
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și a listei genurilor  

de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social 

------------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 361 pct. 5 și la art. 364 pct. 1, pct. 3 și 6 din Legea 

nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 2/33 din 1994) și art.7 lit.k) din Legea 

nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr.22, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Genurile de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social, 

conform anexei nr.1; 

2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru 

Antreprenoriat Social, conform anexei nr.2; 

3) Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului 

privind selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

din rîndul reprezentanților societății civile, conform anexei nr.3. 

 

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii în termen de 60 de zile va 

organiza desfășurarea concursului privind selectarea membrilor Comisiei 

Naționale pentru Antreprenoriat Social din rîndul organizațiilor necomerciale 

care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi al reprezentanţilor 

întreprinderilor sociale, inclusiv al întreprinderilor sociale de inserţie. 

 

3. Componenţa nominală a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat 

Social se instituie  prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Economiei si Infrastructurii. 
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5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  
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Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.      din               2018 

 

Genurile de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social 

 

Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție pot practica 

orice gen de activitate economică prevăzute de Clasificatorul Activităților din 

Economia Moldovei, aprobat și pus în aplicare de la 01 ianuarie 2010 prin 

Hotărârea Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, cu 

excepția următoarelor activități: 

Secțiunea A: 

clasa 01.15; 

grupa 01.7. 

Secțiunea B: 

diviziunile 05, 06, 07; 

 grupa 09.1. 

Secțiunea C: 

Clasele 11.01, 11.05 și 11.06; 

diviziunile 12, 19 și 22; 

grupele 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 23.5, 23.6, 24.4, 25.4 și 30.4. 

Secțiunea D, grupa 35.2. 

Secțiunea G: 

grupa 46.1 și 47.3; 

clasele 46.21 (comerțul tutunului neprelucrat), 46.35, 46.39 (comerț 

cu ridicata nespecializat de tutun), 46.71, 46.75, 47.11 (comerț cu 

amănuntul în magazine nespecializate cu vînzare de tutun), 47.26, 47.81 

(comerţ cu amănuntul al produselor din tutun efectuat prin standuri, 

chioşcuri şi pieţe). 

Secțiunea K, O, T și U. 

Secțiunea R, diviziunea 92. 

Secțiunea S, clasa 94.20 și 94.92. 
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Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.      din                    2018 

REGULAMENTUL 

de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru 

Antreprenoriat Social 

 

Capitolul I 

Secțiunea 1 

Dispoziții generale 

 

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale 

pentru Antreprenoriat Social (în continuare – Comisia) reglementează atribuțiile 

Comisiei, componența, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, modul de 

organizare și funcționare a Comisiei, procedura de examinare a solicitării sau 

contestațiilor privind atribuirea statutului de întreprindere socială sau 

întreprindere socială de inserție, evaluarea conformării  la statutul de 

întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, modul de retragere a 

acestuia. 

2. Comisia este un organ colegial, fără personalitate juridică. 

 

Secțiunea 2  

Atribuțiile Comisiei 

3. Comisia are următoarele atribuții: 

1) elaborează studii și rapoarte în domeniul antreprenoriatului social, 

invitînd, după caz, experți sau instituind grupuri de lucru pentru a analiza şi a 

dezbate unele probleme ce ţin de activitatea organizațiilor necomerciale, 

societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție cu statut de 

întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție; 

2) participă la elaborarea politicilor publice și a actelor normative în 

domeniul antreprenoriatului social;  

3) examinează dosarele și rapoartele organizațiilor necomerciale, 

societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție, care solicită 

statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție; 

4) decide asupra atribuirii, suspendării (la solicitare) sau retragerii 

statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție 

organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor 

de producție sau refuză motivat eliberarea acestuia; 
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5) efectuează evaluarea privind respectarea statutului de întreprindere 

socială/întreprindere socială de inserție de către organizațiile necomerciale, 

societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție; 

6) avertizează organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere 

limitată și cooperativele de producție în cazul în care acestea încalcă legislația în 

domeniul antreprenoriatului social;  

7) examinează contestațiile și aprobă răspunsurile la acestea pe aspectele 

ce țin de competențele Comisiei; 

8) promovează sectorul antreprenoriatului social și înaintează 

recomandări privind îmbunătățirea cadrului de dezvoltare; 

9) publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, în termen de 6 luni după expirarea fiecărui an, raportul său de 

activitate pe anul precedent, precum şi lista actualizată a organizațiilor 

necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție 

cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție. 

 

Capitolul II 

Componenţa Comisiei 

4. Comisia este alcătuită din 11 membri (preşedinte, vicepreşedinte, şi 

membrii Comisiei), după cum urmează: 

1) Doi reprezentanţi din partea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, 

cîte un reprezentant din partea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 

Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei, la nivel de secretar de stat, 

desemnaţi în modul stabilit de către ministrul respectiv; 

2) un reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova, 

desemnat în modul stabilit de către conducătorul respectiv; 

3) 4 reprezentanți din rîndul reprezentanţilor organizaţiilor necomerciale  

care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi al reprezentanţilor 

întreprinderilor sociale, inclusiv al întreprinderilor sociale de inserţie, selectați în 

modul stabilit; 

5. Mandatul Comisiei este de 3 ani de la data emiterii ordinului 

ministrului economiei și infrastructurii.  

 

Secțiunea 1 

Președintele și vicepreședintele Comisiei 

 

6. Funcția de președinte al Comisiei este exercitată de secretarul general 

de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii. 
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7. Funcția de vicepreședinte al Comisiei este exercitată de un 

reprezentant al societății civile ales cu votul majorității membrilor Comisiei 

desemnați sau aleși în modul stabilit, în cadrul primei şedinţe a Comisiei, la 

propunerea membrilor Comisiei reprezentanţi ai sectorului neguvernamental  

8. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuții: 

1) convoacă şedinţele Comisiei; 

2) conduce activitatea Comisiei şi asigură îndeplinirea atribuţiilor 

Comisiei în conformitate cu prezentul Regulament; 

3) semnează deciziile Comisiei privind atribuirea, suspendarea (la cerere) 

sau retragerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de 

inserție, privind amînarea examinării sau respingerea solicitării ce ține de 

atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, 

răspunsurile la contestațiile aprobate de Comisie; 

4) eliberează copia deciziei Comisiei către solicitanții de statut de 

întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție; 

5) reprezintă Comisia în relaţiile cu autorităţile și instituțiile publice, 

Parlamentul, societatea civilă și partenerii de dezvoltare și semnează 

corespondența în raport cu acestea; 

6) semnează corespondența în adresa autorităților administrative și 

instituțiilor publice despre organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere 

limitată și cooperativele de producție cărora li s-a atribuit ori li s-a retras statutul 

de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție. 

9. În cazul lipsei temporare sau imposibilității de exercitare a atribuțiilor 

de către preşedinte, atribuțiile acestuia sînt îndeplinite de către vicepreşedintele 

Comisiei sau un alt membru al Comisiei desemnat prin vot deschis al majorității 

membrilor Comisiei desemnați sau aleși în modul stabilit, care va asigura 

interimatul. 

Secțiunea a 2-a 

Secretarul Comisiei 

10. Lucrările de secretariat în cadrul Comisiei sunt asigurate de către 

reprezentantul subdiviziunii responsabile de elaborarea politicilor în domeniul 

antreprenoriatului din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, fără drept 

de vot. 

