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Elaborarea acestui Proiect de Lege a fost posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin 
intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii 

Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod 
necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360. 

 



CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale 

 

Articolul 1. Obiectul de reglementare 

Prezenta lege are ca obiect de reglementare domeniul antreprenoriatului 

social, definirea conceptului și stabilirea criteriilor de identificare a întreprinderilor 

sociale, precum și introducerea unor măsuri de sprijinire și promovare a 

antreprenoriatului social. 

 

Articolul 2. Domeniul de reglementare 

De prevederile prezentei legi beneficiază toate întreprinderile sociale, 

indiferent de forma juridică de organizare, care corespund criteriilor stabilite la 

articolul 7 al prezentei legi. 

 

Articolul 3. Definirea grupului defavorizat 

În sensul prezentei legi, grupul defavorizat reprezintă persoanele socialmente 

vulnerabile, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din 

punct de vedere economic, educativ, social și/sau în risc de excluziune socială, 

inclusiv: 

a) persoane cu dizabilități fizice și/sau mentale; 

b) persoane fără educație sau pregătire profesională; 

c) persoane toxico-dependente, după efectuarea tratamentului de 

dezintoxicare; 

d) victime ale violenței în familie; 

e) persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială; 

f) persoane care trăiesc în comunități izolate; 

g) victime ale traficului de persoane; 

h) tineri peste 18 ani care părăsesc instituțiile specializate de protecție a 

copilului; 

i) persoanele eliberate din detenție; 

j) persoanele fără adăpost; 

k) șomeri de lungă durată, înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea 

forței de muncă 

 

CAPITOLUL II 

Antreprenoriatul social și întreprinderile sociale 

 

Articolul 4. Antreprenoriatul social 

(1) Antreprenoriatul social reprezintă activitatea de fabricare a producției, 

executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor în scopul obținerii de venituri pentru 

a fi utilizate în scopuri sociale, inclusiv pentru prestarea serviciilor sociale. 

(2) Scopul antreprenoriatului social este soluționarea unor probleme 

sociale și creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupurilor 

defavorizate. 



(3) Antreprenoriatul social contribuie la creșterea incluziunii sociale, 

crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor aparținând grupurilor 

defavorizate în activități economice și facilitarea accesului acestora la resursele și 

serviciile sociale. 

(4) Antreprenoriatul social are următoarele obiective: 

- producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii care contribuie la 

bunăstarea  comunităţii sau  a membrilor acesteia; 

- promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri 

de muncă pentru încadrarea  persoanelor aparținând grupurilor defavorizate; 

- dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din 

grupurile defavorizate; 

- dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa 

muncii a persoanelor din grupurile defavorizate; 

- implicarea indivizilor în dezvoltarea durabilă a comunităților locale; 

- dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității sociale; 

- permutarea accentului de pe asistența socială pe promovarea practicilor de 

incluziune socială, transformând astfel persoanele defavorizate din consumatori de 

resurse în generatori de valoare. 

(5) Activitatățile de antreprenoriat social sunt realizate de întreprinderile 

sociale. 

Articolul 5. Principiile antreprenoriatului social 

Antreprenoriatul social are la bază următoarele principii: 

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de obţinerea de 

profit; 

b) urmărirea interesului general, intereselor unei colectivităţi şi/sau unor 

interese personale nepatrimoniale;  

c) asociere liberă şi deschisă în formele de organizare; 

d) control democratic asupra activităţilor exercitat de membrii întreprinderii; 

e) drept egal de vot al membrilor, independent de aportul de capital sau de 

valoarea cotizaţiilor, cu excepţia cazului fundaţiilor care desfăşoară activităţi 

economice;  

f) autonomia de gestiune şi independenţa faţă de autorităţile publice; 

g) organizare de sine-stătătoare, prin statutul de persoană juridică; 

h) independenţa faţă de domeniul public, prin calitatea de persoane juridice de 

drept privat; 

i) nedistribuirea/distribuirea limitată a profitului. 

 

Articolul 6. Întreprinderea socială 



(1) Întreprinderea socială este persoana juridică de drept privat care 

desfășoară activitate de antreprenoriat social și corespunde criteriilor stabilite de 

prezenta lege. 

(2)  Întreprinderea socială poate avea formă juridică de asociație, fundație, 

instituție, societate cu răspundere limitată, cooperativă de producție. 

