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Pentru a fi adus în corespundere cu Legea nr. 133/2008 
cu privire la ajutorul social, Regulamentul cu privire la 
modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat 
prin HG nr. 1167/2008, a fost modificat și completat.  
 
În Regulament, după noțiunea „familie”, a fost 
introdusă noțiunea „familie defavorizată” – familie care 
are un venit global mediu lunar mai mic decât venitul 
lunar minim garantat și care a acumulat pe indicatorii de 
bunăstare un punctaj mai mic decât cel stabilit pentru 
evaluarea bunăstării familiei. 
 
Solicitarea de acordare a ajutorului social poate fi 
depusă în numele familiei de unul dintre membrii 
familiei cu capacitate deplină de exercițiu sau de către 
ocrotitor sau altă persoană, împuternicită în modul 
corespunzător, dacă asupra tuturor membrilor familiei 
cu capacitate deplină de exercițiu a fost instituită o 
măsură de ocrotire (contract de asistență, mandat de 
ocrotire în viitor) sau judiciară (ocrotire provizorie, 
curatelă, tutelă).  
 
O noutate este și faptul că solicitarea de acordare a 
ajutorului social poate fi înregistrată prin telefon. Totuși, 
prevederile privind solicitările prin intermediul apelului 
telefonic vor intra în vigoare la momentul în care 
autoritatea administrației publice centrale de specialitate 
în domeniul protecție sociale va stabili careva proceduri 
de recepționare a acestora.  
 
Noile prevederi pun în ordine felul în care se 
înregistrează solicitarea, atât la reprezentantul 
direcției/secției asistență socială și protecție a familiei 
din localitatea unde familia solicitantă își are reședința 
curentă, cât și prin intermediul apelului telefonic. 
 
Solicitarea va fi înregistrată dacă a fost exprimat, în 
formă scrisă sau electronică, consimțământul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal, verificarea 
infomației furnizate, colectarea și verificarea 
informațiilor relevante pentru examinarea dreptului la 
prestație, inclusiv asumarea obligației de a restitui 
sumele primite nelegitim, în cazul declarației false sau 
incomplete, precum și asumarea obligației de utilizare a 
ajutorului social în folosul familiei.  
 



Toate solicitările sunt înregistrate în Sistemul 
Informațional Automatizat „Asistență Socială”.    
 
Regulamentul a fost completat cu Anexele nr. 9 și nr. 
10, care conțin șabloanele acordului de cooperare și 
celui privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  
 
Data intrării în vigoare: 17.11.2017 
Cu excepția prevederilor privind solicitările de acordare 
a ajutorului social prin intermediul apelului telefonic, 
care vor intra în vigoare la momentul  în care se vor 
stabili procedurile specifice de recepționare.  
 
Textul Hotărârii:   
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=372537   

  
Legea nr. 223 din 02.11.2017 
privind modificarea și 
completarea unor acte 
legislative  
 
Monitorul Oficial nr. 411 – 420 
din 24.11.2017 
 

Legea modifică și completează mai multe acte 
legislative (Legea nr. 845/1992 cu privire la 
antreprenoriat și întreprinderi, Legea nr. 837/1996 cu 
privire la asociațiile obștești, Legea nr. 581/1999 cu 
privire la fundații etc.), în vederea includerii 
antreprenoriatului social ca formă a activității 
economice și a condițiilor în care acesta poate fi 
desfășurat.     
 
Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și 
întreprinderi a fost completată cu articolul 11, care 
definește antreprenoriatul social ca fiind o activitate de 
antreprenoriat al cărei scop principal este soluționarea 
unor probleme sociale în interesul comunității, orientată 
spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de 
oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale 
populației prin consolidarea coeziunii economice și 
sociale, inclusiv la nivelul colectivităților locale, prin 
ocuparea forței de muncă, prin dezvoltarea serviciilor 
sociale în interesul comunității, prin creșterea 
incluziunii sociale.  
 
