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Temei legal 
 

1) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparea forţei 
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;   

2) Legea nr. 219/2015 privind economia sociala;   
3) Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
4) H.G. nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 219/2015 privind economia sociala;   
5) H.G.  nr.  174/2002  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  

 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 

6) H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
 

Definitii: 
 

Economia socială - 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 
şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări; 
 

Grupul vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de 
satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, 
dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi 
socială; 
 

Activitate de interes general - orice activitate din domeniul economic, cultural-artistic, social,  
educaţional,  ştiinţific,  al  sănătăţii,  sportului,  locuirii,  protecţiei  mediului,  menţinerii 

tradiţiilor,  al  cărei  scop  final  este  îndeplinirea  obiectivelor  prevăzute  la  art.  5  alin.  (2); 
Activitate cu caracter social - activitate care urmăreşte interesul general, în realizarea nevoilor 

sociale ale grupurilor vulnerabile, a prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială  
şi a promovării incluziunii sociale;  

Activitate economică - orice activitate generatoare de venit; 
 

Întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în 
domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile 
prevăzute la art. 4 din lege; 
 

Întreprindere socială de inserţie - întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ 
condiţiile: 
 

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel 
încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului 
de lucru al tuturor angajaţilor;  
 

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia 
socioprofesională a persoanelor defavorizate;  
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Atestat de întreprindere socială - forma prin care se recunoaşte contribuţia întreprinderilor 
sociale la dezvoltarea domeniului economiei sociale; 
 

Marca socială - forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie în scopul 
recunoaşterii contribuţiei directe a acestora la realizarea interesului general şi/sau la 
îmbunătăţirea situaţiei grupului vulnerabil; 
 

Grup vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de 
satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011. 

 
Beneficiari 

 
Întreprinderile sociale pot fi: 

 
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 prezenta 
lege.   

Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute  mai sus.  
 
 

Grupuri vulnerabile - apartenenţa la grupul vulnerabil se dovedeşte prin documente 
eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în 
domeniu, după cum urmează: 
 

a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest 
sistem, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a 
fost dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei  
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pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv 
a municipiului Bucureşti sau talonul de plată; 
 

În situaţia în care persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, după angajarea în întreprinderea socială de 
inserţie, nu mai sunt beneficiare de ajutor social sau de alocaţie pentru susţinerea familiei, 
apartenenţa la grupul vulnerabil se dovedeşte cu ancheta socială efectuată, pe baza modelului 
prevăzut în anexa nr. 1, de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale si se verifică 
anual la solicitarea întreprinderii sociale de inserţie. 
 

c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea 
familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului 
executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti 
sau talonul de plată;  
 

În situaţia în care persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru 
susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după angajarea în întreprinderea 
socială de inserţie, nu mai sunt beneficiare de ajutor social sau de alocaţie pentru susţinerea 
familiei, apartenenţa la grupul vulnerabil se dovedeşte cu ancheta socială efectuată, pe baza 
modelului prevăzut în anexa nr. 1, de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială 
se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale si se 
verifică anual la solicitarea întreprinderii sociale de inserţie.  
 

d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite 
conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii;  
 

e) pentru persoanele fără adăpost, adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea 
unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul 
României conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de 
date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;  
 

f) pentru orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de 
satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în 
anexa nr. 1, de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau 
reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale.  
 

Întreprinderea socială 
 

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere 
socială, la solicitarea persoanelor juridice prevăzute mai sus pe baza actelor de înfiinţare şi 
funcţionare cu respectarea urmatoarelor 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;   
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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 de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada 
că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia. 
 

Obţinerea atestatului de întreprindere socială 
 

În vederea obţinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat prevăzute la alin. (1) 
trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, la agenţia judeţeană 
pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare 
agenţie de ocupare, în a cărei rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente: 
 

a) cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 
2 sau, după caz, în anexa nr. 6 în situaţia în care se solicită concomitent şi acordarea mărcii 
sociale;   

b) actele de înfiinţare şi funcţionare.   
Actele de înfiinţare şi funcţionare sunt, 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;  
 

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  
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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.  
 

Documentele 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.  
 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani soluţionează cererea în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete.   

Obligaţiile întreprinderii sociale:  
 

a) de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau 
constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;   

b) de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale;  
 

Raportul de activitate anual va conţine aspecte privind întreaga activitate desfăşurată de 
întreprinderea socială în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv 
raportul social anual care conţine activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare 
prezentate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A. 
 

c) de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul 
social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de 
evidenţă a întreprinderilor sociale, prevăzut la art. 27 din lege.  

Extrasul raportului social anual va fi completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B. 
 

Întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condiţiilor legale de 
desfăşurare a activităţii, anual, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la baza 
eliberării atestatului de întreprindere socială. 

 
Suspendarea şi retragerea atestatului de întreprindere socială 

 
Atestarea întreprinderilor sociale se suspendă de către Agentia Judeteana pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Botosani:  
a)  la  solicitarea  întreprinderii  sociale  atestate,  de  la  data  solicitată  de  către  aceasta; 

 
b) în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia de a comunica agenţiei de ocupare orice 

modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;   
c) în situaţia în care nu au fost respectate obligaţiile privind raportul de activitate anual, care 

conţine raportul social anual, situaţia financiară anuală şi extrase ale acestora, de la data la care 
expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, stabilită la art. 9 alin. (1) lit. c) din 
lege;  
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d) în situaţia în care nu se respectă obligaţia de a permite accesul organelor de control 
prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către 
acestea a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora 
toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului, de la data 
constatării. 
 

Suspendarea atestatului dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale încetează la data 
solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării atestatului. 
 

Suspendarea atestatului încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
comunicarea acesteia, întreprinderile sociale dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza 
luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme şi fac dovada plăţii amenzilor 
stabilite, după caz, cu excepţia situaţiei in care suspendarea a fost facuta la solicitarea 
întreprinderii sociale atestate. 
 

Retragerea atestatului întreprinderilor sociale se face de către Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Botosani, în următoarele situaţii:  

a) la data constatării cand se încalcă cel puţin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin.   
(4) din lege, respectiv nu:   

1) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;  
2) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare; 

 
3) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe 

întreprinderi sociale; 
 

4) 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. 
 

Masurile de retragere se aplică şi în situaţia în care constatarea se realizează în perioada în 
care atestatul este suspendat. 
 

b) la expirarea termenului de 12 luni de la data comunicarii suspendarii atestatului,respectiv 
in în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea suspendarii atestatului, daca 
întreprinderile sociale nu dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri 
conform prevederilor prezentelor norme. 

 
Întreprinderea socială de inserţie  
Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care:  
a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului 

 
vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% 

din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;  
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia 

socioprofesională a persoanelor defavorizate.  
Statutul  de  întreprindere  socială  de  inserţie  se  certifică  prin  acordarea  mărcii  sociale. 

Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o 
valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală, 

 
care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a 
documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. 
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Acordarea mărcii sociale 

 
În vederea obţinerii mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, 

întreprinderile sociale care au obţinut atestatul depun sau transmit prin poştă, cu confirmare de 
primire, la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, următoarele documente:  

a) cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 6;   
b) situaţia privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 7;   
c) contractele individuale de muncă ale persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, în copie 

certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana 
împuternicită în acest scop,;  
 

d) documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în 
acest scop,  
 

În situaţia în care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca întreprindere socială în 
condiţiile legii, în vederea obţinerii simultane a mărcii sociale şi a atestatului, acesta depune sau 
transmite prin poştă, cu confirmare de primire, pe lângă documentele mentionate mai sus şi 
documentele necesare obtinerii atestatului de intreprindere sociala.  
 

Acordarea mărcii sociale este condiţionată de obţinerea atestatului de intreprindere 
sociala. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani soluţionează cererea în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete.  

 
Obligaţiile întreprinderii sociale de insertie  
Întreprinderile sociale de inserţie au urmatoarele obligaţii:  
a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, respectiv :   

- acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;   
- alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;   
- se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe   

întreprinderi sociale;   
- 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. b) 

să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege, respectiv : 
 

- are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, 
astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul 
timpului de lucru al tuturor angajaţilor;  

 
- are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia 

socioprofesională a persoanelor defavorizate;   
c) să îndeplinească obligaţiile prevăzute de art. 11, art. 13 alin. (2) şi art. 27 alin. (3) din 

lege, respectiv :   
- de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri 

de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială ;  
 
 
 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOSANI 
Operator de date cu caracter personal nr 543 
Str. Colonel Tomoroveanu, Nr. 2, Botoşani  
Tel./Fax: +0231536791/0231536793;  
e-mail: ajofm@bt.anofm.ro; botosani@ajofm.anofm.ro 
Web: www.botosani.anofm.ro, www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 



- de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau 
constitutive, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; 
compartimentul judeţean pentru economie socială are obligaţia să asigure consultarea 
acestor documente de către orice persoană interesată;  

 
- de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, 

raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul 
unic de evidenţă a întreprinderilor sociale;  

 
- să transmită documentele care atesta apartenenta la grupul vulnerabil Agentiei 

Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, în termen de 5 zile de la data la care se 
demonstrează că persoana angajată aparţine grupului vulnerabil sau, după caz, de la data la 
care au intervenit modificări în documentele furnizate.  

 
d) să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste 

termenul de valabilitate al certificatului;   
e) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi 

organe de control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit 
prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele 
necesare în vederea exercitării controlului.  

