
ANEXA nr. 5A la normele metodologice 

 

I. RAPORT DE ACTIVITATE si RAPORT SOCIAL ANUAL privind activitatea cu caracter social 

desfășurată de 

ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ / INTREPRINDEREA SOCIALĂ DE INSERȚIE (numele)…………………………… 

ÎN ANUL ……………………………… 

Cod/coduri  CAEN............. Domeniu de activitate:  

Numar marca sau atestat si data expirare (se va preciza daca pe durata anului de 

raportare a avut perioade cand activitatea a fost suspendata) .......................... 

 

A. RAPORT DE ACTIVITATE 

1. Obiectivele întreprinderii sociale (pentru anul raportat). 

 

2. Domeniul/ domeniile intervenției sociale în cursul anului de raportare (vă rugam 

bifați unde este cazul) 

 

DOMENIUL/ DOMENIILE INTERVENȚIEI  Bifati 

D1. Servicii sociale, pentru protecția copilului și a familiei  

D2. Servicii socio-medicale și de îngrijire, inclusiv: ex. Servicii îngrijire la 

domiciliu, Paleație și servicii de îngrijire paleativă 

 

D3. Sănătate / domeniul medical ex. Servicii de recuperare medicală, Clinici și 

cabinete medicale sociale 

 

D4. Sănătate mintală  

D5. Servicii pentru vârstnici Inclusiv Centre de zi, centre rezidentiale  

D6. Servicii pentru persoane cu dizabilități inclusiv vanzare, închiriere și reparații 

dispozitive medicale, accesibilizare, transport 

 

D7. Servicii de locuire:  

- Asigurare nevoi de bază în domeniul locativ 

- Construire, amenajare, reparare și administrare locuințe cu caracter social și 

asigurare utilitati  de bază;  

- Renovarea si administrarea de locuinte pentru membrii 

 

D8. Educație si activitati educative extracuriculare, inclusiv educatie nonformala  

D9. Servicii de ocupare (consiliere, orientare și mediere profesională, consiliere 

motivațională, bilanț de competențe)si formare profesională 

 

D10. Inserție în muncă prin activitate economică si acompaniere socio-profesională   

D11. Bunăstarea socială sau personală;   



D12. Politici publice/participare cetățenească educație civică;   

D13. Protecția mediului înconjurător și reducerea impactului negativ asupra 

mediului;  

 

D14. Artă, cultură și tradiții  

D15. Dezvoltare comunitară, educație civică și participare  

D16. Activități de producție, comercializare a mărfurilor, aprovizionare, executare 

de lucrări și prestări de servicii, inclusiv în comun pentru membri  

 

D17. Dezvoltarea activităților meșteșugărești, prestări de servicii ale membrilor 

cooperatori;   

 

D18. Valorificarea produselor proprii sau achiziționate prin distribuție directă sau 

prin prelucrare și distribuție directă 

 

D19. Exploatarea suprafețelor agricole sau silvice deținute de membri sau terți  

D20. Efectuarea de lucrări de îmbunătățiri funciare, utilizarea de mașini și instalații 

în comun 

 

D21. Amenajarea, exploatarea, regenerarea și protejarea fondului forestier deținut 

de membri 

 

D22. Întrajutorarea și incluziunea financiară a membrilor, acordarea de servicii 

financiare / financiar-bancare accesibile, educatie financiara 

 

D23. Acordarea de servicii financiare/financiar-bancare accesibile (depozite și 

conturi de economii, asigurări, creditare și micro-creditare) 

 

D24. Ajutoare nerambursabile în bani, produse, servicii şi prestarea de servicii 

accesibile,  

 

D25. Altele, Care?  

 

 

3. Nevoi sociale identificate si care au fost abordate prin activitățile desfășurate în anul 

raportat. 