11. Secretarul Comisiei: 

1) asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Comisiei; 

2) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl înaintează spre 

semnare preşedintelui Comisiei; 

3) pregăteşte materialele pentru şedinţele Comisiei; 

4) informează membrii Comisiei și invitaţii despre agenda şedinţei şi 

proiectele documentelor anexate pentru examinare; 
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5) pregătește proiectul deciziei/recomandării, raportului pe marginea 

solicitării sau grupului de lucru, răspunsului la contestație și-l prezintă Comisiei 

spre examinare și aprobare; 

6) întocmește proiectul procesului-verbal al ședințelor și îl înaintează spre 

semnare președintelui Comisiei;  

7) ţine evidenţa avizelor, opiniilor, notelor emise în cadrul şedinţelor şi 

asigură arhivarea corespunzătoare a materialelor aferente activităţii Comisiei;   

8) monitorizează procesul de implementare a deciziilor Comisiei şi 

informează președintele și membrii Comisiei despre statutul acestora; 

9) introduce informația cu privire la atribuirea, suspendarea (la solicitare) 

sau retragerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de 

inserție în Lista întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție 

publicată pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii;  

10) asigură publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și 

Infrastructurii a ordinii de zi ale ședințelor Comisiei; 

11) îndeplineşte și alte atribuţii stabilite de Comisie prin adoptarea 

deciziilor justificate în acest sens. 

Secțiunea a 3-a 

Membrii Comisiei 

 

12. Membrii Comisiei sunt în drept: 

1) să ia cunoştinţă de conținutul dosarelor și rapoartelor prezentate 

Comisiei de către organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și 

cooperativele de producție, precum şi să participe la examinarea lor; 

2) să-şi expună argumentele, să facă demersuri şi să prezinte materiale 

suplimentare în cazul în care dosarul sau raportul este incomplet; 

3) să propună spre examinare probleme ce ţin de competenţa Comisiei; 

4) să participe la adoptarea deciziilor prin vot şi să-şi expună, după caz, 

opinia separată; 

5) să solicite, în cazul iniţieirii procedurii de evaluare, de la organizaţiile 

necomerciale de la întreprindererile sociale sau întreprinderile sociale de inserţie 

prezentarea informaţiei privind activitatea acestora în domeniul 

antreprenoriatului social.   

13. Membrii Comisiei sunt obligați: 

1) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile legale şi 

prezentul Regulament; 
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2) să participe la şedinţele Comisiei și să înainteze propuneri pentru 

ordinea de zi a ședințelor Comisiei; 

3) să participe la elaborarea deciziilor Comisiei; 

4) să evite conflictul de interese în procesul decizional; 

5) să refuze și să denunțe orice incidente de integritate și să evite 

comiterea manifestărilor de corupție. 

14. În cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, 

atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 

funcţiile respective sau persoanele care exercită atribuțiile acestora, fără a emite 

o altă dispoziție a Guvernului. 

15. Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii: 

1) la cererea membrului Comisiei; 

2) în cazul incapacităţii de a exercita atribuţiile o perioadă mai mare de 6 

luni; 

3) în cazul unei condamnări penale aplicate în baza unei sentinţe 

judecătoreşti definitive; 

4) la cererea entităţii care a înaintat candidatura; 

5) la expirarea mandatului de 3 ani; 

6) în cazul în care membrul a părăsit entitatea în care activa la momentul 

nominalizării, fapt despre care este anunţat preşedintele Comisiei; 

7) în cazul identificării comiterii unei manifestări de corupție; 

8) în cazul decesului. 

Capitolul III 

Modul de organizare și funcționare a Comisiei 

 

16. Comisia se întruneşte ori de cîte ori sunt depuse solicitări sau 

contestații dar nu mai rar decît o dată în trimestru, în şedinţe ordinare şi, după 

caz, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii membrilor aleși ai Comisiei – 

în şedinţe extraordinare. Ședințele Comisiei sunt publice. 

Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele sunt prezenţi 2/3 din 

membrii Comisiei desemnați sau selectați în modul stabilit. 

17. Membrii Comisiei pot participa la şedinţe fie prin prezenţa fizică, fie 

prin intermediul video- ori audioconferinţei, utilizînd mijloace de comunicare 

precum telefonia fixă sau mobilă ori alte mijloace şi programe care permit 

organizarea audio- şi videoconferinţelor prin Internet. Membrii Comisiei nu pot 

delega alte persoane la ședință în cazul în care nu pot participa personal la 

aceasta. 

18. În funcţie de subiectele incluse pe ordinea de zi, în ședințele și 

activitatea Comisiei pot fi invitați reprezentanți ai altor autorități și instituții 
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publice, comunității partenerilor de dezvoltare, societății civile, mediului 

academic și mediului de afaceri, în calitate de observatori.  

19. Locul sau sediul desfăşurării şedinţelor Comisiei se asigură de către 

Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

20. Proiectul ordinii de zi a şedinţelor Comisiei se întocmeşte de către 

secretar, la propunerea preşedintelui și a celorlați membri. Secretarul Comisiei va 

transmite fiecărui membru invitaţia de participare, proiectul ordinii de zi şi 

materialele referitoare la subiectele incluse în proiectul ordinii de zi. 

21. Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei şi, 

după caz, a persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 

convocarea şedinţei. Ordinea de zi se aprobă de Comisie și se publică pe pagina 

web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

22. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmeşte de către secretarul 

acesteia, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei și 

conține informații referitoare la prezența membrilor Comisiei și a altor 

participanți la ședință, conținutul dezbaterilor, problemele puse la vot, rezultatele 

votării și deciziile adoptate. Procesul-verbal se semnează de către preşedintele şi 

secretarul Comisiei. Procesul-verbal al ședinței Comisiei se distribuie membrilor 

acestuia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data desfășurării ședinței și se 

publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

 

Capitolul IV 

Deciziile și recomandările Comisiei. 

Procedura de examinare a solicitărilor sau contestațiilor 

 

23. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă decizii și recomandări 

în problemele ce ţin de competenţa sa. 

24. Deciziile și recomandările Comisiei se adoptă cu votul majorității 

membrilor prezenți la ședință.  

25. Deciziile Comisiei au caracter obligatoriu, iar recomandările - caracter 

consultativ pentru toate autorităţile administrative, instituțiile publice sau 

persoane fizice și juridice de drept privat. 

26. Solicitările privind atribuirea statutului de întreprindere 

socială/întreprindere socială de inserție sau contestațiile în problemele ce ţin de 

competenţa Comisiei se examinează inițial de către secretarul Comisiei, iar 

decizia finală este luată de către Comisie. 

27. Secretarul va întocmi proiectul de decizie sau răspuns la contestație. 
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28. Pînă la începerea examinării solicitării sau contestației, membrul 

Comisiei este obligat să se autorecuze, dacă se află în conflict de interese cu 

solicitantul de statut de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție. 

29. În cazul existenței unor motive întemeiate, solicitantul statutului de 

întreprindere socială/întreprindere socială de inserție, poate cere recuzarea 

membrului Comisiei. Cererea de recuzare se examinează în cadrul Comisiei, care 

adoptă o decizie în acest sens.  

30. Comisia examinează solicitarea privind atribuirea sau prelungirea 

statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție şi adoptă, 

după caz, una din următoarele decizii: 

1) atribuie sau prelungește statutul de întreprindere socială/întreprindere 

socială de inserție; 

2) amînă examinarea solicitării privind atribuirea sau prelungirea statutului 

de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție; 

3) respinge solicitarea privind atribuirea sau prelungirea statutului de 

întreprindere socială/întreprindere socială de inserție. 

31. Decizia de atribuire sau prelungire a statutului de întreprindere 

socială/întreprindere socială de inserție se adoptă urmare a examinării integrale a 

dosarului depus de solicitant, în baza raportului de examinare al dosarului 

prezentat membrilor Comisiei de către secretar precum şi în baza explicațiilor 

reprezentanților solicitantului prezenți la şedinţă. 

32. Decizia de amînare a examinării solicitării privind atribuirea sau 

prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție 

se adoptă dacă dosarul prezentat Comisiei este incomplet. În acest caz, Comisia 

acordă solicitantului un termen de 30 de zile pentru înlăturarea neajunsurilor. 

33. Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea sau prelungirea 

statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se adoptă 

dacă: 

1) solicitantul nu îndeplineşte condițiile prevăzute la articolul 363 punctele 

1 şi 2 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; 

2) la expirarea a 30 de zile pentru înlăturarea neajunsurilor în cazul 

dosarului depus incomplet solicitantul nu a completat dosarul în modul stabilit. 

34. Solicitantul căreia i s-a atribuit sau prelungit statutul de întreprindere 

socială/întreprindere socială de inserție primeşte decizia privind atribuirea sau 

prelungirea statutului, eliberată de Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării procesului-verbal al ședinței Comisiei în cadrul căreia s-a luat 

decizia. 

35. La solicitarea organului de conducere a întreprinderii 

sociale/întreprinderii sociale de inserție, Comisia este în drept să suspende pentru 
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perioada solicitată, statutul de întreprindere socială/întreprindere socială de 

inserție, dar nu mai mult decît valabilitatea acestuia. 

36. Deciziile, recomandările și răspunsurile la contestații, aprobate de către 

Comisie, se semnează de către preşedinte și secretarul Comisiei. 

37. Statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se 

atribuie pe un termen de 3 ani și se prelungește consecutiv pe un termen de 3 ani 

dacă solicitantul dovedește că sunt respectate condițiile care au stat la baza 

atribuirii acestuia. 

38. Statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se 

obţine din momentul emiterii deciziei de înscriere a sintagmei „Întreprindere 

socială” sau „Întreprindere socială de inserţie” în actele de constituire ale 

organizaţiei necomerciale, societății cu răspundere limitată sau cooperativei de 

producție, şi efectuarea înscrierii respective în registrul de stat în care se 

înregistrează aceasta.  

39. Organizaţiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și 

cooperativele de producție prezintă Comisiei un dosar (pe suport de hîrtie sau 

suport electronic) care conţine următoarele documente: 

1) cerere-model de atribuire sau prelunguire a statutului de întreprindere 

socială sau întreprindere socială de inserție; 

2) procesul-verbal al Adunării generale a membrilor sau a fondatorilor prin 

care s-au aprobat modificările și/sau completările în actul de constituire; 

3) copia buletinului de identitate al administratorului solicitantului sau a 

persoanei delegate; 

4) declarația pe proprie răspundere precum că solicitantul îndeplinește 

condiţiile prevăzute la articolul 363 punctul 1, după caz, şi punctul 2 din Legea 

nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (anexa nr.1 și nr.2). 

40.  În vederea atribuirii statutului de întreprindere socială sau de 

întreprindere socială de inserție, Comisia poate cere solicitanţilor de statut doar 

acte ce confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 363 punctele 1 şi 2 

din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. 

41. Atribuirea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau 

întreprindere socială de inserție este gratuită. 

 

Capitolul V 

Evaluarea conformării la statutul de întreprindere socială sau 

înteprindere socială de inserție. Modul de retragere al acestuia 

 

42 Evaluarea privind respectarea statutului de întreprindere 

socială/întreprindere socială de inserție de către organizaţiile necomerciale, 
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societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție se efectuează de 

către Comisie, prin intermediul grupurilor de lucru. 

43. Comisia instituie grupuri de lucru din membrii săi, reprezentanți ai 

autorităților administrative și instituțiilor publice interesate, care participă 

nemijlocit la efectuarea evaluării. 

44. Drept temei pentru efectuarea evaluării pot servi sesizările şi adresările 

organelor de drept şi fiscale, petiţiile persoanelor fizice şi juridice privind 

încălcările comise de întreprinderile sociale sau întreprinderile sociale de 

inserție. 

45. În exercitarea funcţiilor de evaluare, grupul de lucru este în drept: 

1) să solicite informaţii referitoare la activitățile întreprinderilor sociale 

sau întreprinderilor sociale de inserție; 

2) să solicite explicaţii în scris de la  organele de conducere  ale 

întreprinderilor sociale sau întreprinderilor sociale de inserție; 

3) să solicite şi să primească de la autoritățile și instituțiile publice 

informaţia necesară pentru efectuarea evaluării; 

4) să solicite organelor de conducere ale întreprinderilor sociale sau 

întreprinderilor sociale de inserție copii de pe documente şi/sau, după caz, 

documentele în original; 

5) să asiste la activităţile întreprinderilor sociale sau întreprinderilor 

sociale de inserție; 

6) să pregătească proiectele deciziilor de avertizare a întreprinderilor 

sociale sau întreprinderilor sociale de inserție, care au încălcat legislaţia cu 

privire la antreprenoriatul social. 

46. După efectuarea evaluării, secretarul Comisiei în comun cu membrii 

grupului de lucru întocmeşte raportul privind rezultatele evaluării efectuate, care 

se prezintă la şedinţa Comisiei pentru aprobare. 

47. În cazul depistării abaterilor de la cerinţele prevăzute la art.361 şi 363 

din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Comisia va 

avertiza întreprinderile sociale sau întreprinderile sociale de inserție cu privire la 

abaterile depistate şi va solicita înlăturarea acestora în cel mult 60 de zile.  

48. Dacă întreprinderea socială sau întreprinderea socială de inserție 

avertizată nu înlătură, în termenul stabilit la pct.48, abaterile depistate, Comisia 

adoptă decizia de retragere a statutului de întreprindere socială sau întreprindere 

socială de inserție. 

 

Capitolul VI 

Dispoziții finale 

49. Controlul asupra respectării legislației fiscale de către întreprinderile 

sociale și întreprinderile sociale de inserție îl exercită organele financiare şi 

fiscale de stat. Modul de efectuare a controlului asupra activităţii financiare este 

stabilit de legislaţie. 

50. Comisia elaborează și prezintă ministrului economiei și infrastrucutrii, 

pînă la data de 30 iunie, raportul anual al activităţii Comisiei Raportul este 

publicat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii. 
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51. Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție urmează să 

întocmească rapoarte de activitate, folosind raportul de activitate-model prevăzut 

în anexa nr.3 și anexa nr.4 la prezentul Regulament. 

52. Raportul de activitate (pe suport de hîrtie sau suport electronic) se 

transmite anual de către întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de 

inserţie, pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an. 
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Anexa nr.1 

la Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

pentru întreprinderea socială 

 

Subsemnatul (ta) _________________ (numele, prenumele, funcția), 

declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal al 

Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 pentru falsul în declarații, că 

_________________(se indică denumirea persoanei juridice) îndeplinește 

condiţiile prevăzute la articolul 363 punctul 1 din Legea nr. 845/1992 cu privire 

la antreprenoriat și întreprinderi. 

 

Menționez și faptul că, s-au prezentat la dosar copii de pe documentele 

originale. 

 

Data: _____________       

 

Nume și prenume 

 

Semnătura:_______________  
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Anexa nr.2 

la Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

pentru întreprinderea socială de inserție 

 

Subsemnatul (ta) _________________ (numele, prenumele), declar pe 

proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal al Republicii 

Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 pentru falsul în declarații, că 

_________________(se indică denumirea persoanei juridice) îndeplinește 

condiţiile prevăzute la articolul 363 punctul 1 şi punctul 2 din Legea nr. 845/1992 

cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. 

 

Menționez și faptul că s-au prezentat la dosar copii de pe documentele 

originale. 

 

Data: _____________       

 

Nume și prenume 

 

Semnătura:_______________  
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Anexa nr.3 

la Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

 

 

ANTET ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ 

RAPORT DE ACTIVITATE-MODEL 

privind activitatea desfășurată de Întreprinderea Socială ………………  în 

anul ……………….. 

