Anexa nr.1
la Decizia nr.1/40
din 22 martie 2019

REGULAMENT
pentru desfăşurarea concursului anual „Cel mai bun antreprenor
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” în teritoriul raionului Căușeni
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. În scopul stimulării dezvoltării antreprenoriatului, atragerii investițiilor autohtone și
străine, promovării produselor şi serviciilor agenţilor economici, sporirii competitivității
și recunoașterii de către opinia și administrația publică a meritelor deosebite în diverse
domenii, Consiliul raional Căușeni organizează anual, la nivel local, în luna mai,
concursul „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” în
teritoriul raionului Căușeni (în continuare – ”Concurs”).
2. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de organizare a concursului, de
desfăşurare şi decorare a învingătorilor concursului.
3. La concurs participă agenţii economici – subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.179 din 21.07.2016 ”Privind
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”.
4. Toate etapele de desfășurare a Concursului sunt transparente și au un caracter deschis,
cererile și dosarele depuse pentru participare la Concurs sînt gratuite și nelimitate, iar
informația privind desfășurarea acestuia se publică pe pagina-web oficială a Consiliului
raional Căușeni.
5. Participanţilor la concurs li se garantează evaluarea obiectivă a indicatorilor activităţii lor
economice și financiare, conform datelor prezentate de către agentul economic, pentru
anul precedent de activitate, necesare pentru participare la concurs în anul desfășurării și
li se garantează dreptul de a învinge în competiție.
6. Învingători la concurs vor fi recunoscuți agenții economici, care vor obține cele mai bune
rezultate în activitatea lor pentru desfășurarea concursului, evaluate și comparate cu anul
precedent, cum ar fi: activitate de profit, achitările pe deplin (în termini și sumă) la
bugetul local și fondul social, crearea noilor locuri de muncă, volumul vînzărilor nete,
cifra de afaceri, participări la tîrguri și expoziții, numărul de angajați cu nevoi speciale,
promovarea raionului pe plan național și internațional etc.
II. COMISIA LOCALĂ DE CONCURS
7. Organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului se efectuează de către
Comisia locală de concurs, conform prevederilor prezentului Regulament (în continuare –
Comisia locală).
8. Comisia exercită următoarele funcţii:
- stabileşte bugetul pentru desfășurarea concursului, inclusiv mărimea premiilor;
- plasează, cu 2 luni înainte de derularea concursului, pe pagina-web oficială a
autorității publice locale și, după caz, în mass-media, informaţia privind condiţiile de
participare la concurs;
- oferă informaţii și consultații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului la
nivel local și republican;
- colectează şi analizează cererile depuse de solicitanţi pentru participare la concursul
local;
- determină învingătorii concursului la nivel local;
- organizează ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor la nivel local;

prezintă candidaturile învingătorilor locali în calitate de participanţi la concursul
republican.
9. Componenţa nominală a Comisiei locale de concurs este constituită din preşedinte,
secretar şi membri (cel puțin 7 persoane, inclusiv un membru al Consiliului raional de
participare Căușeni). Componenţa Comisiei locale se aprobă prin Dispoziţia preşedintelui
raionului.
10. Comisia locală de concurs garantează păstrarea informației ce prezintă secret comercial și
poartă răspundere administrativă în conformitate cu prevederile art.12 a Legii nr.171 din
06.07.1994 ”Cu privire la secretul comercial”.
11. Documentele aferente organizării și desfășurării concursului (Procesele-verbale, scrisori,
devizuri de cheltuieli, invitații, etc.) se păstrează în mapă la secretarul comisiei.
12. Procesele-verbale sunt semnate de către toți membrii Comisiei locale de concurs.
-

III. PARTICIPANŢII LA CONCURS
13. La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii înregistrate în Republica
Moldova, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare,
indiferent de genul de activitate, forma organizatorico-juridică și titlul de proprietate.
14. Participanţii la concurs acceptă ca datele cu caracter personal transmise comisiei spre
examinare să poată fi prelucrate, păstrate, comunicate și folosite în orice alt mod, în
scopul și în contextul concursului, iar organizatorul concursului să păstreze
confidențialitatea datelor personale ale participanților/cîștigătorilor la concurs și să le
utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
15. Prin participarea la concurs, toți participanții și cîștigătorii acceptă cerințele și condițiile
prevăzute de prezentul Regulament și se obligă să respecte și să se conformeze acestora.
16. Pentru a participa la concurs, subiecții mediului de afaceri trebuie să completeze Cererea
de participare (Anexa nr.1) și să prezinte indicatorii financiar–economici (Anexa nr.3) în
termenii stabiliți de Regulamentul pentru desfășurarea concursului.
17. Participanții la concurs trebuie:
a. Să demonstreze o sporire stabilă a indicatorilor financiari-economici față de anul
precedent.
b. Să creeze locuri noi de muncă.
c. Să utilizeze tehnologii avansate.
d. Să producă mărfuri și să presteze servicii de înaltă calitate.
e. Să-și asume responsabilitate și angajament față de angajați, inclusiv la plata salariilor.
f. Să desfășoare activități în domeniul protecției mediului.
g. Să desfășoare activități orientate către societate/comunitate.
h. Să demonstreze angajarea persoanelor cu nevoi speciale.
i. Să demonstreze promovarea raionului pe plan național și internațional.
j. Să demonstreze participarea la dezvoltarea socio-economică a localității și raionului.
18. Nu se accept cererile de participare la concurs în cazurile în care:
1) agentul economic nu şi-a onorat, în termenele stabilite, obligaţiile ce ţin de
achitarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, penalităţilor şi amenzilor aferente;
2) față de agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;
3) există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica
Moldova are semnate acorduri internaţionale de colaborare;
4) există reclamații din partea Inspecţiei Muncii, a sindicatelor privind încălcarea
legislaţiei muncii.
19. Participanţii la concurs și autoritățile publice locale poartă răspundere pentru veridicitatea
informaţiei prezentate Comisiei republicane. În cazul depistării unei informaţii eronate,
participantul este exclus din concurs.

IV. MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI
20. Comisia organizează desfăşurarea concursului de totalizare.
21. Se acceptă înaintarea cererilor de participare concomitentă a agenților economici la mai
multe nominalizări, conform listei nominalizărilor (Anexa nr.2).
22. Cerererile de participare la concurs sînt depuse de către solicitant personal pînă la data de
20 aprilie a anului desfășurării concursului.
23. Ședințele comisiilor sînt publice și se consideră deliberative, dacă la ele sînt prezenți mai
mult de jumătate din membrii acestora.
24. Deciziile comisiilor se adoptă prin vot majoritar.
V. PREMIEREA PARTICIPANȚILOR
25. Învingătoare ale concursului sînt recunoscute întreprinderile care au obținut cel mai mare
punctaj conform indicatorilor din anexele la prezentul Regulament și cele mai bune
rezultate în activitatea lor pe parcursul anului desfășurării concursului.
26. Întru susținerea și stimularea agenților economici, pentru fiecare nominație, se va atribui
Locul I, Locul II și Locul III, cu acordarea diplomei de mențiune, cadourilor, florilor,
reieșind din sursele alocate, care se vor înmîna în cadrul evenimentului festiv.
27. Rezultatele concursului, la discreția învingătorilor, se vor prezenta Ministerului
Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova pentru participare la Concursul
republican ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.