Legea a fost completată cu capitolul VI1, care pune în 
ordine următoarele: 

o noțiunile de antreprenoriat social și întreprindere 
socială; 

o condițiile pentru atribuirea statutului de 
întreprindere socială și a statutului de 
întreprindere socială de inerție; 

o noțiunea și atribuțiile Comisiei Naționale pentru 
Antreprenoriat Social (organ colegial alcătuit 
din 11 membri, selectați în bază de concurs, 



organizat de Ministerul Economiei și 
Infrastructurii);  

o măsurile de sprijin și încurajare pe care statul le 
acordă pentru dezvoltarea antreprenoriatului 
social.   

 
Întreprinderea socială poate fi constituită de asociații 
obștești, fundații, culte religioase, instituții private și/sau 
persoane fizice care desfășoară activități de 
antreprenoriat social în vederea soluționării unor 
probleme sociale de interes comunitar.  
Întreprinderile sociale de inerție sunt întreprinderile 
sociale care au ca scop crearea locurilor de muncă și 
încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din 
categoriile defavorizate ale populației.       
 
Statutul de întreprindere socială sau de inserție se 
atribuie de Comisia Națională pentru Antreprenoriat 
Social, instituit pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea 
prelungirii dacă se face dovada că sunt respectate 
condițiile care au stat la baza atribuirii statutului 
respectiv, și se obține din momentul înscrierii sintagmei 
„Întreprindere socială” sau „Întreprindere socială de 
inserție” în actele de constituire ale întreprinderii și în 
registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică 
respectivă. 
 
Pentru a susține întreprinderile de antreprenoriat social 
statul acordă anumite facilități fiscale conform Codului 
fiscal. 
 
Întreprinderile sociale de inserție beneficiază de 
consiliere gratuită din partea autorităților și instituțiilor 
publice la constituirea și/sau la dezvoltarea afacerii. 
Acestea mai au drept de participare la procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziții publice și la ajutor de 
stat prin intermediul programelor de stat.  
 
Deasemenea, întreprinderile sociale de inserție pot 
beneficia de careva facilități din partea administrației 
publice locale, cum ar fi: atribuirea unor spații și/sau 
terenuri aflate în proprietatea publică a unităților 
administrativ-teritoriale; acordarea de sprijin în 
promovarea produselor realizate și/sau furnizate, 
serviciilor prestate ori lucrărilor executate în cadrul 
comunității, precum și în identificarea unor piețe de 
desfacere pentru acestea; acordarea de sprijin în 
promovarea turismului și activităților conexe acestuia 
prin valorificarea patrimoniului istoric și cultural local, 
precum și alte facilități și scutiri de taxe și impozite, 



acordate de autoritățile administrației publice locale în 
condițiile legii.  
 
La articolul 9 din Legea nr. 102/2003 privind 
ocuparea forței de muncă și protecția socială a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 
care prevede instituțiile implicate în realizarea 
politicilor în domeniul ocupării forței de muncă, litera l) 
a fost completată. Astfel, la organizațiile 
neguvernamentale au fost incluse și cele care desfășoară 
activități de antreprenoriat social, precum și 
întreprinderile sociale, inclusiv întreprinderile sociale 
de inserție.  
 
Data intrării în vigoare: 25.05.2018  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&
id=372683  

Legea nr. 227 din 02.11.2017 
pentru modificarea 
articolului 9 din Legea 
bugetului de stat pentru anul 
2017 nr. 279/2016  
 
Monitorul Oficial nr. 411 – 420 
din 24.11.2017 

Articolul 9 din Legea bugetului de stat pentru 2017 a 
fost modificat și completat în ceea ce ține de prețul 
minim de comercializare cu amănuntul la țigarete. 
 
Astfel, pentru un pachet de țigarete care conțin tutun se 
va achita minin între 12-16 lei, după cum urmează: 

o fără filtru, cu muștiuc – 12 lei;  
o fără filtru, ovale – 10 lei; 
o cu filtru – 16 lei.  

 
Data intrării în vigoare: 24.11.2017 
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&
id=372701   

 


