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DISPOZIȚIE nr. 269
din 23 noiembrie 2021

Cu privire la organizarea concursului pentru
decernarea titlului „Antreprenorul anului Pro-Edineț

în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 436/2006 cu privire la administrația 
publică locală; în vederea consolidării relațiilor de cooperare dintre APL și mediul de 
afaceri din comunitate, stimulării dezvoltării economiei locale, a antreprenorialului, 
promovării produselor și serviciilor locale, promovării culturii antreprenori ale în 
localitate, încurajării și implicării economice a Diasporei,

DISPUN:

1. Se aprobă regulamentul privind decernarea titlului „Antreprenorul anului Pro- 
Edineț”, conform anexei.

2. Se aprobă componența nominală a Comisiei Locale de Concurs:
Constantin Cojocari, primar - președinte
Ecaterina Gnatiuc, specialist primărie - secretar
Vasilcov Rodelia, viceprimar - membru
Marina Vorbaneț, specialist primărie - membru
Mircea Morari, secreatr CM Edineț - membru
Artur Ghețu, specialist primărie - membru
Olga Melnic, specialist primărie - membru
Lilia Strâmbanu, contabil șef primări e - membru
Snejana Moșneaga, specialist primărie - membru
Lilia Tcaci, specialist DDF Edineț - membru
Angela Cașcaval, manager proiect - memebru
Oleg Sanduleac, consilier municipal - membru
Vasile Pleșcanu, consilier municipal - membru

3. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei Dispoziții mi-1 asum.

Primarul municipiului Edineț
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Anexă 
la Dispoziția Primarului nr. 269 din 23 noiembrie 2021

REGULAMENT
Privind decernarea titlului „Antreprenorul anului Pro- Edineț”

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. In vederea stimulării dezvoltării economiei locale, a antreprenorialului, promovării produselor și serviciilor locale, 

consolidării relațiilor de cooperare dintre APL, asociația băștinașilor și mediul de afaceri din comunitate, promovării 
culturii antreprenoriale în localitate, evidențierii, promovării, încurajării și implicării economice a Diasporei, Administrația 
Publică Locală în parteneriat cu Asociația băștinașilor și Filiala Edineț Camerei de Comerț și Industrie, organizează anual, nu 
mai târziu de 31 ianuarie, concursul pentru decernarea titlului „Antreprenorul anului Pro-Edineț pentru anul 2021” (în 
continuare - concurs). Anul 2021 este anul în curs de desfășurare al concursului, începând cu anul 2021.

2. Prezentul Regulament stabilește modul și condițiile de organizare și desfășurare a concursului, decorare a 
învingătorilor concursului pentru anul care este finalizat.

3. La concurs participă antreprenorii care activează și/sau sunt înregistrați în mun. Edineț și băștinași originari din mun. 
Edineț.

4. Concursul are un caracter deschis și transparent, iar informația privind desfășurarea acestuia se publică pe pagina- 
web a primăriei și pe paginile de pe rețelele sociale ale primăriei și asociației băștinașilor.

5. Participanților la concurs li se garantează evaluarea obiectivă în anul desfășurării concursului și dreptul de a învinge 
în competiție.

II. COMISIA DE CONCURS

Secțiunea 1
Comisia locală de concurs

6. Organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului se efectuează de către Comisia locală de concurs, 
conform prevederilor prezentului Regulament (în continuare - Comisia).

7. Comisia este constituită dintr-un număr impar de membri și exercită următoarele funcții:
1) stabilește bugetul local al concursului, inclusiv natura premiilor și altor distincții, care semnifică conferirea titlului;
2) plasează, cu cel puțin 15 zile înainte de derularea concursului, pe pagina-web oficială a autorității publice locale, pe 

paginile primăriei și asociației băștinașilor pe rețelele sociale și, după caz, în mass-media informația privind inițierea 
concursului;

3) oferă informații și consultații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului;
4) cercetează și analizează potențialii candidați pentru nominalizare la categoriile expuse la p. 12;
5) determină învingătorii concursului, organizează ceremonia de decernare a distincțiilor și premiilor.

