
  

 

Nr. 54 din 20.09.2017                                                                         Nr. ___ din 20.09.2017 

 

Domnului Andrian CANDU,  

Președinte al Parlamentului 

 

Copie: Domnului Ștefan CREANGĂ, 

președinte al Comisiei economie,  

buget și finanțe a Parlamentului 

 

Copie: Doamnei Oxana DOMENTI,  

președinte al Comisiei protecție socială,  

sănătate și familie a Parlamentului 

 

Stimate domnule Președinte al Parlamentului,  

 

Prin prezenta, membrii Platformei pentru Promovarea Antreprenoriatului Social, aduc sincere 

mulțumiri membrilor Comisiei economie, buget și finanțe și Comisiei protecție socială, sănătate şi 

familie pentru aportul adus la promovarea și susținerea în primă lectură de către Parlament a proiectului 

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 510 din 23 decembrie 2016) care 

are ca obiectiv reglementarea antreprenoriatului social în Republica Moldova. 

Prin urmare, ne-am convins încă odată că doar unificându-ne eforturile putem contribui progresiv 

la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova. 

Totodată, ne exprimăm îngrijorarea privind faptul că proiectul nominalizat, pînă la moment nu a 

fost examinat în lectura a doua. În cazul în care acest proiect se află încă la etapa de consultări în cadrul 

comisiilor parlamentare – suntem deschiși pentru a contribui cu idei și propuneri reieșind din experiența 

membrilor Platformei pentru Promovarea Antreprenoriatului Social.  

În contextul celor expuse, solicităm respectuos să dispuneți urgentarea procesului de aprobare a 

proiectului de Lege nr. 510 în lectura a doua, astfel ca reprezentanții societății civile să beneficieze de 

prevederile acestuia pentru a dezvolta domeniul antreprenoriat social în Republica Moldova.  

Menționăm că fiecare zi de tărăgănare a acestui proces se răsfrânge negativ asupra persoanelor 

defavorizate – beneficiare a domeniului respectiv, limitându-le puținele șanse de integrare și schimbare 

a vieții înspre bine. 

În această ordine de idei, vă rugăm să luați cunoștință cu recomandările noastre referitoare la 

proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative propuse de membrii Platformei 

pentru Promovarea Antreprenoriatului Social, care sunt incluse în Anexa nr. 1 la prezentul demers.

  

Cu deosebită considerație, 

Membrii Platformei pentru Promovarea Antreprenoriatului Social 

 

Igor MERIACRE                                                                       Sergiu GURĂU 

Director executiv al                                                                      Director executiv al 

AO Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova                                AO “Eco-Răzeni” 



  

 

Anexa nr. 1 

la Demersul din 20.09.2017 

a membrilor Platformei pentru Promovarea Antreprenoriatului Social 

 

Propuneri de modificare și completare 

a proiectului de Lege nr. 510 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative votat 

în prima lectură de către  

Parlamentul Republicii Moldova la 06 aprilie 2017 

 

Se completează și modifică Articolul 363 după cum urmează: 

Articolul 363. Condiții pentru atribuirea statutului de întreprindere socială şi a statutului de întreprindere 

socială de inserție 

1. Pot obține statut de întreprindere socială societățile cu răspundere limitată şi cooperativele de 

producție, constituite de asociații obștești, fundații, instituții private şi/sau persoane fizice dacă 

întrunesc cumulativ următoarele condiții: 

1) desfășoară activități în cel puțin unul din domeniile prevăzute de articolul 361, punctul 2 din prezenta 

lege; 

2) asigură asociaților drept de vot egal, indiferent de participațiunea la capitalul social; 

3) reinvestesc cel puțin 90% din profit în realizarea obiectivelor din domeniile stabilite la articolul 361, 

punctul 2 şi stipulate expres în actul de constituire; 

4) aplică principiul echității sociale fată de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între 

care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8; 

5) nu au datorii la bugetul public național; 

6) stipulează expres în actul de constituire domeniile în care desfășoară activitatea, condițiile 

menționate la subpunctele 2) şi 3) din prezentul alineat şi faptul că:  

- nu distribuie proprietatea, dobândită din momentul obținerii statutului de întreprindere socială din 

activități de antreprenoriat social, şi mai mult de 10% din profit între membrii şi fondatorii săi, 

inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare; 

- în caz de lichidare transmite activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor săi către una 

sau mai multe întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție sau organizații necomerciale care 

au obținut statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie. 

2. Societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de producţie, constituite de asociaţii obşteşti, 

fundaţii, instituţii private şi/sau persoane fizice pot obţine statut de întreprindere socială de inserţie 

dacă, suplimentar la condiţiile menţionate în punctul 1 din prezentul articol, cu excepţia subpunctului 

1), întrunesc cumulativ următoarele condiţii:  

1) au permanent cel puţin 30% din angajaţi persoane din categoriile defavorizate ale populaţiei, astfel 

încît timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de 

lucru al tuturor angajaţilor; 

2) stipulează expres în actul de constituire a persoanei juridice ca obiectiv crearea locurilor de muncă şi 

încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei. 

3. Categoriile defavorizate ale populației și metodologia de încadrare în cîmpul muncii a acestora prin 

intermediul întreprinderilor sociale de inserție vor fi stabilite de Guvern. 

4. Statutul de întreprindere socială şi statutul de întreprindere socială de inserţie se acordă de Comisia 

Naţională pentru Antreprenoriat Social pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se face 



  

dovada că sînt respectate condiţiile care au stat la baza acordării statutului respectiv, şi se obţine din 

momentul înscrierii sintagmei „întreprindere socială”  sau „întreprindere socială de inserţie” în actele 

de constituire ale întreprinderii şi în Registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică 

respectivă. 

5. Organizaţiile necomerciale constituite sub formă de asociaţii obşteşti, fundaţii sau instituţii private 

pot desfăşura activităţi de antreprenoriat social dacă îndeplinesc condiţiile stabilite de prezentul 

articol şi obţin, în condiţiile legii, statutul de întreprindere socială sau de întreprindere socială de 

inserţie. 

 

Se adaugă Articolul 365 cu următorul conținut: 

Articolul 365. Măsuri de sprijin şi promovare a antreprenoriatului social 

1. Întreprinderile sociale de inserție beneficiază de: 

1) consiliere și instruire gratuită la constituirea şi/sau la dezvoltarea afacerii din partea autorităților și 

instituțiilor publice specializate; 

2) dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice în condiții speciale 

și prin stabilirea cotelor minime precum este stipulat de legislaţia privind achiziţiile publice;  

3) ajutor de stat prin intermediul programelor de stat, ce vor fi aprobate cu respectarea legislației 

naționale în materie de ajutor de stat, sub formă de: subvenții, granturi, credite preferențiale, dotări 

cu echipament și reparații capitale, etc. 

2. Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de următoarele facilităţi din partea autorităţilor 

administraţiei publice locale: 

1) atribuirea fără procedură de licitație a unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale, în scopul 

desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordat statutul de întreprindere socială de inserție; 

2) promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în 

comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora; 

3) facilităţi şi scutiri la taxele locale acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile 

legii; 

4) reduceri și/sau scutiri la tarifele pentru serviciile prestate și/sau lucrările executate de către autoritățile 

publice locale sau entitățile fondate de către acestea. 

 

Se adaugă Art. IX. cu următorul conținut: 

Art. IX. Legea nr. 131 din 13.07.2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2015, nr. 197-205, art.402) se completează după cum urmează: 

La articolul 5 alin.(2) după cuvintele „ateliere protejate” se completează cu textul „ sau întreprinderi 

sociale de inserție”. 


