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În perioada 1 – 15 februarie 2012, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze
implementarea propunerile incluse in Agenda Națională de Business. Acest buletin este structurat în
două secțiuni: prima este dedicată monitorizării modificărilor legislative și noutăților care au legătură cu
implementarea priorităților stabilite în Agenda Națională de Business 2010, iar cea de a doua conține
alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri.
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I.

Noutăți relevante pentru implementarea Agendei Naționale de Business 2010:

1.1 Masa Rotunda la Hincesti: „Promovarea Dialogului Public - Privat prin Agenda Națională de Business
la nivel regional”.
Mediul de afaceri din Hâncești se arată sceptic faţă de instituirea unor taxe locale şi mecanismul de
estimare indirectă a veniturilor
Optimizarea administrării fiscale şi vamale sunt în egală măsură aşteptate şi de oamenii de afaceri care
activează la nivel local. La o masă rotundă desfăşurată de IDIS „Viitorul” la 7 februarie 2012 la Hânceşti,
cei peste 30 de participanţi şi-au exprimat temerile şi aşteptările pe care le au de la instituţiile
responsabile de guvernarea economică. Evenimentul a avut loc în contextul eforturilor de a agrea
priorităţile comune ale mediului de business, indiferent de interesele sectoriale specifice. Astfel, a fost
formulată o platformă comună, cunoscută sub genericul Agenda Naţională de Business din Republica
Moldova.
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Asemenea dezbateri se vor desfăşura în următoarele două luni şi în alte localităţi, în parteneriat cu
filialele locale ale Camerelor de Comerţ şi Industrie.
Participanţii la masa rotundă de la Hânceşti s-au referit la modalitatea de stabilire a taxelor locale. Or,
după ultimele modificări, autorităţile locale pot stabili de sine stătător mărimea taxelor locale pentru
fiecare agent economic. De asemenea, în Codul Fiscal au fost introduse patru noi taxe locale, care ar
dubla unele taxe deja existente.
O altă problemă semnalată la Hânceşti a fost estimarea indirectă a veniturilor, oamenii de afaceri fiind
îngrijoraţi ca unele secrete comerciale sau date cu caracter personal să poată fi accesate de persoane
sau instituţii neautorizate.
Agenda Naţională de Business este susţinută de către Camerele de Comerţ şi Industrie din regiune şi de
către cele mai active asociaţii de business din RM, printre care se numără: Confederaţia Naţională a
Patronatului, Clubul Republican al Oamenilor de Afaceri TIMPUL, Uniunea Transportatorilor şi
Drumarilor, Federaţiei Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de
Construcţie „CONDRUMAT”, Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova, Asociaţia Micilor
Producători de Vin din Moldova, Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC, Asociaţia
Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova ş.a.
1.2 Masa Rotundă cu reprezentanții mediului de afaceri din Orhei, 10 februarie 2012
Seria de discuţii şi acţiuni de promovare pe marginea priorităţilor ANB 2012-2013 la nivel regional a
continuat pe data de 10 februarie 2010 cu o masă rotundă la Orhei, organizată în cooperare cu Camera
de Comerţ şi Industrie (CCI) din localitate. La evenimentul respectiv au participat aproximativ 25 oameni
de afaceri din raionul Orhei. Întrunirea a fost deschisă de expertul ANB Ion Beschieru, care a relatat
audienţei ce reprezintă ANB, a vorbit despre obiectivele reţelei şi scopul întrunirilor la nivel regional. În
continuare, Ion Beschieru s-a referit la procesul de monitorizare al ANB 2010, rezultatele monitorizării şi
priorităţile reţelei în procesul de monitorizare. Expertul ANB, Ion Tornea, s-a referit la procesul de
elaborare al ANB 2012-2013, la priorităţile incluse în ediţia respectivă a ANB, referitoare la politica şi
administrarea fiscal şi vamală. Prezentările experţilor ANB au fost urmate apoi de discuţii pe marginea
celor relatate, precum şi de întrebări.
Conştientizarea misiunii şi a scopului comun al discuţiilor şi acţiunilor din cadrul reţelei ANB va sta la
baza viitoarelor consultări şi acţiuni de advocacy, aşa cum vocea comunităţii de afaceri şi poziţia acesteia
în dialogul cu autorităţile vor fi cu atât mai puternice, cu cât acestea vor porni de pe o platformă unică şi
vor fi susţinute de întreaga comunitate de business.