 

Articolul 7. Criteriile de calificare a întreprinderilor sociale 

(1) Este întreprindere socială persoana juridică de drept privat care 

corespunde unuia din următoarele criterii: 

a) Este organizație necomercială care are statut de utilitate publică 

(alternativ: care prestează servicii sociale) și care generează cel puțin 50% din 

venituri din activități de întreprinzător; 

b) Este societate cu răspundere limitată constituită de o organizație 

necomercială cu statut de utilitate publică (alternativ: care prestează servicii 

sociale); 

c) Este societate cu răspundere limitată care întrunește cumulativ 

următoarele condiții: 

- cel puțin 80% din profit este îndreptat spre rezolvarea unor probleme sociale 

- cel puțin 30% din salariați sunt persoane din grupuri defavorizate 

- asociații au drept de vot egal, indiferent de participațiunea la capitalul social 

d) Este cooperativă de producție care corespunde obiectivelor și 

principiilor stabilite de prezenta lege. 

(2) În sensul prezentei legi, nu pot fi considerate întreprinderi sociale 

următoarele categorii:  

a) întreprinderile care deţin o poziţie dominantă pe piaţă, fapt constatat de  

autoritatea competentă;  

b) întreprinderile care comercializează produse alcoolice și articole din tutun; 

c) companiile fiduciare şi companiile de asigurare; 

d) fondurile de investiţii;   

e) instituţiile financiare;   

f) întreprinderile de schimb valutar şi lombardurile;  

g) întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc;  

h) fondurile nestatale de pensii. 

 

 

Articolul 8. Statutul de întreprindere socială 

(1) Statutul de întreprindere socială se obține prin înscrierea sintagmei 

„întreprindere socială” în Registrul în care se înregistrează persoana juridică 

respectivă. 



(2) Statutul de întreprindere socială se acordă la momentul constituirii 

întreprinderii în baza declarației pe propria răspundere. 

(3) Statutul de întreprindere socială se acordă în orice moment ulterior 

constituirii întreprinderii, dacă aceasta corespunde criteriilor stabilite la articolul 7 

al prezentei legi. 

(4) Statutul de întreprindere socială se acordă pe un termen de 3 ani și 

poate fi prelungit în conformitate cu legea. 

 

CAPITOLUL III 

Politici de susţinere a dezvoltării antreprenoriatului social 

 

Articolul 9. Susţinerea de stat a antreprenoriatului social 

(1) Guvernul şi autorităţile publice locale elaborează  şi implementează 

politici transparente şi previzibile de susţinere a dezvoltării antreprenoriatului 

social. 

(2)  Direcţiile susţinerii de stat sunt stabilite în strategiile şi programele de stat 

privind susţinerea dezvoltării antreprenoriatului social. 

(3) Întreprinderile sociale, indiferent de forma organizatorico-juridică, sunt în 

drept să elaboreze de sine stătător şi să implementeze strategii şi programe de 

susţinere a dezvoltării antreprenoriatului social, să creeze şi să gestioneze fonduri 

de susţinere a acestora.  

 (4) Argumentarea politicilor de stat privind susţinerea dezvoltării 

antreprenoriatului social se bazează pe rezultatele cercetărilor instituţiilor implicate 

în  analiza domeniului.   

(5) Implementarea politicii de stat privind susţinerea dezvoltării 

întreprinderilor sociale se efectuează de către autorităţile şi instituţii publice şi 

private în domeniu. 

 

Articolul 10. Sursele de finanţare a dezvoltării întreprinderilor  sociale 

(1) Întreprinderile sociale pot fi finanțate din surse publice și/sau private, 

naționale sau internaționale, conform actelor normative în vigoare. 

(2) Bugetul de stat se completează cu o nouă linie bugetară specifică 

antreprenoriatului social, în temeiul cărora întreprinderile sociale vor primi 

subvenții pentru desfășurarea activităților care implică în mod direct persoanele 

aparținând grupurilor vulnerabile.  

(3) Finanţarea procesului de realizare a strategiilor şi programelor de stat se 

efectuează din surse bugetare, planificate anual în acest scop, din sursele unor 



fonduri destinate susţinerii dezvoltării antreprenoriatului social, create conform 

legislaţiei în vigoare, precum şi din  sursele partenerilor de dezvoltare.  

 

Articolul 11. Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de 

susţinere a dezvoltării antreprenoriatului social 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi al doilea 

aprobă şi implementează strategii şi programe locale şi regionale de susţinere a 

dezvoltării antreprenoriatului social 

(2) Autoritățile administrației publice locale pot acorda următoarele 

facilitate întreprinderilor sociale: 

a) darea în folosință gratuită a unor imobile aflate în domeniul public sau 

privat al unității administrativ-teritoriale, în scopul desfășurării activităților de 

antreprenoriat social; 

b) sprijin în promovarea produselor realizate și serviciilor prestate în 

comunitate, inclusiv prin identificarea unor piețe de desfacere a acestora. 

 (3) Pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor sociale, autorităţile 

administraţiei publice locale sunt în drept să implementeze, în limita competenţei 

lor, orice alte acţiuni decât cele stipulate în alin.2 al prezentului articol.   