  



B. RAPORTUL SOCIAL 

1. Rezultatele sociale obținute: 
 
Se va avea în vedere descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activități întreprinse și a modului 
în care acestea au contribuit la realizarea nevoilor sociale identificate precum și modalitatea de respectare a 
principiilor economiei sociale folosind următorii indicatori: 
(Întreprinderile sociale pot adăuga informații suplimentare) 
 

ASPECTE PRIVIND TIP ENTITATE 
SERVICII 

PRESTATE 

INDICATORI  
Valoarea pe anul raportat 

Principiile 
economiei sociale 

- convergenţ
a dintre interesele 
membrilor asociaţi 
şi interesul general 
şi/sau interesele 
unei colectivităţi; 
 
- control 
democratic al 
membrilor, 
exercitat asupra 
activităţilor 
desfăşurate; 

a) societate cooperativă de gradul I 

 cooperativă meșteșugărească 

 cooperativă de consum sau de 
achiziții: membrii sunt consumatori 
ai unor bunuri sau servicii 
achiziționate de cooperativă  

 cooperativă de marketing: membri 
sunt producători care își 
comercializează produsele sau 
serviciile prin intermediul 
cooperativei 
 

b) cooperativă de credit  
c) casă de ajutor reciproc a salariaţilor  
d) casă de ajutor reciproc a 

pensionarilor  
e) societăţile agricole, 

Enumerare tipuri 
servicii / produse 
oferite 
membrilor 

i) Numărul total de membri din care  

- membri lucrători 
- membri producatori 

- membri consumatori/clienti 

din care membri apartinand unor grupuri vulnerabile 

ii) Numărul de membri pe localități; 
iii) Numărul total de membri care au beneficiat de produse sau 

servicii din partea CAR/Cooperativă pe tipuri pe localități 
(la nivel de unitate administrativ-teritorială comună/oraș) și 
pe tipuri de servicii, din care 

- membri și clienți aparținând unor grupuri vulnerabile pe 
categorii 

iv) Volum din cifra de afaceri realizat prin aportul/ în relație cu 
membri  

v) Adunări Generale organizate – participarea membrilor direct 
sau prin delegati – numar prezenti 

Contributia la   

dezvoltarea 

comunităţilor 

locale, crearea de 

locuri de muncă, 

implicarea 

persoanelor 

aparţinând 

grupului vulnerabil 

în activităţi cu 

a) cooperativă de credit  
b) casă de ajutor reciproc a salariaţilor  
c) casă de ajutor reciproc a 

pensionarilor 
d) 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 și este 
implicată în servicii financiare și 
financiar-bancare 

Contributia 
intreprinderii la   
incluziunea  
financiară 
Enumerare tipuri 
servicii 
financiare  

vi) Depozite si/sau Fonduri sociale constituite (numar total, 
valoarea minimă, maximă, medie, dobândă/bonificație 
medie) 

vii) împrumuturi (număr total, valoarea minimă, maximă, 
medie, dobândă medie) 

viii) servicii financiar-bancare acordate membrilor (număr total, 
valoarea minimă, maximă, medie) 

ix) Numărulde înregistrare în registrele de evidență ale Băncii 
Naționale a României 



caracter social 

şi/sau activităţi 

economice, 

facilitând accesul 

acestora la 

resursele şi 

serviciile 

comunităţii, 

consolidarea 

coeziunii 

economice şi 

sociale;) 

dezvoltarea 

serviciilor sociale. 

a) casă de ajutor reciproc a salariaţilor  
b) casă de ajutor reciproc a 
pensionarilor 

Enumerare tipuri 

servicii oferite, 

altele decat cele 

financiare 

x) ajutoare financiare (număr total, valoarea minimă, maximă, 
medie), din care 

- acordate persoanelor din grupuri vulnerabile 
xi) ajutoare materiale (număr total, valoarea minimă, maximă, 

medie), din care 

- acordate persoanelor din grupuri vulnerabile 

e) asociaţie sau fundaţie 

 

Enumerare tipuri 

tipuri de produse 

/servicii oferite, 

inclusiv activități 

economice 

desfășurate  

xii) număr membri 

- din care din grupuri vulnerabile 
xiii) Numărul de beneficiari ai activităților non-profit pe 

programe, proiecte, servicii urmând modalitatea obișnuită 
pe care organizația își înregistrează activitățile.   

xiv) Număr de beneficiari apartinând unor grupuri vulnerabile pe 
tipuri de grupuri pe programe, proiecte, servicii 

f) 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. 