1.3 Promovarea dialogului public-privat la Edineț, 14 februarie
Marți, 14 februarie, s-a organizat cea de-a III-a masă rotundă cu mediul de business regional în
colaborare cu Camera de Comerț și Industrie din Edineț. Echipa ANB a prezentat mediului de afaceri
activitatea și obiectivele Agendei Naționale de Business și importanța acesteia pentru promovarea unui
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dialog deschis cu guvernarea. Prezentarea viziunii ANB a fost urmată de discuții axate pe problemele
regionale cu care se confruntă agenții economici.
Ca şi în cazul celor 2 mese rotunde precedente, din Hînceşti şi Orhei, mediul de afacere din Edineţ este
nemulţumit de ultimele modificări în modul de calcul şi plată al concediului medical pentru angajaţi. Şi în
acest caz s-a menţionat că statul transferă povara funcţiei sale de asigurare socială a populaţiei pe
umerii business-ului, dat fiind că cota contribuţiilor în fondul de asigurări sociale nu s-a redus.
Participanţii au propus ca statul să identifice alte metode de combatere a fenomenului concediilor
medicale false, în special să examineze experienţa altor state, care au introdus mecanisme de control a
utilizării fondurilor în acest scop, dar nu să rezolve problema pe seama business-ului.
1.4 Guvernul Republicii Moldova, prin Centrul de Guvernare Electronică, a inițiat procesul de consultări
cu societatea civilă privind conceptul Planului de Acțiuni pentru un Guvern Deschis.
Documentul are în vedere o serie de angajamente pe care Guvernul și le-a asumat în efortul de
asigurare a transparenței și combatere a corupției. Planul de acțiuni va fi prezentat la forul global al
Parteneriatului pentru Guverne Deschise, care se va desfășura în luna aprilie în Brazilia.
„Parteneriatul pentru Guverne Deschise" este o alianță globală între guverne ce susţine și aplică
principiile dreptului omului și ale țărilor din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, propune și
dezvoltă măsuri concrete pentru promovarea transparenţei guvernării și aplicarea inovaţiilor
tehnologice
în
beneficiul
cetățenilor,http://www.opengovpartnership.org/open-governmentdeclaration.
Statele semnatare împărtăşesc un set de valori comune: pledează pentru ca cetăţenii să beneficieze de
mai multă deschidere și transparență din partea guvernului, recunosc și sprijină efortul ţărilor aflate în
stadii diferite de promovare a transparenţei guvernamentale, luptă împotriva corupţiei și cred în
puterea cetăţenilor şi a tehnologiei informaţiei.
38 de executive au subscris la „Parteneriatul pentru Guverne deschise". Republica Moldova se numără
printre acestea, iar la forul din Brazilia va adera oficial la inițiativă.
Consultările cu societatea civilă reprezintă un element important în definitivarea planului de acțiuni.
ONG-urile pot veni cu sugestii și comentarii legate de acțiunile guvernului la capitolul transparență,
acces la informație, servicii și gestiunea resurselor publice.
1.5 Proiectul Dispoziţiei Guvernului cu privire la crearea Comisiei pentru încetarea activităţii subzonei
Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo – Business - Chişinău”
Ministerul Economiei a plasat pe site-ul său, la data de 2 februarie 2012 Proiectul Dispoziţiei Guvernului
cu privire la crearea Comisiei pentru încetarea activităţii subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo –
Business - Chişinău”. Nota informativă a proiectului o puteți găsi aici.
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 ANRCETI organizează consultare publică
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei expune pe
pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele de modificare şi completare a hotărârilor
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60 – 75 şi 77 – 79 din 23.12.2010 cu privire la impunerea
obligaţiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor
voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi de telefonie mobilă (pieţele 3 şi 7). Consultarea se va
desfăşura până la 5 martie curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea
documentelor supuse consultării publice.
Proiectele vin să dezvolte procesul de orientare a tarifelor la serviciile de terminare a apelurilor în
reţelele fixe şi mobile la costurile LRIC (Long-Run Incremental Cost) şi de nediscriminare prin preţ a
apelurilor în funcţie de origine, proces pe care Agenţia l-a demarat odată cu aprobarea de către Consiliul
său de Administraţie a hotărârilor nr. 60 – 79 din 23.12.2010.
2.2 Grupului coordonator al CBTM 2013 – 2015
La 3 februarie anul curent a avut loc ședința Grupului coordonator pentru elaborarea Cadrului bugetar
pe termen mediu pe anii 2013 – 2015. Ședința a fost prezidată de dl. Veaceslav Negruță, ministrul
finanțelor și președintele Grupului.