(4) Autoritățile administrației publice locale își prevăd în bugetele proprii 

sumele necesare pentru finanţarea implementării strategiilor şi programelor locale 

de susţinere a dezvoltării activităților de antreprenoriat social, precum şi altor 

acţiuni de susţinere a întreprinderilor sociale  

(4) Ministerul Economiei acordă asistenţă şi suport informațional şi 

consultativ autorităţilor administraţiei publice locale în procesul elaborării 

strategiilor şi programelor locale de susţinere a dezvoltării întreprinderilor sociale. 

 

Articolul 12. Fonduri destinate susţinerii dezvoltării întreprinderilor sociale 

 

(1) Crearea fondurilor destinate susţinerii dezvoltării întreprinderilor sociale, 

sursele de venituri şi destinaţia acestora se stabilesc prin acte normative sau 

legislative, după caz, sau prin decizii ale consiliilor locale.   

(2) Fondurile destinate susţinerii dezvoltării întreprinderilor sociale, se includ 

în bugetul de stat şi bugetele locale în conformitate cu principiile şi regulile de 

elaborare, aprobare şi executare a acestor bugete.  

(3) Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

constituie, prin intermediul Fondului de garantare a creditelor, mecanisme de 

îmbunătăţire a accesului la mijloace financiare pentru întreprinderile sociale.  

(4) Prin intermediul Fondului de garantare a creditelor se oferă garanţii în 

condiţii privilegiate beneficiarilor instrumentelor de susţinere a dezvoltării 

întreprinderilor sociale. 

 

Articolul 13. Consiliul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social 

 



(1) În cadrul Ministerului Economiei se organizează Consiliul pentru 

Dezvoltarea Antreprenoriatului Social, ca organ consultativ cu atribuții în 

domeniul antreprenoriatului social. 

(2) Consiliul este format din reprezentanți ai Ministerului Economiei, 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Finanțelor, 

Ministerului Justiției, precum și reprezentanți ai întreprinderilor sociale. 

(3) Pentru îndeplinirea scopului său, Consiliul exercită următoarele 

atribuții prinicpale: 

a) elaborează studii și rapoarte în domeniul antreprenoriatului social; 

b) participă la elaborarea politicilor de susținere a dezvoltării 

antreprenoriatului social; 

c) înaintează recomandări privind îmbunătățirea mediului de dezvoltare a 

antreprenoriatului social. 

(4) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului este 

elaborat şi aprobat de către Guvern. 

 

Articolul 14. Facilităţi şi înlesniri pentru întreprinderile sociale 

 

(1) Întreprinderile sociale beneficiază de înlesniri fiscale prevăzute în 

Codul Fiscal şi/sau facilităţi financiare prevăzute  prin legi şi acte normative ale 

Guvernului şi de instrumentele de susţinere.   

(2) Întreprinderile sociale care angajează persoane cu dizabilități 

beneficiază de subvenții și de compensarea parțială a contribuţiilor de asigurări 

sociale de stat, în conformitate cu legislația. 

(3) Statul subvenţionează achitarea salariilor persoanelor de sprijin care 

asistă persoanele cu dizabilități angajate și subvenționează parțial achitarea 

salariilor persoanelor cu dizabilități pentru care este stabilită durata redusă a 

timpului de muncă în conformitate cu legislația. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Articolul 15. Responsabilităţi privind aplicarea legii  

(1) Autorităţile competente sunt responsabile pentru implementarea prezentei 

legi în domeniile lor de reglementare.  

 (2) Ministerul Economiei de comun accord cu Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei determină măsurile de implementare a prevederilor prezentei 

legi, precum şi, acordă autorităţilor şi instituţiilor publice subordonate, prin 

delegare, sarcina de implementare a unor măsuri concrete. 

Articolul 16. Intrarea în vigoare  

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în 

Monitorul Oficial.  

(2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:  

a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în concordanţă 

cu prezenta lege;  



b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege; 

c) va  elabora şi aproba actele normative necesare implementării prezentei 

legi; 

       d) va crea structurile necesare pentru implementarea prezentei legi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuneri de modificare a unor acte normative în vederea implementării 

Legii cu privire la antreprenoriatul social 

 

1. Modificări la Codul fiscal: 

-  introducerea cotei 0% la TVA la procurarea mărfurilor și serviciilor de 

către întreprinderile sociale; 

- Scutirea întreprinderilor sociale de plata impozitului pe venit 

 

2. Modificări la Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, prin scutirea 

de taxe vamale pentru utilajele, materia primă și alte active materiale, 

importate de către întreprinderile sociale în scopul desfășurării activităților 

de antreprenoriat social. 

 

3. Stabilirea prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat a contribuției în 

mărime de 16% la fondul de salarizare din mijloacele angajatorului 

întreprindere socială, pentru salariații cu dizabilități. 

 

4. Stabilirea în Legea bugetului de stat a fondurilor destinate subvenționării 

și dezvoltării antreprenoriatului social. 