Secțiunea 2
Componenta comisiei de concurs

8. Componența nominală a Comisiei este constituită din președinte, secretar și membri (cel puțin 3 persoane), 
componența nominală a Comisiei este aprobată prin dispoziția primarului.

9. în componența comisiei de concurs se includ reprezentanți ai Asociației de Băștinași (inclusiv un junior), autorității 
publice locale, instituțiilor publice, sectorului asociativ pentru domeniul de afaceri,.

III. MODUL DE SELECTARE A CÂȘTIGĂTORILOR
10. La concurs sunt propuși antreprenorii înregistrați în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare și 

sunt înregistrați sau își desfășoară activitatea în localitate. Participanții la concurs sunt propuși de către membrii comisiei sau 
de către oricare locuitor/băștinaș al localității sau antreprenorii pot propune propria candidatură.

11. Nu se acceptă participanții la concurs în cazurile în care:
1) agentul economic nu și-a onorat, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, 

contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților și amenzilor 
aferente;

2) față de agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;
3) față de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;
12. Comisia de concurs selectează Antreprenorul anului la următoarele nominații și în funcție de anumite criterii:

(i) Cel mai mare angajator - în funcție de cea mai mare taxă de amenajare a teritoriului achitată la bugetul local, 
calculată ca suma tuturor taxelor per angajați ai agentului economic, are o reputație pozitivă;

(ii) Cel mai bun plătitor de taxe și impozite locale - în funcție de cel mai mare aport fiscal adus la bugetul local de 
către un antreprenor, în termenii prevăzuți de legislația fiscală și bugetară, are o reputație pozitivă;

(iii) Cel mai mare investitor al anului - în funcție de mărimea investițiilor realizate în localitate în activitatea 
antreprenorială, conform datelor solicitate de la antreprenorii care au deschis noi afaceri sau au dezvoltat afacerile 
existente prin extindere de spații sau spații/ech'ipamente noi, are o reputație pozitivă

(iv) Cel mai mare contribuabil la dezvoltarea localității ( implicare civică exemplară)- persoana-antreprenor care a 
donat cel mai consistent pentru dezvoltarea comunități / s-a implicat ca voluntar cel mai mult în dezvoltarea



comunității/ a realizat din fonduri proprii investiții în infrastructura publică a localității, promovează activ comunitatea 
și parteneriatul local/International, are o reputație pozitivă;

(v) Cel mai mare contribuabil la proiectele și inițiativele locale ( parteneriat public-privat exemplar) - persoana- 
antreprenor care a asigurat cea mai mare со-finanțare la proiecte de dezvoltare a localității, implementate de către 
primăria în parteneriat cu sectorul privat, are o reputație pozitivă;

(vi) Cea mai bună antreprenoare - doamna/domnișoara care gestionează sau este fondatoarea unei afaceri funcționale, 
prezintă o afacere inovativă/necesară asigurării serviciilor solicitate de cetățeni/ soluționează prin activitatea sa o 
problemă în localitate și nu aduce daune spațiului public al localității, are un număr considerabil de angajați, 
promovează activ comunitatea și parteneriatul la nivel local și/sau național, are o reputație pozitivă;

(vii) Cel mai tânăr/tânără antreprenor persoana care administrează o afacere, este cel mai tânăr antreprenor 
/antreprenoare de până la 35 ani și se manifestă activ în vederea dezvoltării comunității, achită impozitele la timp, are 
o reputație pozitivă;

(viii) Cel mai bun debut al anului - antreprenorul care a deschis o afacere nouă în comunitate și a creat locuri de muncă 
( numărul locurilor de muncă se va calcula conform capacității de angajare și nu după numărul de persoane angajate 
în anul curent) în localitate comparativ cu alte afaceri noi create;

(ix) Cel mai activ băștinaș pro-business din Diaspora - băștinaș stabilit și activează în afara localității de baștină, care 
s-a implicat în susținerea și promovarea afacerilor locale sau a dezvoltării economice locale (muncă voluntară în 
favoarea comunității, consultanță oferită în diverse domenii, asigurarea preluării practicilor pozitive de 
management/marketing/fmanțe, etc.) promovează activ comunitatea și parteneriatul la nivel național și internațional.

