ANEXA 4
la normele metodologice

CERERE
pentru prelungirea atestatului de întreprindere socială

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 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 deŃine atestatul de întreprindere socială seria nr................../ data.............., anexat în original,
4. care aparŃine 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;
[] asociaŃie;
[] fundaŃie;
[] casă de ajutor reciproc a salariaŃilor;
[] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;
[] societate agricolă;
[] federaŃie;
[] uniune a persoanelor juridice de tipul .............................................................;
[] alte categorii de persoane juridice de tipul ..........................................................., care respectă:
- definiŃia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de
înfiinŃare şi funcŃionare, respectiv ............................................................................., pagina ..................;
- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înfiinŃare şi funcŃionare,
respectiv ......................................................................................., pagina .......,
5. are sediul social în: localitatea ............................................................................... str. ....................... nr. ........,
bloc ......., scara ........, etaj ....... ap. ......., judeŃul/sectorul ....................................., cod poştal .............., telefon
............, fax ..............., e-mail .............., web site ...............,
6. şi dispun prin actele de înfiinŃare şi funcŃionare respectarea criteriilor prevăzute
la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:
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Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop.
Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită în acest
scop
2

Criteriul

Actul de
înfiinŃare şi
funcŃionare
(denumirea):

Pagina şi
paragraful

a) acŃionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităŃii;
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 echităŃii sociale faŃă de angajaŃi, asigurând niveluri
de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenŃe care să
depăşească raportul de 1 la 8.

OPIS
documente anexate cererii care sunt depuse pentru
prelungirea atestatului de întreprindere socială

Nr.
Crt.
1
2
3
4

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

Nr. file

Actele de înfiinŃare şi funcŃionare (denumirea
fiecărui act în funcŃie de tipul solicitantului)
Atestatul de întreprindere socială seria ...., nr.
................, data .............., anexat în original
Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit
semnatar al cererii
Împuternicire notarială pentru împuternicit (după
caz)

5
....

Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326
din Codul penal privind falsul în declaraŃii.

Data, ......................

Numele şi prenumele....................................
Semnătura........................................