În cadrul ședinței a fost evaluat procesul CBTM (2012 – 2014) și măsurile de consolidare, s-a aprobat
componența grupurilor de lucru pentru elaborarea CBTM pentru anii 2013 – 2015, au fost discutate
prioritățile de politici publice pentru anii 2013 – 2015 și au avut loc unele discuții referitor la politica
fiscală și vamală pentru anii 2013 – 2015.
2.3 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM anunţă lansarea procedurii de colectare a cererilor
de finanţare nerambursabilă
Procedura de colectare a cererilor în cadrul componenței III “Finanațarea afacerilor/Regula 1+1” a
debutat pe 15 februarie curent. Începând cu 15 februarie curent, lucrătorii migranţi şi rudele de gradul
întâi ai acestora care s-au înregistrat la Programul-pilot „PARE 1+1” sau care intenţionează să se înscrie,
sunt invitaţi la sediul ODIMM pentru a depune dosarul. Lista documentelor necesare a fi incluse în
dosarul solicitantului poate fi găsită pe site-ul: http://odimm.md/ro/pare/default.htm.
Întru simplificarea procedurii şi optimizarea costurilor financiare şi de timp, a fost elaborat un model de
plan de afaceri, care, poate fi descărcat on-line, completat de mână sau tipărit la calculator şi prezentat
la ODIMM.
Perioada de depunere a dosarelor este 15 februarie – 15 martie 2012, ora 8.00 – 15.00.
Pentru detalii consultaţi pagina web a ODIMM, iar pentru informaţii adiţionale contactaţi la numărul de
telefon: (0 22) 22 57 99, (0 22) 22 54 58 sau (0 22) 22 50 79 .
2.4 Completarea Planului de acțiuni (DCFTA) în patru domenii - eliminarea barierelor tehnice în calea
comerţului, domeniul sanitar şi fitosanitar, concurenţa şi sectorul financiar-bancar

Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii

Viceministrul economiei, Octavian Calmâc a prezentat Comisiei Europene Planul actualizat de acţiuni
pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene în vederea negocierii şi semnării Acordului de
comerţ liber aprofundat şi comprehensiv cu Uniunea Europeană (DCFTA). Prezentarea a avut loc în
cadrul negocierilor privind Acordul Asociere RM-UE ce au avut loc la Bruxelles, pe 9-10 februarie 2012.
Planul va fi actualizat în patru domenii - eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului, domeniul
sanitar şi fitosanitar, concurenţa şi sectorul financiar-bancar.
În domeniul concurenţei a fost elaborat Planul pe termen scurt a implementării Legii privind concurenţa.
Documentul elaborat prevede procesul de elaborare şi aprobare a unui set de schimbări şi legislative
menite să susţină implementarea cu succes a legii de bază şi crearea unui amplu sistem de informare şi
instruire în domeniul concurenţei.
În domeniul standardizării şi metrologiei, au fost adoptate un set de legi sectoriale armonizate cu cele a
Uniunii Europene şi a fost creată Agenţia Protecţiei Consumatorilor. Totodată, a fost efectuată o
evaluare a standardelor Republicii Moldova şi drept rezultat creată Lista standardelor conflictuale cu
cele a UE.
2.5 Existenţa mai multor platforme de comunicare între Ministerul Economiei şi mediul de afaceri oferă
posibilitatea unei colaborări eficiente şi permanente cu Asociaţiei Businessului European în Moldova
(ABE)
În cadrul unei întrevederi cu membrii Asociaţiei Businessului European în Moldova (ABE), viceprimministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr a lansat invitaţia de a participa activ la elaborarea şi, mai
ales, la monitorizarea impactului politicilor implementate de Guvern. Potrivit lui Valeriu Lazăr, existenţa
mai multor platforme de comunicare între Ministerul Economiei şi mediul de afaceri, printre care
Consiliul consultativ al ME, Consiliul consultativ sectorial în domeniul comerţului, infrastructurii calităţii
şi protecţiei consumatorilor, Grupul de Lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de
întreprinzător oferă posibilitatea unei colaborări eficiente şi permanente cu ABE.
Asociaţia Businessului European ar putea contribui în procesul de creare a infrastructurii regionale de
dezvoltare a serviciilor de suport în afaceri şi a infrastructurii logistice, cu orientare spre regiunile
defavorizate ale ţării.
Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr i-a îndemnat pe oamenii de afaceri să se implice în procesul de
negociere a Acordului de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană, astfel încât
condiţiile negociate cu UE să reprezinte şi interesele mediului de afaceri.