 
Suspendarea şi retragerea mărcii sociale 

 
Marca socială se suspendă de către Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 

Botosani: 
 

a) la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserţie certificate, de la data solicitată 
de către aceasta;   

b) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile de la art. 10 alin. (1) din lege, cel putin 
30% din personalul angajat sa apartina ugrupului vulnerabil, de la data constatării prin procesul-
verbal de control;  
 

c) în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia de a asigura masuri de acompaniament 
care sa asigure insertia profesionala si sociala, de la data expirării termenului stabilit prin 
procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligaţiei, în condiţiile în care pe perioada 
controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit 
această obligaţie;  
 

d) în situaţia în care în termen de 15 zile de la modificarea actelor de înfiinţare sau a actelor 
constitutive nu a fost respectată obligaţia comunicarii acestor documente, de la data expirării 
termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii 
obligaţiei de a comunica modificările respective, în condiţiile în care pe perioada controlului sau 
până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit această 
obligaţie;  
 

e) în situaţia în care nu au fost respectate obligaţiile prevăzute de a publica in extras 
raportul social anual privind activitatea desfasurata si situatiile financiare anuale, de la data la 
care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic;   

f) în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia de a transmite documentele care atesta 
apartenenta la grupul vulnerabil a persoanelor angajate, de la data expirării termenului stabilit  
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prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligaţiei de a comunica documentul, în 
condiţiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-
verbal de control nu a îndeplinit această obligaţie; 
 

g) în situaţia în care nu a fost permis accesul organelor de control prevăzute de lege, precum 
şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de 
control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele 
şi documentele necesare în vederea exercitării controlului;   

h) în situaţia în care a fost suspendat atestatul.  
 
 

Suspendarea mărcii sociale dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserţie 
încetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării 
certificatului. 
 

Suspendarea mărcii sociale încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
comunicarea acesteia, întreprinderile sociale de inserţie dovedesc înlăturarea cauzelor care au 
stat la baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme şi fac dovada plăţii 
amenzilor stabilite, după caz, cu excepţia situaţiei in care a fost solicitata expres de 
întreprinderea sociala de inserţie . 

 
Marca socială se retrage de către agenţiile de ocupare: 

 
a) în situaţia în care se încalcă cel puţin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din 

lege, de la data constatării, respectiv intreprinderea sociala nu:   
- acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;   
- alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;   
- se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe 

întreprinderi sociale;   
- 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.   
b) la expirarea termenelor de 12 luni de la comunicarea suspendării certificatului si în termen 

de 30 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia suspendarii, daca întreprinderile sociale de 
inserţie dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri şi fac dovada plăţii 
amenzilor stabilite;   

c) în situaţia în care a fost retras atestatul, de la data retragerii acestuia.  
 

Marca sociala acordata intreprinderilor sociale de insertie se retrage si in situaţia în care 
constatarea se realizează în perioada în care marca socială este suspendată. 

 
Anularea mărcii sociale  
Marca socială se anulează de la data expirării valabilităţii atestatului: 

 
a) în situaţia în care pe perioada de valabilitate a mărcii sociale expiră valabilitatea 

atestatului care a stat la baza acordării acesteia;   
b) în situaţia în care, în perioada de valabilitate a mărcii sociale, întreprinderea socială de 

inserţie nu obţine prelungirea valabilităţii atestatului.  
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Finanţarea întreprinderilor sociale de inserţie şi mecanismele de sprijinire şi încurajare a 

acestora 
 
 

Întreprinderile sociale de inserţie pot fi finanţate din surse publice şi/sau private, naţionale 
ori internaţionale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac 
parte sursele de finanţare. 
 

Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi 
înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale. 
 

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de consiliere gratuită la constituirea şi/sau la 
dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul Agentiei Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Botosani. 
 

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea 
autorităţilor administraţiei publice locale: 
 

a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor 
pentru care le-a fost acordată marca socială;  
 

b) sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori 
lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;   

c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea 
patrimoniului istoric şi cultural local;   

d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice 
locale, în condiţiile legii, daca sunt prevazute in bugetele locale sumele necesare.   

Întreprinderile sociale de inserţie, care angajează tineri cu risc de marginalizare socială, 
astfel cum sunt aceştia definiţi în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate 
angajatori de inserţie şi beneficiază de facilităţile prevăzute de lege pentru această categorie de 
angajatori.  
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