Enumerare tipuri 

de produse 

/servicii oferite, 

inclusiv activități 

economice 

xv)  număr membri /acționari 
- din care din grupuri vulnerabile 
 

xvi) Numărul de beneficiari ai activităților non-profit pe 
programe, proiecte, servicii urmând modalitatea obișnuită 
pe care organizația își înregistrează activitățile.   

xvii) Număr de beneficiari apartinând unor grupuri 
vulnerabile pe tipuri de grupuri pe programe, proiecte, 
servicii 
 

Contributia la 
ocuparea forţei de 
muncă; 

Toate intreprinderile atestate  xviii) Numar angajati si valoarea normei acestora, inclusiv 
conventii de munca ale membrilor cooperatori 

 



 
2. Întreprinderile sociale de inserție (completare) 

2.1. Respectarea condițiilor privind inserția în muncă a grupurilor vulnerabile conf. Art. 10, pct. (1) 

lege. 

 

 
Indicator 

Valoarea 
indicatorului 

a Numar total angajati   

b Timp de lucru cumulat al tuturor angajaţilor   

c Număr total angajati apartinand  grupuri vulnerabile  

d Timpul de lucru cumulat al angajaţilor apartinand grupurilor vulnerabile 
(se exprima în ore) 

 

  Procent timp de lucru al angajatilor vulnerabili  
% (d/b*100) 

 

 

2.2 Măsuri de acompaniament  implementate pentru angajatii apartinand grupurilor vulnerabile aflati 

în insertie  

 

Măsuri  de  ocupare și acompaniament   Număr angajati din grupuri vulnerabile care au 
beneficiat 

Informare  

Consiliere  

Forme de pregătire profesionala  

Mediere  

Adaptare a locului de muncă  

Ucenicie și practică  

Altele care  

 

 
  



II. RAPORT FINANCIAR 
 
Raportul financiar se va intocmi pe baza situatiilor financiare intocmite cf Ordin Nr.  
Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 90%, conform art. 
8, alin. (4) lit. b și c din lege. 
 
1. Se vor prezenta conform bilanțului contabil următoarele informații: 

Nr. 
crt. 

Conform bilanț Activitate 
economică 
RON 

Activitate non-profit 
RON 

1.  Venituri Total   

2. Cheltuieli Total   

3.  Exercițiul net financiar    

4.  4.1 Alocarea excedentului / profitului rezultat la 

sfarsitul exercitiului financiar 

4.2 Suma /Destinatia 

- bonificații / dividende plătite membrilor / 
acționarilor 

- activități sociale  
 
4.3 Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului 
privind reinvestirea procentului de 90%, conform art. 
8, alin. (4) lit. b din lege. 

 

 

 

 
 
2. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind 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. 
 
 

Post Salariu maxim Salariat nume, prenume CNP Valoarea veniturilor brute 
dobândite de la Întrepriderea 

socială pe anul, inclusiv 
bonificații salariale 

   

Post salariu minim Salariat nume, prenume CNP Valoarea veniturilor brute 
dobândite de la Întrepriderea 

socială pe anul, inclusiv 
bonificații salariale  

   

Raport calculat  

 
 
        Reprezentantul                                                        Responsabilul financiar 



      Întreprinderii sociale,                                               al Întreprinderii sociale , 
 
          .....................                                                                    ........................... 
      (numele şi prenumele)                                                 (numele şi prenumele) 
 
       Semnătura şi ştampila                                                           Semnătura 
        ...................                                                                        .................... 
    Data ............... 


