Comunicat de presă

Luna MAI – Luna promovării economiei sociale
În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea funcţionează
Compartimentul Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială, care are printre alte
obligatii şi atribuţii de atestare a întreprinderilor de economie socială, potrivit
prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat
de autonomie si responsabilitate, precum si distribuirea limitată a profitului către
asociaţi, contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă,
implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de lege, în activităţi
cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele
si serviciile comunitatii.
Economia socială reprezintă anamblul 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
• execuţia de lucrari
• prestarea de servicii
La nielul judetului Tulcea, până la această dată, au fost depuse trei cereri in vederea
atestării ca Întreprinderi sociale din care, a fost eliberat un Atestat pentru
Întreprindere socială (aceasta având ca scop instruitrea și cerificarea în meseria de
”împletitor papură”, a persoanelor din grupurile vulnerabile, realizarea produselor din
papură impletită – coşuri, cutii, papuci, obiecte decoratieve, etc), iar două cereri au
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fost respinse deoarece nu au fost intrunite condiţiile necesare pentru atribuirea
atestatelor de întreprindere socială.
Informaţii despre condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi actele necesare se
pot obţine pe siteul A.J.O.F.M. Tulcea la adresa http://tulcea.accesibilitateajofm.ro/,
la sediul agentiei din str. Grigore Antipa nr. 10, Tulcea, telefon: 0240/516858, int 105
sau e-mail: ajofm@tl.anofm.ro.
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