 

I. COMPONENTĂ TEHNICĂ  A RAPORTULUI 

 

1. Descrierea misiunii întreprinderii sociale 

2. Necesități sociale identificate în domeniul de activitate al întreprinderii 

sociale 

3. Descrierea serviciilor și rezultatelor obținute în anul precedent în acord cu 

prevederile art. 362 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat 

social și întreprinderi 

4. Descrierea activității economice (produse realizate și servicii prestate) 

5. Resurse utilizate în activitatea desfășurată (financiare - de exemplu: 

fonduri europene, internaționale, altele; materiale; de personal, alte tipuri 

de resurse) 

6. Modificări intervenite pe parcursul anului precedent în activitatea 

întreprinderii sociale (schimbare sediu, suspendare statut, controale 

efectuate de autorități ș.a.) 

 

II. COMPONENTĂ FINANCIARĂ A RAPORTULUI 

1. Număr mediu de salariați în anul precedent 

2. Număr mediu de membri în anul precedent 

3. Număr mediu de voluntari în anul precedent 

4. Se vor prezenta conform bilanțului contabil următoarele informații: 
Nr. 

crt.  

Conform bilanț Activitate 

economic lei 

Activitate 

nonprofit lei (dacă 

e cazul) 

1.  Venituri – Total    
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Nr. 

crt.  

Conform bilanț Activitate 

economic lei 

Activitate 

nonprofit lei (dacă 

e cazul) 

2.  Cheltuieli – Total    

3.  Profit net - Total    

4.  Prezentarea modului de 
îndeplinire a criteriului privind 
reinvestirea procentului de 90% 
din profit, conform art. 363 punctul 
c) din Legea nr. 845/1992 cu 
privire la antreprenoriat social și 
întreprinderi 

 

 

Reprezentantul legal, Responsabilul financiar,  

Întreprindere socială                                      Întreprindere Socială  

Semnătura          Semnătura  

 

Data:  
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Anexa nr.4 

la Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

 

 

ANTET ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERȚIE 

RAPORT DE ACTIVITATE-MODEL 

privind activitatea desfășurată de Întreprinderea Socială de Inserție 

………………  în anul ……………….. 

 

I. COMPONENTĂ TEHNICĂ  A RAPORTULUI 

 

1. Descrierea misiunii întreprinderii sociale de inserție 

2. Necesități sociale identificate în domeniul de activitate al întreprinderii 

sociale de inserție 

3. Descrierea serviciilor și rezultatelor obținute în anul precedent în acord 

cu prevederile art. 362 din Legea nr. 845/1992 cu privire la 

antreprenoriat social și întreprinderi 

4. Descrierea activității economice (produse realizate și servicii prestate) 

5. Resurse utilizate în activitatea desfășurată (financiare - de exemplu: 

fonduri europene, internaționale, altele; materiale; de personal, alte 

tipuri de resurse) 

6. Modificări intervenite pe parcursul anului precedent în activitatea 

întreprinderii sociale de inserție (schimbare sediu, suspendare statut, 

controale efectuate de autorități ș.a.) 

 

II. COMPONENTĂ FINANCIARĂ A RAPORTULUI 

1. Număr mediu de salariați în anul precedent 

2. Număr mediu de membri în anul precedent 

3. Număr mediu de voluntari în anul precedent 

4. Se vor prezenta, conform evidenței interne a salariaților, următoarele 

informații aferente respectării condițiilor specifice prevăzute la art. 363 

punctul 2, a) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat social și 

întreprinderi 
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Luna  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Număr total angajați             

Număr angajați aparținând 

grupurilor defavorizate  

            

Procent % angajați din 

grupuri defavorizate 

            

Totalul timpului de lucru al 

tuturor angajaților (ore)  

            

Timpul de lucru cumulate al 

angajaților aparținând 

grupului defavorizat (ore)  

            

Procent % timp de lucru 

al persoanelor din grupuri 

defavorizate 

            

 

5. Se vor prezenta conform bilanțului contabil următoarele informații: 
Nr. 

crt.  

Conform bilanț Activitate 

economic lei 

Activitate 

nonprofit lei (dacă 

e cazul) 

5.  Venituri – Total    

6.  Cheltuieli – Total    

7.  Profit net - Total    

8.  Prezentarea modului de 
îndeplinire a criteriului privind 
reinvestirea procentului de 90% 
din profit, conform art. 363 punctul 
c) din Legea nr. 845/1992 cu 
privire la antreprenoriat social și 
întreprinderi 

 

Reprezentantul legal, Responsabilul financiar,  

Întreprindere socială de inserție Întreprindere Socială de Inserție 

Semnătura         Semnătura  

Data:  
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Anexa nr.3 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.      din                    2018 

 

REGULAMENT 

privind modul de organizare și desfășurare a concursului privind  selectarea 

membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din rîndul 

reprezentanților societății civile 

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

1. Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului 

privind selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

din rîndul reprezentanților societățiicivile (în continuare – Regulament) stabileşte 

modul de organizare a concursului public de selectare a din rîndul 

reprezentanţilor organizaţiilor necomerciale  care desfăşoară activităţi de 

antreprenoriat social şi al reprezentanţilor întreprinderilor sociale, inclusiv al 

întreprinderilor sociale de inserţie. 

2. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe 

următoarele principii: 

1) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la 

concurs a oricărei persoane, care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul 

regulament; 

2) asigurarea transparenţei pentru toate persoanele interesate, prin punerea 

la dispoziţie a tuturor informaţiilor referitoare la modul de organizare şi 

desfăşurare a concursului; 

3) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii 

de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse 

egale. 

3. Selectarea a 4 reprezentanți ai organizațiilor necomerciale  care 

desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi al reprezentanţilor întreprinderilor 

sociale, inclusiv al întreprinderilor sociale de inserţie, pentru poziția de membru 

al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social se efectuează în bază de 

concurs, organizat de Comisia de selectare a reprezentanților pentru poziția de 

membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, potrivit condiţiilor 

stabilite în prezentul Regulament. 

 

Capitolul II 

Comisia de selectare a reprezentanților pentru poziția de membru al 

Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

4. Comisia de selectare a reprezentanților pentru poziția de membru al 

Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (în continuare – Comisia de 

selectare) este compusă din 5 membri, dintre care 2 membri desemnați de 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 1 membru desemnat de Ministerul 
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Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 1 membru desemnat de Consiliul Național 

pentru Participare și 1 membru desemnat de Platforma pentru promovarea 

Antreprenoriatului Social. 

5. Toți membrii Comisiei de selectare trebuie să aibă o reputație 

ireproșabilă și să întrunească cumulativ următoarele condiții: 

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

2) nu ia fost instituită prin hotărîre judecătorească măsură de ocrotire 

judiciară; 

3) are studii superioare sau echivalentul acesteia, aferente domeniului 

antreprenoriat social; 

4) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care a fost absolvită de 

răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de 

graţiere; 

5) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 

anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre 

judecătorească definitivă; 

6) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al 

restricțiilor; 

7) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată 

prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate; 

8) cunoaşte limba de stat; 

9) nu este membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

6. Componența nominală a Comisiei de selectare se aprobă prin ordin al 

ministrului economiei și infrastructurii pentru fiecare concurs de selectare a 

reprezentanților organizațiilor necomerciale, întreprinderilor sociale și 

întreprinderilor sociale de inserție, care desfășoară activități de antreprenoriat 

social. 

7. Funcția de președinte al Comisiei este exercitată de unul din secretarii 

de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii desemnat prin ordinul 

ministrului. 

8. Președintele reprezintă Comisia de selectare în raport cu alte persoane 

fizice și juridice, inclusiv cu reprezentanții mass-media. 

9. Secretariatul Comisiei de selectare se asigură de către subdiviziunea 

internă a aparatului central al Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

Secretarul nu este membru al Comisiei de selectare. 

10. Ședința Comisiei de selectare se consideră deliberativă dacă la ea 

participă 2/3 din membri. 

11. Ministerul Economiei și Infrastructurii asigură păstrarea 

documentelor concursului atît pe durata desfășurării concursului, cît și pe o 

perioadă de 12 luni după desfășurarea acestuia. 

12. Hotărîrile Comisiei de selectare se adoptă cu votul majorității 

membrilor prezenți la ședință. 

