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Obiectivele Modelului Costului Standard (MCS) constau în identificarea ?i simplificarea acelor prevederi din
reglement?ri, care duc la costuri administrative majore pentru agen?ii economici. Scopul final al aplic?rii MCS este
îmbun?t??irea reglement?rilor ?i eficientizarea procesului de reglementare.
În conformitate cu Hot?rârea Guvernului nr. 307 din 21 martie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de
estimare a costurilor administrative prin aplicarea MCS, autorit??ile cu atribu?ii în domeniul reglement?rii activit??ii
de întreprinz?tor urmeaz? s? efectueze anual evalu?ri ale principalelor domenii de reglementare, prin aplicarea
MCS, pe care le vor prezenta Ministerului Economiei ?i Infrastructurii pentru consultare ?i monitorizare. În baza
rezultatelor evalu?rilor, autorit??ile responsabile vor elabora ?i vor promova spre aprobarea Guvernului proiecte de
modificare a cadrului normativ în vederea reducerii costurilor administrative.
În iulie 2020, Ministerul Economiei ?i Infrastructurii, cu sus?inerea Programului USAID Reforme Structurale în
Moldova, a desf??urat trei sesiuni de instruire online cu privire la aplicarea MCS. Înregistrarea video de la una
dintre aceste instruiri ?i Ghidul de aplicare a Modelului Costului Standard în Republica Moldovasunt prezentate în
aceast? pagin?. La ghid sunt anexate formulare-?ablon (în format Excel) care ofer? posibilitatea de a exersa în
baza exemplelor practice prezentate în ghid.În aceast? pagin? urmeaz? s? fie plasate ?i studiile pe domenii, cu
aplicarea MCS, pe m?sura elabor?rii acestora.

***

I. Ghidul Modelului Costului Standard [1]

Exerci?ii practice privind aplicarea Modelului Costului Standard:
MCS-3_4-PASUL_4-Exemplul nr_1 [2]
MCS-3_4-PASUL_4-Exemplul nr_2 [3]
MCS-3_4-PASUL_4-Exemplul nr_3 [4]
MCS-3_4-PASUL_4-Exemplul nr_4 [5]

II. Webinar | Aplicarea Modelului Costului Standard:

III. Studii pe domenii cu aplicarea Modelului Costului Standard:
1. PREZENTARE: Evaluarea condi?iilor ?i procesului de emitere a autoriza?iei speciale de transport: concluzii ?i
recomand?ri (octombrie 2019) [6].
2. Evaluarea condi?iilor ?i procedurilor de emitere a autoriza?iei speciale de transport: situa?ia actual? ?i propuneri
[7].
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Leg?turi
[1] https://mei.gov.md/sites/default/files/usaid_-_mei_-_ghid_de_aplicare_a_modelului_costului_standard_in_republ
ica_moldova.pdf
[2] https://mei.gov.md/sites/default/files/mcs-3_4-pasul_4-exemplul_nr_1.xlsm
[3] https://mei.gov.md/sites/default/files/mcs-3_4-pasul_4-exemplul_nr_2.xlsm
[4] https://mei.gov.md/sites/default/files/mcs-3_4-pasul_4-exemplul_nr_3.xlsm
[5] https://mei.gov.md/sites/default/files/mcs-3_4-pasul_4-exemplul_nr_4.xlsm
[6] https://mei.gov.md/sites/default/files/prezentare_ast_final_18_octombrie_2019_feb_01.pdf
[7] https://mei.gov.md/sites/default/files/raport_evaluare_ast_final_25_iunie_2019_feb_01.pdf
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