baza următoarelor documente:
1) cerere tipizată pentru acordarea atestatului;
2) actele de înfiinţare şi funcţionare, care respectă principiile și criteriile prevăzute de lege,după
caz:
a) pentru societăţile cooperative de gradul I: actul constitutiv şi autorizaţia de funcţionare emisă de
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
b) pentru cooperativele de credit: statutul şi autorizaţia de funcţionare acordată de Banca Naţională
a României potrivit prevederilor 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;
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MUREŞ
Operator de date cu caracter personal nr. 568
Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Tîrgu Mureş, Judeţul Mureş
Tel.: +4 0265 269247; Fax: +4 0265 268035
e-mail: ajofm@ms.anofm.ro;
www.mures.anofm.ro;

c) pentru asociaţii şi fundaţii: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul,
în conformitate cu prevederile 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) pentru casele de ajutor reciproc ale salariaţilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul
de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei
circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi
certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei
circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) pentru societăţile agricole: actul constitutiv şi statutul elaborat în conformitate cu prevederile
Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările ulterioare, şi o copie a încheierii de înscriere în registrul rezervat acestui tip de
societăţi;
g) pentru federaţii: statutul şi certificatul de înscriere în Registrul federaţiilor aflat la grefa
tribunalului în a cărui circumscripţie îşi vor avea sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
h) pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv şi dovada personalităţii juridice;
i) pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din
lege, documentele din care să reiasă în mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiţia şi
principiile economiei sociale prevăzute de lege: actul de înfiinţare sau actul constitutiv şi
certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, respectiv statutul şi dovada personalităţii juridice, în cazul altor persoane juridice de
drept privat.
Aceste documente se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către
reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este şi persoana care
semnează cererea pentru acordarea atestatului.
Informaţii suplimentare despre atestarea întreprinderilor sociale şi actele necesare, conform Legii nr.
219/2015 şi HG nr. 585/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 219/2015 se pot obţine la sediul AJOFM Mureş, Tg. Mureș, str. Iuliu Maniu, nr. 2.
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