13. Comisia de selectare are următoarele atribuţii: 

1) asigură întocmirea documentelor pentru organizarea concursului; 
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2) asigură publicarea informației relevante cu privire la inițierea 

concursului; 

3) examinează dosarele candidaților și aprobă lista candidaților admiși la 

concurs; 

4) formulează întrebările pentru interviu; 

5) desfășoară concursul; 

6) aprobă rezultatele concursului; 

7) asigură accesul candidaților la rezultatele concursului și publicarea 

acestora pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

14. Membrii Comisiei de selectare au următoarele obligaţii: 

1) să participe la şedinţele Comisiei de selectare; 

2) să notifice în scris președintele Comisiei de selectare despre faptul 

survenirii conflictului de interese și natura acestuia; 

3) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal conform Legii 

nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; 

4) să se abţină de la orice acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al 

Comisiei de selectare sau de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de 

interese, în sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor 

personale, care se va aplica şi în privinţa membrilor care nu sînt subiecţi ai 

declarării averii şi intereselor personale, să se abţină de la fapte ce ar putea 

discredita Comisia de selectare sau ar putea provoca îndoieli privind 

obiectivitatea hotărîrilor acesteia. 

15. În cazul existenţei vreunui motiv care poate genera un conflict de 

interese, membrii Comisiei de selectare notifică în scris despre acest fapt 

preşedintele acesteia cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de şedinţa Comisiei de 

selectare. În funcţie de natura conflictului de interese, Comisia de selectare, în 

cel mult 5 zile lucrătoare de la data informării, va decide, după caz, necesitatea 

desemnării unui alt membru al Comisiei. 

16. Membrul Comisiei de selectare, în baza deciziei acesteia, se revocă de 

către autoritatea/instituția/organizația care l-a desemnat, dacă acesta a lipsit 

nemotivat de la două ședințe consecutive ale Comisiei de selectare sau dacă nu 

respectă obligațiile prevăzute la pct.14. În acest caz, desemnarea unui alt 

membru al Comisiei de selectare are loc în cel mult 5 zile lucrătoare de la data 

revocării. 

17. Secretarul Comisiei de selectare are următoarele atribuţii: 

1) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; 

2) elaborează proiectele hotărîrilor; 

3) arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de selectare şi 

hotărîrile adoptate de aceasta; 

4) verifică dacă dosarele depuse pentru concurs conțin toate actele stabilite 

la pct.18; 

5) asigură păstrarea dosarelor de participare la concurs pe durata stabilită 

la pct.11 din prezentul Regulament; 

 îndeplineşte și alte atribuţii stabilite de Comisie prin adoptarea deciziilor 

justificate în acest sens 
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Capitolul III 

Candidatul la poziția de membru 

al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social 

 

18. La poziția de membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat 

Social din partea societății civile este în drept să candideze persoana care 

întrunește cumulativ următoarele condiții: 

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

2)nu ia fost instituită prin hotărîre judecătorească măsură de ocrotire 

judiciară; 

3) are studii superioare sau echivalentul acesteia; 

4) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care a fost absolvită de 

răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de 

graţiere; 

5) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 

anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre 

judecătorească definitivă; 

6) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al 

restricțiilor; 

7) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată 

prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate; 

8) cunoaşte limba de stat; 

9) nu este membru al Comisiei de selectare a reprezentanților pentru 

poziția de membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social. 

19. Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul 

Ministerului Economiei și Infrastructurii. La depunerea dosarului, candidatului i 

se eliberează, în scris, de către secretar, confirmarea recepționării dosarului. 

Dosarul de participare la concurs include: 

1) formularul de intenție privind participarea la concurs (Anexa nr.1 la 

prezentul Regulament); 

2) scrisoarea de motivare 

3) copia de pe buletinul de identitate; 

4) copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia; 

5) scrisori de recomandare din partea a cel puțin 5 organizații 

necomerciale, întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, care 

desfășoară activități de antreprenoriat social, inclusiv a organizației din care face 

parte sau cu care conlucrează; 

6) Tabel centralizator cu semnături ale organizațiilor, care susțin 

candidatura persoanei (nume entitate juridică, cod fiscal, date de contact (adresă, 

mail, tel, web), reprezentant legal, semnătură, data de semnare). 

7) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la 

pct.18 (Anexa nr.2 la prezentul Regulament); 

8) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr.3 la 

prezentul Regulament). 
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20. Dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate 

la pct.19 se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au 

fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru 

depunerea acestuia. 

 

Capitolul IV 

Organizarea și desfășurarea concursului 

21. Concursul are loc în două etape: 

1) selecţia candidaţilor în baza dosarelor depuse; 

2) interviul. 

22. Comisia de selectare plasează pe pagina web oficială a Ministerului 

Economiei și Infrastructurii anunțul cu privire la concurs conform modelului din 

anexa 5. 

23. În anunțul cu privire la concurs se indică: 

1) cerințele față de candidați; 

2) termenul-limită de depunere a dosarelor; 

3) bibliografia concursului. 

24. Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs este de cel 

puțin 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului cu privire la concurs. 

25. În cazul în care numărul dosarelor de participare la concurs este mai 

mic decît 4 sau, drept rezultat al selecţiei candidaţilor în baza dosarelor depuse, 

nu a fost admis un număr de cel puțin 4 candidați, se anunţă prelungirea 

concursului pentru cel mult 15 zile lucrătoare. 

26. Comisia de selectare, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a dosarelor, examinează și evaluează dosarele 

de participare la concurs și selectează candidații care vor fi invitați la interviu din 

cadrul membrilor care au obținut calificativul „DA” la toate criteriile de 

calificare din grila de selecție administrativă (Anexa nr.4 la prezentul 

Regulament). 

27. În decursul a 5 zile lucrătoare de la decizia luată ca urmare a analizei 

dosarelor depuse de candidați, secretarul comisiei: 

1) asigură publicarea pe pagina web a Ministerului Economiei și 

Infrastructurii a listei candidaților admiși pentru interviu, împreună cu 

următoarele informații: data, locul și ora desfășurării interviului; 

2) comunică rezultatul selecției dosarelor către persoanele care au candidat 

pe e-mail sau fax. 

28. Interviul are loc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării 

anunţului privind desfăşurarea concursului. 

29. Dacă pînă la data desfășurării interviului se constată că, candidatul 

admis la interviu nu întrunește cel puțin una din condițiile prevăzute la pct.18 din 

prezentul Regulament, acesta este exclus din lista candidaților admiși la interviu 

și din concurs, cu informarea acestuia. 

30. În caz de neprezentare la interviu, se consideră că, candidatul s-a retras 

din concurs. 
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31. Concursul poate avea loc dacă la interviu s-au prezentat cel puțin 4 

candidați. În cazul prezentării mai puțin de 4 candidați, se anunţă prelungirea 

concursului pentru cel mult 15 zile lucrătoare. 

32. Comisia formulează întrebările conform grilei de selecție calitativă 

(Anexa nr.5 la prezentul Regulament). 

33. Aceleași întrebări sînt adresate tuturor candidaților. În afară de 

întrebările-standard formulate de Comisia de selectare, candidaților le pot fi 

adresate întrebări adiționale, specifice, de precizare, reieșind din dosarul de 

concurs al candidatului. 

34. Fiecare răspuns la întrebările-standard se apreciază de către fiecare 

membru al Comisiei cu puncte de la 1 la 5, care se indică în grila de selecție 

(Anexa nr.5 la prezentul Regulament). Fiecare membru al Comisiei completează 

propriul tabel de punctaj. Prin însumarea punctelor pentru fiecare întrebare se 

obține punctajul total acordat candidatului de către membrul Comisiei de 

selectare. 

35. Punctajul final al candidatului reprezintă media aritmetică a 

punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei de selectare și se 

indică în tabelul de punctaj final (Anexa nr.6 la prezentul Regulament). 