ABE îşi propune să fie activă în modificarea cadrului legal, procedurilor regulatorii şi promovării
principiilor de bună guvernare. Asociaţia se oferă să organizeze misiuni comerciale, să elaboreze o hartă
economică a Republicii Moldova, precum şi a unei baze de date a programelor oferite de ţările Uniunii
Europene.
Reprezentanţii ABE s-au interesat de viziunea Ministerului Economiei asupra domeniilor prioritare ale
economiei, pe care să le recomande partenerilor din străinătate. Potrivit lui Valeriu Lazăr, Ministerul
Economiei are ca scop crearea condiţiilor favorabile şi a unui climat de afaceri atractiv pentru
dezvoltarea tuturor sectoarelor economiei. Or, politicile promovate de Minister poartă un caracter
transversal. Cu toate acestea, pe linia întâia de priorităţi sunt infrastructura de suport în afaceri,
promovarea eficienţei energetice, racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei muncii,
infrastructura calităţii şi protecţia consumatorului. Realizarea priorităţilor respective va contribui la
creşterea competitivităţii unor sectoare productive cu ofertă pentru export, cum ar fi agricultura şi
industria agroalimentară, serviciile etc.
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2.6 Au fost adoptate, în calitate de standarde naţionale, mai mult de 3000 de standarde europene
conexe la reglementările tehnice armonizate cu Directivele europene de Nouă Abordare
Ministerul Economiei a organizat masa rotundă cu genericul „Activitatea de reglementare tehnică prin
prisma elaborării listelor standardelor conexe la reglementările tehnice”. Drept scop a acestui
eveniment a fost comunicare şi dezvoltarea activităţilor de standardizare în contextul angajamentelor a
RM asumate pentru implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Aceste angajamente prevăd dezvoltarea şi ajustarea Sistemului Naţional de Standardizare coerent cu
Sistemul european de standardizare.
În prezent, majoritatea standardelor conexe pentru reglementările tehnice reprezintă standardele din
sistemul GOST, ceea ce creează contradicţii între cerinţele stabilite în reglementările tehnice şi cerinţele
standardelor conexe şi, ca urmare, aplicarea dificilă a prevederilor reglementărilor tehnice la diferite
etape ale ciclului vital al produselor.
În vederea eliminării acestei situaţii pe parcursul anilor 2010 şi 2011 Organismul Naţional de
Standardizare, a adoptat mai mult de 3000 de standarde europene armonizate cu Directivele europene
de Nouă Abordare, în calitate de standarde naţionale, conform Programelor de standardizare respective.
Utilizarea standardelor europene va permite aplicarea corectă a cerinţelor esenţiale şi a procedurilor de
evaluare a conformităţii stabilite de reglementările tehnice aplicabile produselor, precum şi
desfăşurarea activităţilor de acreditare a organismelor de evaluare conformităţii şi supravegherea pieţei
în conformitate cu aceste reglementări tehnice.
2.7 Masă rotundă a oamenilor de afaceri din Cehia și Moldova în cadrul Comisiei mixte moldo-cehe la
cea de-a III-a ședință (20-24 februarie 2012)
Pe 20-24 februarie 2012, la Praga, va avea loc cea de treia şedinţă a Comisiei mixte moldo-cehă pentru
cooperare economică, industrială şi tehnico ştiinţifică. Preşedinţii Comisiei vor fi vice-ministrul
Economiei, Octavian Calmâc şi vice-ministrul Industriei şi Comerţului al Republicii Cehe Milan Hovorka.
În cadrul Comisiei vor lucra trei grupuri de lucru în cadrul cărora vor fi discutate subiecte ce ţin de
realizările colaborării bilaterale în domeniile transportului şi infrastructurii drumurilor, infrastructurii
calităţii, turismului, finanţe, ştiinţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, industria alimentară şi
agricultura, energetica şi perspectivele de colaborare economică moldo-cehă.
În cadrul Comisiei va fi organizată și o masă rotundă a oamenilor de afaceri din ambele ţări în cadrul
căreia businessmenii vor avea posibilitatea sa-şi creeze parteneriate directe de colaborare.
2.8 "Împreună creăm viitorul acasă " – conferinţă cu privire la rezultatele preliminare ale Programului
PARE 1 + 1
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a organizat pe 01.02.2012, o
conferinţă întitulată "Împreună creăm viitorul acasă ", proces care a adunat peste 70 de beneficiari ai
programului-pilot PARE 1 +1 de atragere a remitenţelor în economia Republicii Moldova, administrat de
către Guvern. Ministerul Economiei, reprezentanţi ai altor ministere, organizaţiilor internaţionale şi
donatori au analizat rezultatele preliminare ale programului PARE 1 +1, relevând impactul programului
asupra dezvoltării regionale.