(x) Băștinașul anului - băștinaș stabilit și activează în afara localității de baștină, care s-a implicat cel mai activ în 
inițiative de dezvoltare a localității sau sociale/de caritate, a contribuit cu cea mai mare sumă la o acțiune de caritate 
sau de susținere a dezvoltării și promovării localității de baștină.

13. Prin participarea Ia concurs, toți participanții și câștigătorii acceptă cerințele și condițiile prevăzute de prezentul 
Regulament și se obligă să respecte și să se conformeze acestora.

IV. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
14. Comisia organizează desfășurarea concursului de sine stătător.
15. Lista candidaturilor, la nivel local, sunt depuse la Primărie ( fizic sau online) de către fiecare membru al Comisiei, 

sau locuitorii și originarii mun. Edineț cu argumentarea selectării fiecăruia (indicând meritele acestuia și nominația pentru care 
se propune), până la 3 ianuarie a anului următor desfășurării concursului.

16. Ședințele Comisiei sunt publice și se consideră deliberative dacă la ele sunt prezenți mai mult de jumătate din 
membrii acestora.

17. Comisia decide, prin vot majoritar, pentru fiecare categorie, prevăzută la p. 12, lista antreprenorilor care sunt admiși 
la concurs.

18. în baza punctajului oferit de fiecare membru al Comisiei pentru fiecare antreprenor-participant la concurs (de la 1 
la 10 puncte) la categoria respectivă, se întocmește un tabel cu punctajul total. învingători ai concursului sunt recunoscuți 
antreprenorii, care au obținut cel mai mare punctaj pentru categoria la care concurează și pentru care se va obține votul majoritar 
al comisiei.

19. Rezultatele concursului sunt stabilite în procesul verbal, semnat de președintele și secretarul Comisiei. Rezultatele 
vor fi date publicității prin intermediul paginii web a primăriei și paginile de pe rețelele sociale și/sau prin difuzarea lor în 
mass-media locală, după caz.

20. învingătorii și participanții la concurs pot utiliza în scop publicitar faptul decernării distincțiilor și premiilor.

V. DECERNAREA DISTINCȚIILOR ȘI ACORDAREA 
PREMIILOR ÎNVINGĂTORILOR CONCURSULUI

21. Titlul „Antreprenorul anului Pro - Edineț pentru Anul 2021” se acordă conducătorului (directorului) entității 
învingătoare la concurs, care dispune de dreptul de a semna documentele financiare.

22. Cei nominalizați la concurs li se vor conferi Trofeul „Antreprenorul Pro-Comunitate” și li se vor acorda diplome. 
Template-ul standardizat al diplomelor/bunurilor oferite pentru acordarea titlului va fi pregătit de proiectul Elveția- 
PNUD/MiDL cu genericul comun ’’Afaceri frumoase la noi acasă”.

23. Finanțarea activităților ce țin de organizarea și desfășurarea concursului, determinarea învingătorilor se realizează 
din contul bugetului local. După caz, susținerea și încurajarea învingătorilor concursului se efectuează din donații și din alte 
surse ce nu contravin legislației în vigoare. Pregătirea și organizarea acestor evenimente nu trebuie să implice costuri 
organizatorice și financiare nejustificate.

24. Decernarea distincțiilor sau premiilor învingătorilor concursului are loc nu mai târziu de 31 ianuarie al anului 
următor celui pentru care se realizează decernarea.

25. Ceremonia de decernare a distincțiilor și premiilor învingătorilor concursului este organizată prin diferite 
evenimente fie cu prezența fizică, iar în cazul dacă nu este posibil (din cauza diferitor motive obiective), evenimentul va fi 
organizat online sau prin diseminarea unui comunicat, cu toate nominalizările pe paginile Web și Facebook, iar primarul va 
vizita antreprenorii premiați și le va înmâna diplomele și distincțiile respective.