36. Se consideră învingători ai concursului candidaţii care au acumulat cel 

mai mare punctaj și sunt selectați în ordinea descrescătoare ținînd cont de 

punctajul obținut. 

37. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut același punctaj, 

se efectuează tragerea la sorți, consemnînd faptul respectiv în procesul-verbal. 

38. Interviul se consemnează într-un proces-verbal, care include: 

1) lista membrilor Comisiei de selectare prezenți la ședință; 

2) lista participanților la concurs în ambele etape (selecția dosarului și 

interviului); 

3) rezultatele selecției administrative și interviului. 

39. În baza rezultatelor interviului, Comisia de selectare emite o hotărîre, 

în care se indică: 

1) data și locul adoptării; 

2) lista candidaților care au promovat concursul și urmează a fi numiți în 

poziția de membri ai Comisiei Naționale pentru Antreprenoriatul Social, precum 

și punctajul obținut de aceștia. 

40. Hotărîrea Comisiei de selectare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare 

de la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei 

și Infrastructurii. 

41. Persoanele selectate ca urmare a derulării concursului sunt numite în 

calitate de membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social prin 

dispoziția Guvernului privind aprobarea componenței nominale a Comisiei 

Naționale pentru Antreprenoriat Social. 

42. Candidaţii au dreptul să solicite şi să obţină informaţii de la Comisia 

de selectare cu privire la modul şi rezultatul evaluării sale. 

43. Candidații care nu sînt de acord cu rezultatele concursului pot contesta 

rezultatele acestuia în instanța judecătorească, în modul stabilit de legislație. 
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       Anexa nr. 1 

    la Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a  

    concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale  

    pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile 

 

Număr  și dată înregistrare 

Organizație candidată                                                    Secretariatul 

Ministerului Economiei și Infrastructurii 

FORMULARUL DE INTENȚIE PRIVIND PARTICIPAREA LA 

CONCURS 

I. DATE DE IDENTIFICARE 

1. Numele, Prenumele candidatului 

2. Adresa 

3. Telefon 

4. Denumire entității juridice pe care o reprezintă 

5. Adresa poștală completă 

6. Codul de Înregistrare fiscală 

7. Telefon, fax, e-mail, web entitate juridică 

8. Persoana de contact (nume și prenume, funcție și date de contact) 

9. Categoria în care se încadrează entitatea juridică: 

a) Asociație obștească 

b) Fundație 

c) Cult religios 

d) Cooperativă de producție 

e) Societate cu răspundere limitată 

II. RELEVANȚA DOMENIULUI DE ACTIVITATE A 

ORGANIZAȚIEI PENTRU SECTORUL 

ANTREPRENORIATULUI SOCIAL 

10. Descrierea misiunii / scopului principal al organizației 

11. Descrierea activităților derulate în ultimii 3 ani cu tangență pentru 

domeniul antreprenoriatului social 

12. Număr angajați / membri / voluntari pe care organizația îi deține 

13. Descrierea grupului țintă al organizației și dimensiunea acestuia pe ultimul 

an calendaristic 

14. Veniturile organizației în ultimii 3 ani calendaristici conform bilanț 

15. Surse de finanțare ale organizației (grant-uri, donații, sponsorizări, 

activitate economică, finanțare de la bugetul local sau de stat ș.a.), 

respectiv ponderea procentuală din total buget în ultimul an calendaristic 
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16. Menționarea rețelelor / federațiilor / asociațiilor profesionale din care 

organizația face parte, respectiv precizarea statutul deținut în ultimul an 

calendaristic (membru fondator, membru s.a.) 

17. Precizarea organizațiilor / instituțiilor care susțin candidatura organizației / 

persoanei pentru poziția de membru în Comisia Națională pentru 

Antreprenoriat Social, sectorul din care acestea provin și datele de contact 

(nume și prenume reprezentant legal, telefon, mail, web). 

 

III. EXPERTIZA PROFESIONALĂ A EXPERTULUI DESEMNAT 

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS 

18. Educație (se va completa tabelul de mai jos cu studiile universitate, 

precum și alte formări cu relevanță pentru domeniu) 

Instituția / Perioada Studii efectuate / diploma obținută 

  

 

19. Experiență profesională 

Perioa

da 

Localita

tea 

Angajator Funcție 

deținută 

Principalele 

responsabilități 

     

 

20. Apartenență la rețele / federații / comisii / asociații profesionale ș.a. 

21. Expertiză relevantă deținută pentru poziția de membru în comisie în acord 

cu criteriile generale și specifice de la punctul 18 din regulamentul privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului privind selectarea 

membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din rîndul 

reprezentanților ai societății civile. 

Subsemnatul (a) ………………           , declar că informațiile prezentate în 

formularul de intenție sunt corecte și pot susținute la cerere cu documente 

justificative. 

Reprezentant legal, 

Nume și prenume       Semnătura 
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      Anexa nr. 2 

    la Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a  

    concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale  

    pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

 

Subsemnatul (ta) _________________ (numele, prenumele), declar pe 

proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal al Republicii 

Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 pentru falsul în declarații, că îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: 

1) dețin cetățenia Republicii Moldova; 

2) nu mi-a fost instituită prin hotărîre judecătorească măsura de ocrotire 

judiciară ; 

3) am studii superioare sau echivalentul acesteia;  

4) nu am antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de 

răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de 

grațiere;  

5) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita 

anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

6) în privința mea nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului 

juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor; 

7) în privința mea nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin 

care s-a dispus confiscarea averii nejustificate; 

8) cunosc limba de stat; 

 

Menționez și faptul că s-au prezentat la dosar copii de pe documentele originale. 

 

Data: _____________       

 

Nume și prenume 

 

Semnătura:_______________  
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      Anexa nr. 3 

    la Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a  

    concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale  

    pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile 

 

 

 

Acord 

 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul (ta) _________________ (numele, prenumele), declar că 

sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate la depunerea 

candidaturii pentru poziția de membru al Comisiei Naționale pentru 

Antreprenoriat Social. 

 

 

Data  

 

Nume și prenume, 

 

Semnătura 
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      Anexa nr. 4 

    la Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a  

    concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale  

    pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile 

 

 

GRILA DE SELECȚIE ADMINISTRATIVĂ (ETAPA VERIFICARE 

DOSAR) A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU 

ÎN CADRUL COMISIEI NAȚIONALE PENTRU ANTREPRENORIAT 

SOCIAL 

 

Nr. 

crt 

Documente depuse DA NU 

1. Formularul de intenție privind participarea la concurs 

completate toate câmpurile conform modelului 

  

2. Scrisoarea de motivare   

3. Copia de pe buletinul de identitate.   

4. Copia de pe diploma de studii superioare sau 

echivalentul acesteia 

  

5. Scrisoarea de recomandare a organizației din care 

face parte sau cu care conlucrează. 

  

6 Tabel centralizator cu semnături ale organizațiilor 

care susțin candidatura persoanei (nume entitate 

juridică, cod fiscal, date de contact (adresă, mail, tel, 

web), reprezentant legal, semnătură, dat semnare). 

  

7. Declarația pe proprie răspundere privind întrunirea 

condițiilor stabilite la pct.18 din Regulament privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului 

privind selectarea membrilor Comisiei Naționale 

pentru Antreprenoriat Social din partea societății 

civile și privind corespunderea copiilor de pe 

documentele prezentate cu originalele. 