Iulia Iabanji, Director General al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii a informat participanţii conferinţei „că după ce au obţinut fonduri din partea Guvernului,
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beneficiarii Programului PARE 1 +1 beneficiază pe parcursul unei perioade de până la 24 luni de suport
consultativ cuprinzător pentru afaceri şi servicii de monitorizare din partea experţilor ODIMM”.
Ca suport statistic - de la lansarea Programului mai mult de 256 de migranţi, precum şi rudele acestora
de gradul întîi au beneficiat de instruiri în iniţierea afacerilor proprii, permiţându-le să-şi consolideze
capacităţile antreprenoriale şi oferindu-le informaţii practice privind planificarea afacerii si
managementul.
Pentru claritatea funcţionării programului-pilot PARE 1 +1, ce funcţionează de circa doi ani, e de
specificat că chiar dacă funcţionează după principiul 1+1: atunci când fiecare leu investit din remitenţe
este suplinit cu 1 leu în formă de grant din partea Guvernului, programul de atragere a remitenţelor în
Economia Moldovei (PARE 1 +1) a generat investiţii de afaceri în mai mult de 60 de comunităţi din 25 de
raioane, permiţând migranţilor să investească peste 35 de milioane de lei în economia naţională, în
special în sectorul agricol, industrial şi construcţii, adică coeficientul real de multiplicare a alocaţiilor
bugetare a fost de circa 1 la 2,7.
2.9 Sistemul de impozitare în agricultură
La 14 februarie, în cadrul Ministerului Finanțelor a avut loc ședința de lucru cu tematica „Sistemul de
impozitare în agricultură”, în contextul lansării discuțiilor cu privire la elaborarea Obiectivelor politicii
fiscale și vamale pe termenul mediu 2013 – 2015, care a fost moderată de către viceministrul finanţelor,
Barbăneagră Victor.
Drept subiect de discuție a fost sistemul de impozitare a agenţilor economici - producători agricoli, în
cadrul căreia s-a discutat două opțiuni de bază: menținerea sistemului actual de impunere sau
introducerea unui impozit consolidat.
La şedinţă au participat reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de
pe lângă Ministerul Finanţelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Economiei,
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Uniunii Asociațiilor Producătorilor
Agricoli „UniAgroProtect”, Federației Naționale a Fermierilor din Republica Moldova, Federației
Sindicatelor din Agricultură și Industria Alimentară, precum și ai mediului de afaceri.
2.10 Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică un proiect de Hotărâre de Guvern
Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 24
decembrie 2007” . Proiectul Hotărârii de Guvern îl puteți găsi aici.
Necesitatea elaborării proiectului de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la
unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” este
generată de prevederile pct. 13 al Art. XXIX al Legii nr. 267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative, precum şi corectarea unor necorespunderi identificate în procesul
implementării prevederilor Regulamentelor aprobate prin Hotărârea menţionată.
Scopul prezentului proiect constă în aducerea în concordanţă a prevederilor Hotărârii Guvernului
nr.1450 din 24 decembrie 2007 cu ultimele modificări şi completări operate la Legea privind activitatea
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de audit prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative.
Beneficiari ai proiectului sunt societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali, Consiliul de
supraveghere a activităţii de audit, Comisia de certificare, organizaţiile şi instituţiile cu instruire
profesională continuă a auditorilor.
Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 20.02.2012.
2.11 Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii de Guvern „Privind
aplicarea Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii de Guvern „Privind aplicarea
Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova”



Proiectul Hotărîrii de Guvern „Privind aplicarea Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul
Republicii Moldova”
Nota informativă la proiectul Hotărîrii de Guvern „Privind aplicarea Standardelor de audit şi
Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova”

Necesitatea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului „Privind aplicarea Standardelor de audit şi
Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova” este generată de prevederile alin.(2) al Art. XL al Legii nr.
267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi a pct. 83 al
Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1507 din 31.12.2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Scopul de bază al iniţierii prezentului proiect este punerea în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova a
Standardelor Internaţionale de Audit (SIA) şi a Codului etic, aprobate de Consiliul pentru Standardele
Internaţionale de Audit şi Asigurare al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), conform cerinţelor
Directivei 2006/43/EC din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor
consolidate, precum şi continuarea reformei contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ iniţiate de
Republica Moldova.
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