
 
 
 
 

Aceasta activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul 

Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrului de Resurse 

Juridice din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA. 

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

privind contractarea serviciilor de consultanță pentru evaluarea prevederilor Codului Fiscal  

care se aplică activității organizațiilor neguvernamentale 

 

2 februarie 2016  

 

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 martie 2016, ora 16.00 

 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în 

Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști. CRJM tinde să asigure o justiție calitativă, 

promptă și transparentă, respectarea efectivă a drepturilor civile și politice și un cadru legislativ 

pentru organizațiile societății civile. În realizarea acestor obiective, CRJM combină cercetarea de 

politici și activitatea de advocacy realizate într-un mod independent și neutru.   

 

Obiectivul: 

CRJM solicită oferte de la experți (persoane fizice sau juridice) pentru elaborarea unei analize a 

prevederilor Codului Fiscal care se aplică activității organizațiilor neguvernamentale, inclusiv privind 

regimul de impozitare a terților care fac donații în favoarea organizațiilor neguvernamentale (în 

continuare, „analiza”), precum și participarea la lansarea analizei în cadrul unui eveniment public.   

 

Descrierea sarcinii și a metodologiei: 

Expertul selectat va elabora o analiză cuprinzătoare, prin care va evalua prevederile Codului Fiscal 

aplicabile activității organizațiilor neguvernamentale, inclusiv cele referitoare la regimul de 

impozitare a terților care fac donații în favoarea organizațiilor neguvernamentale; va elabora anexe, 

studii de caz relevante pentru analiză; va oferi concluzii și va identifica prevederile Codului Fiscal care 

nu avantajează și care nu contribuie la sustenabilitatea financiară a organizațiilor neguvernamentale; 

și va oferi un set de concluzii și recomandări de îmbunătățire a cadrului legal analizat.  

  

Analiza va fi efectuată în coordonare cu CRJM. Expertul selectat va propune o metodologie fezabilă 

pentru analiză, care urmează să fie aprobată de CRJM. 

   

Metode de efectuare a analizei: 

- Identificarea și cercetarea prevederilor Codului Fiscal care se aplică activității organizațiilor 
neguvernamentale; 

- Realizarea unui sondaj privind opinia generală despre dificultățile cu care se confruntă 
organizațiile guvernamentale (costul plasării sondajului pe pagina web specializată va fi 
acoperit de CRJM); 

- Organizarea interviurilor cu partenerii-cheie – organizații neguvernamentale și autoritățile 
publice (Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, etc.), dacă va fi cazul; 

- Elaborarea unui proiect de analiză de evaluare în baza rezultatelor cercetărilor, în cooperare 
strânsă cu CRJM; 

- Prezentarea proiectului analizei partenerilor-cheie (organizații neguvernamentale și 
autoritățile publice) pentru discuție și colectarea recomandărilor; 

- Elaborarea evaluării finale; 
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- Participarea la lansarea analizei în cadrul unui eveniment public, cu participarea CRJM și a 
actorilor interesați. 

 

Expertul selectat va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta 

solicitare de oferte și în baza contractului de prestare a serviciilor semnat între părți. 

 

Termeni: 

- Încheierea contractului de prestare a serviciilor este prevăzută pentru începutul lunii martie 
2016;  

- Sondajul trebuie să fie redactat și răspândit până la sfârșitul lunii martie 2016;  

- Primul proiect al analizei urmează să fie elaborat până la 20 aprilie 2016;  
- Între 20 aprilie – 10 mai 2016 vor fi organizate ședințe pentru discuții cu partenerii locali cu 

privire la constatările analizei și recomandările acesteia;  
- Prezentarea versiunii finale a analizei va avea loc la 20 mai 2016; 

- Lansarea analizei va avea loc până la 31 mai 2016.  

 

Cerințe față de candidați:   

- Studii în domenii relevante: Economie / Contabilitate / Finanțe; 
- Experiență de minimum 3 ani în domeniul fiscal / domenii conexe;  

- Cunoașterea legislației și practicii fiscale din Republica Moldova;  
- Abilități analitice, gândire critică, utilizarea metodelor calitative și cantitative de cercetare; 
- Experiență în elaborarea și scrierea studiilor analitice. 

 

Depunerea cererii de participare 

Vă rugăm să expediați oferta datată și semnată prin e-mail la adresa: olga.burucenco@crjm.org sau 

să o depuneți direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, până la 4 martie 

2016, ora 16:00. Oferta va include:  

1. O propunere scurtă privind metodologia de cercetare și schița materialului (maxim 2 pagini); 

2. Oferta financiară care să includă numărul de zile prevăzute și rata zilnică în MDL (costul 

plasării sondajului pe pagina web specializată va fi acoperit de CRJM). În cazul persoanelor 

fizice va fi indicat prețul net per zi. Persoanele juridice vor indica prețul per zi cu aplicarea 

TVA la cota zero (CRJM va prezenta ulterior documentele justificative persoanei juridice 

contractate). Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă 

valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor; 

3. Pentru persoanele fizice - CV-ul actualizat al candidatului; 

4. Pentru persoanele juridice - copia certificatului de înregistrare/licenței, cu anexarea CV-ului 

actualizat al persoanei care va efectua analiza;  

5. Exemple de analize / studii similare elaborate de persoana care va efectua analiza. 

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601 ext.110 

sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.   

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor 

corespunde cerințelor formulate. Doar persoanele fizice/juridice selectate vor fi contactate. 

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 
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