  

8. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 
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      Anexa nr. 5 

    la Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a  

    concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale  

    pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile 

 

GRILA DE SELECȚIE CALITATIVĂ (ETAPA INTERVIU) 

A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU 

ÎN CADRUL COMISIEI NAȚIONALE PENTRU ANTREPRENORIAT 

SOCIAL 

 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

acordat 

Observații 

(dacă e 

cazul) 

1. Reprezentativitatea organizației la nivel local / 

regional / național / internațional / sectorial, din care 

face parte sau cu care conlucrează candidatul 

- Pentru reprezentativitate la nivel local – 1 

punct 

- Pentru reprezentativitate la nivel regional – 2 

puncte 

- Pentru reprezentativitate la nivel național – 3 

puncte 

- Pentru reprezentativitate la nivel 

local/național și internațional – 4 puncte 

- Pentru reprezentativitate la nivel 

local/național/internațional și sectorial – 5 

puncte 

Maxim 5 

puncte 

 

2. Reprezentativitatea organizației din care face parte 

sau cu care conlucrează candidatul: numărul total de 

membri / angajați / voluntari pe ultimul an 

calendaristic 

- Pentru număr de membri / angajați / voluntari 

între 1 și 3 persoane -  1 punct 

- Pentru număr de membri / angajați / voluntari 

între 4 și 6 persoane -  2 puncte 

- Pentru număr de membri / angajați / voluntari 

între 7 și 9 persoane -  3 puncte 

- Pentru număr de membri / angajați / voluntari 

între 10 și 12 persoane – 4 puncte 

- Pentru număr de membri / angajați / voluntari 

între 13 și 15 persoane mare de 15 -  5 puncte 

Maxim 5 

puncte 
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3. Reprezentativitatea organizației din care face parte 

sau cu care conlucrează candidatul: grupul țintă al 

organizației și dimensiunea acestuia pe ultimul an 

calendaristic 

- Pentru număr de grup țintă deservit între 1 și 

5 persoane -  1 punct 

- Pentru număr de grup țintă deservit între 6 și 

10 persoane -  2 puncte 

- Pentru număr de grup țintă deservit între 1 și 

3 persoane între 11 și 15 persoane -  3 puncte 

- Pentru număr de grup țintă deservit între 16 și 

20 persoane -  4 puncte 

- Pentru număr de grup țintă deservit între 20 și 

25 de persoane -  5 puncte 

Maxim 5 

puncte 

 

4. Relevanța domeniului de activitate al organizației 

din care face parte sau cu care conlucrează 

candidatul, pentru sectorul de antreprenoriat social 

- Domeniul de activitate al organizației care 

susține candidatura persoanei nu are legătură 

cu antreprenoriatul social – 0 puncte 

- Domeniul de activitate al organizației se 

regăsește doar în unul din domeniile 

menționate la articolul 361 punctul 4 din 

Legea nr. 845/1992 cu privire la 

antreprenoriat social și întreprinderi – 1 punct 

- Domeniul de activitate al organizației se 

regăsește în două domenii menționate la 

articolul 361 punctul 4 din Legea nr. 845/1992 

cu privire la antreprenoriat social și 

întreprinderi – 2 puncte 

- Domeniul de activitate al organizației se 

regăsește în trei domenii menționate la 

articolul 361 punctul 4 din Legea nr. 845/1992 

cu privire la antreprenoriat social și 

întreprinderi – 3 puncte 

- Domeniul de activitate al organizației se 

regăsește în patru domenii menționate la 

articolul 361 punctul 4 din Legea nr. 845/1992 

cu privire la antreprenoriat social și 

întreprinderi – 4 puncte 

- Domeniul de activitate al organizației se 

regăsește în cinci sau mai multe din domeniile 

menționate la articolul 361 punctul 4 din 

Legea nr. 845/1992 cu privire la 

Maxim 5 

puncte 

 



34 

 

Y:\008\ANUL 2018\HOTARIRI\19408\19408-redactat-ro.docx 

antreprenoriat social și întreprinderi – 5 

puncte 

5.  Relevanța expertizei candidatului pentru sectorul de 

antreprenoriat social. 

- Nu deține experiență în domeniul 

antreprenoriatului social – 0 puncte 

- Deține experiență practică de lucru de minim 

1 an – 1 punct 

- Deține experiență practică de lucru de minim 

2 ani – 2 puncte 

- Deține experiență practică de lucru de minim 

1 an și un curs de formare în domeniu – 3 

puncte 

- Deține experiență practică de lucru de minim 

2 ani și un curs de formare în domeniu – 4 

puncte 

- Deține experiență practică de lucru de minim 

2 ani, un curs de formare în domeniu și o 

vizită de studiu realizată în străinătate la o 

întreprindere socială – 5 puncte 

Maxim 5 

puncte 

 

7. Apartenența organizației din care face parte sau cu 

care conlucrează candidatul la rețele / federații / 

asociații profesionale. 

- Lipsa apartenenței organizației la o rețea / 

federație / asociație profesională – 0 puncte 

- Apartenența organizației la o singură rețea / 

federație / asociație profesională – 1 punct 

- Apartenența organizației la o două rețele / 

federații / asociații profesionale – 2 puncte 

- Apartenența organizației la o trei rețele / 

federații / asociații profesionale – 3 puncte 

- Apartenența organizației la o patru rețele / 

federații / asociații profesionale – 4 puncte 

- Apartenența organizației la cinci sau mai 

multe rețele / federații / asociații profesionale 

– 5 puncte 

Maxim 5 

puncte 

 

8. Recomandarea din partea a cel puțin 5 organizații 

necomerciale (asociații obștești, fundații, culte 

religioase și instituții private), întreprinderi sociale 

și întreprinderi sociale de inserție, care desfășoară 

activități de antreprenoriat social. 

- Susținerea candidaturii din partea a 5 

organizații – 1 punct 

- Susținerea candidaturii din partea a 6 

Maxim 5 

puncte 
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organizații – 2 puncte 

- Susținerea candidaturii din partea a 7 de 

organizații – 3 puncte 

- Susținerea candidaturii din partea a 8 de 

organizații – 4 puncte 

- Susținerea candidaturii din partea a 9 de 

organizații – 5 puncte 

9. Probitate morală și profesională a candidatului – 

impresie generală interviu. 

- Impresie generală slabă – 0 puncte 

- Impresie generală bună – 1 punct 

- Impresie generală foarte bună – 2 puncte 

Maxim 2 

puncte 

 

 
Notă: comisia de selecție, își rezervă dreptul, dacă e cazul, să ceară candidatului documente 

suplimentare justificative pentru acordarea punctajului. Neprezentarea documentelor în 

termenul acordat de maxim 3 zile lucrătoare, dă dreptul comisiei să puncteze candidatul 

conform propriei aprecieri. 

 

Membru comisie de selecție 

 

Nume și prenume 

 

Semnătura 

 

Data 
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       Anexa nr. 6 

    la Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a  

    concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale  

    pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile 

 

 

TABEL DE PUNCTAJ FINAL  

(Ca urmare a interviului și a aplicării grilei de evaluare) 

 

Numele, 

prenumele 

candidatului 

Punctajul total acordat de membrii Comisiei Punctajul 

final 1 2 3 4 5 
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Nотд INFoItMA,I,IvA

Proiectul hotйrArii Guчегпului ,,cu privire la арrоЬагеа Regulamentului de
огgапizаге si Гчпсliопаrе а Comisiei Nationale pentru Antreprenoriat Social qi а listei
gспurtlоr de activilate а activitatii dc апtrерrсtrоriаt social" а t'ost claborat dc саtrе l

Ministcrul Ilconomiei si lпliаsLrLrсtuгii. cu suptlrttrl I)]аtlilгmсj pclttrtt Рrсltлоr,аrса
Д Irtrсрrспогl attr lu i Social,

2, Condiliile се аu impus еlаЬоrаrеа proiectului dc act normativ 9i finalitй(ile
urmiritе

Proiectul а t'ost еlаЬоrаt intru схссutаrеа рrс\,сdсrilог аrt. 36l pct. 5 si la аr. 36] pct.

