
Idei principale de la ședința   

Platformei pentru Promovarea Antreprenoriatului Social din 2.02.16 
 

 

Definiția antreprenoriatului social și întreprinderii sociale care au fost incluse în draftul 

proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative cu privire la 

antreprenoriatul social, definiția votată la ședința precedentă (18.01.16) a Platformei: 

 

”Antreprenoriatul social este activitatea de antreprenoriat desfășurată de o întreprindere 

socială, de o asociație obștească sau de o fundație, care au statut de utilitate publică, în scopul 

realizării unor obiective de ordin social sau comunitar, precum consolidarea coeziunii 

economice și sociale la nivelul colectivităților locale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea 

serviciilor sociale”. 

 

Discuțiile la ședință s-au axat pe faptul că SRL-urile au fost excluse ca subiecți care pot 

desfășura activități de atreprenoriat social.  Proiectul de lege prevede atreprenoriatul social ca 

activitate economică care să asigure durabilitatea financiară a ONG-urilor. 

 

Au fost recomandări pentru a includerea sintagmei ”un grup de persoane fizice” în definiția 

întreprinderii sociale: ”Întreprinderea socială este o societate comercială sau cooperativă, 

fondată de o asociație obștească sau fundație, cu statut de utilitate publică”. 

Subiectul a rămas deschis, urmând ca Tamara Schiopul, Președinta, EtnoGastronomica, să vină 

cu propuneri de includere a SRL-urilor în proiectul de lege. 

 

Legile care urmează să fie completate cu sintagmele antreprenoriat social/întreprindere socială:  

- Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 

(Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33) 

- Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.153-156BIS) 

- Legea nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr.118-119, art.556) 

- Articolul 7, alineatul (1) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711), cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează cu litera c
1
) cu următorul cuprins: 

„c
1
) copia certificatului prin care se acordă statutul de întreprindere socială, eliberat de 

Comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiției – pentru întreprinderile sociale;”. 

- Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 541) 

- Legea nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr.118-119, art.556), 

- Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007 



- Articolul 9 litera l) din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de 

muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70–72, art.312), cu modificările ulterioare și 

completările ulterioare, se completează în final cu textul: „și întreprinderile sociale;”. 

- Articolul 5 alineatul (2) din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107–111, art.470), cu 

modificările și completările ulterioare, se completează după cuvintele „Asociației 

Surzilor” cu cuvintele”, asociațiile obștești și fundațiile de utilitate publică și 

întreprinderile sociale fondate de acestea” 

În proiectul de lege elaborat de expertul în legislație, Vitalie Varaniță, este inclusă o lista  

exhaustivă privind categoriile de activitățile de atreprenoriat social, care urmează să fie 

completată de către ONG-uri până vineri, 5 februarie 2016. Propunerile argumentate de 

modificare a proiectului de lege vor fi expediat la adresa vitalivaranita@yahoo.com 

Constituenții vor expedia propuneri de completare și modificare a proiectului de lege cu 

argumentele de rigoare, pentru a fi incluse într-un tabel de divergențe. Acest tabel al 

divergențelor va fi utilizat în elaborarea notei informative a proiectului de lege. 

 

 

Ideile au fost sintetizate de Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de 

Gen. 

 

 

vitalivaranita@yahoo.com