3 si б din Legea пr. 845/l992 cu рriчirе la апtгерrепоriаt gi iпtrерriпdеri (Мопitоrчl
ParlatTentului Republicii Moldova пr. 2l3З din l994) 9i аrе drept scop rеglеmепtаrеа
oгganizirii qi funclionйrii Cornisiei Nalionale репtru Апtrерrепоriаt Social qi а rnoduIui dc
огgапizаrе si dеsйsurаrе а concursului privind осuраrеа pozitiei de mеtтЬru al С,эrпisiс,i
Nationale репtгu Апtrсрrспоriаt Social din rlindui rсрrсzепtап{ilоr organizatiilor
necomerciale.

I'rcliectLrI actului tlогtllаti\ iп spctal t,ttt агс drсрt scop агtлопizагеа
nationale cu legislatia [Jniunii Еurорспе qi nu сопtrаviпе legislatiei UE.

lcgisltltici

4. Principalele рrечсdеri aIe proiectului gi eviden{ierea еlеmепtеlоr noi

Proiectul hotirArii Guчегпului estc iп rеdасtiс noud qi prcvcde арrоЬаrеа:

. Listci gerrurilor dc ltctir itatc. сс collstittlic itcti\ itati dc апtrсрrепtrгiаl social:

. Regulamentului privind organizarea si Гuпсtiопаrеа Comisiei Nalionale репtru
Апtrергепоriаt Social ;

. Regularnentului ргiчiпd rTodul de оrgапizаrе si dеsйsuгагс а concursului
privind осuраrеа pozitiei dc rпеmЬru al Comisici Naticrnalc рспtru Апtrсрrепогiаt Social
de саtrе reprezentanlii Societalii civile.

Regularnentul privind organizarea si Гuпсtiопаrеа Comisiei Nationale репtru
Апtrерrепогiаt Social rееlсmепtеаzi atributiile Colnisiei. co|nponcnla. drepturiIc si
obliga[iilc tпсtпЬгilог Coпlisici. modul clc оrgаtlizагс 1i lirпсliопаrс а CorTisici. рrоссdurа
de ехаmiпаrе а solicitarii sau contcsta!iilor рriviпd аtriЬuirса statutului dc iпtrерriпdеrе
sociald sau iпtгерriпdеrе sociald de insertie. controlul privind сопtЬrmаrеа la statutul de
iпtrерriпdеrе sociali sau iпtrерriпdеrе socialй de inserlie, rnodul de геtrаgеrе а acestuia.

Ia proiectul hоtirбrii Gччеrпulчi',Сu privire la арrоЬаrеа
RegulamentuIui de оrgапizаrе 9i fuпс{iопаrе а Comisiei Na(ionale pentru

Antreprenoriat Social qi а listei genurilor de activitate а activitйtii de
antreprenoriat social"

1. f)епumirеа arrtorului si, duрй caz, а participantilor la еlаЬогаrеа nrohtitlui l',

l З. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele саrе au .u ."np !

аrпlопizаrеа legislatiei па!iопаlе сu legisla{ia Uniunii Еurорепе
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АstfЫ. Regulamentul соп[iпе б capitole qi 5 sectiuni. dupД сum uгmеаzа:

Capitolul l -

Sес|iuпеа l -Dispozi!ii gепеrаlе;
Sесliuпеа 2 Дtribu|iile Comisiei

Capitolul II - Componenla Comisiei
Sесtiuпеа l - Pre;ediпlele qi vicepre;ediпtele Comisiei
sесliuпеа 2 - secrelarulcomisiei
Sес!iчпеа 3 - МепtЬrii ('otпisiei

Capitolul il t - Modul de огgапizаrе si tuпсtiопаге а Comisiei
Capitolul IV - Deciziile qi гесоmапddrilе Comisiei. Procedura de ехаmiпаrе а

solicitari lоr sau petiliilor.
Capitolul V - Controlul privind сtlпlЬппаrеа la statutul de intreprindcre socialб sau

iпtгерriпdеrе sociali de insertic. Modul de rсtrаgсrе
Capitolul VI - Dispozilii tinale.

Regulalnentul privind rTodul de оrgапizаrе qi dеslЪqurаrе а concursului privind
осuраrеа pozifiei de mеmЬru al CorTisici Nationalc репtru Дпtrсрrепоriаt Social de citre
rсргеzспtапtii socictа!ii cir,,ilc stahile9tc modttl dc оr_цапizаrе а сопсuгsului pubIic de

selectare а rерrеzепtапlilоr din rdпdчl organiza{iilor necotnerciale (asocialiilor obqteqti.

funda[iilor, cultelor religioase ýi institu(iilor private), intreprinderilor sociale qi

intreprinderilor sociale de iпsег!iе, саrе dеsЙqоаrб activitati de апtrерrепогiаt social.

Аstfёl. RegLrlarllentuI cclntinc .l capittlIe. cl upit ctttll urll]ealal :

Capitolul I - Dispozilii gспеrаlе

Capitolul II - Comisia de selectare а repгezentanlilor репtrч pozigia de tпеmЬru al

Comisiei Nationale репtru Апtrерrепоriаt Social

CapltolLrl lll - Candidatul Ia pozitia dc п-tсl,пЬrLt al C'tlnrisici Nationalc рспtru
] Апtгсрrепоriаt Social
I

Capitolul IV - Оrgапizаrеа 9i dеs{йguгаrеа concursului

5. Fundamentarea есопоm ico-fi na пс ia r5

I'roiecttrI пu prevedc chcltuicli sLtpliпlcntarc рспtrll bllgcttll dc stat. ()r. сrсагсlt 5i

l'unctionarea CorTisiei Nationale рспtru Апtrерrспоriаttr l Social ;i rTodul de оrgапizаrс si
dсsfiqurаrе а concursului privind осuраrеа poziliei de tпеmЬru al Cornisici Nationale

репtru Апtrерrепоriаt Social de сitrе reprezentantii societalii civile sc va сГесluа'iп lirnita
пijlоасеlог btrgetare planilicatc si alocatc antral MinistcrLrltli [.сопопliсi si lnliastгr.rcturii.

6. Modul de iпсоrроrаrе а proiectului iп sistemul асtеIоr поrmаtiче in vigoare

Proiectul se integreazй in sistemul legisla{iei si este соrеlаt cu prevederiIe асtеlоr
normative in vigoare. cu саrе se аflй in conexiune. iаr rTodificйrile рrорusе пu аfЪсlсаzа
conceptia gепеrаld оri саrасtеrul ttпitаr al асtеlог amcndate.
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7. Avizarea 9i сопsultаrеа рuЬliсi а рrоiесtului

Proiectul а fbst plasat ре pagina web а Ministcrului Economiei ;i In tiastructtrrii.
ruЬriса Transparenta,/Anun{uri privind consultarile publicc
(https://rTei.gov.rTd/rg/conte_nt/anu,nturi-_de-pгoi_ectq-s,i-coдsul,tдi-pub]ice) 9i ре site-ul
particip.gov,rTd (httр://раrtiсiр.gоr,.пld/ргоiссtris]t,.!h_р?|_цr&фd l4б4 )

8. Constatйrile expertizei anticorup{ie

Proiectul а fost revdzuit si ajustat рriп prisma rесопапddrilоr inaintate in rароrtuI de
expefiiZa anticoruptie

9. Constatiirilc expertizci de compatibilitatc

Proiectul hоtdrАrii de Guчеrп пu contine поrrпе privind annonizarea legislatiei
nalionale cu legisla(ia Uniunii Europene.

1l. Constatirile altor expertize

['roiectul de hоtаrАrе а (iurcrnului nu ctlntinc nici uп aspect поu се r,izcazd
rс,чlеmспtаrса activitatii dc iпtгсргillzаittlr. геsрссll\i. ntl cstc llсссsi|гД с|аЬогагса Analizei
Impactului de Reglernentare (AlR).

Secreta r gепеrаl de stat Iulia COSTIN

Proiectul а fbst rечаzuit si ajustat рriп prisma rесоrпапdаrilог inaintate in rароrtul de

expertizd juridicй

10. СопstаtйriIе expertizei j uridice

]

a*
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