CURRICULUM VITAE
Prenume şi numele: Iurie MUNTEAN
Născut: Criuleni, Republica Moldova
Adresa: mun. Chişinău, str. Cuza Vodă 19/8 ap.10

Experienţa de muncă:
August 2009 –
prezent

Parlamentul Republicii Moldova (Legislatura XVIII),

Mai 2009 –
August 2009

Parlamentul Republicii Moldova (Legislatura XVII),

Aprilie 2008 –
Septembrie 2009

Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova,

Deputat, membru al Comisiei Politică Economică, Buget şi Finanţe
Preşedinte al Comisiei Politică Economică, Buget şi Finanţe
Viceministru
Responsabilităţi:
Comerţul Extern şi Intern;
Dezvoltarea Antreprenoriatului;
Infrastructura Calităţii.

August 2006 –
Aprilie 2008

Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova,
Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova „ARIA”,
societate pe acţiuni de tip închis cu 100% capital de stat fondată de către
Ministerul Economiei şi Comerţului conform Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr.29 din 10 ianuarie 2006
Chişinau, Moldova
Director General
Implementarea sistemelor de management al calităţii (inclusiv ISO) şi productivităţii
(management operaţional) la întreprinderile autohtone (numai în decursul anilor 2007-2008
circa 30 întreprinderi autohtone cu ajutorul Centrului pentru Productivitate şi
Competitivitate din Moldova au implementat sau au fost în curs de implementare a ISO şi
altor practici internaţionale, inclusiv, complexul hotelier „Codru”, S.A. „Airport Catering”,
„Aeroportul Internaţional Chişinău”, Combinatul de Ciment din Rîbniţa, fabrica de sticlă
din Floreşti „Cristal-Flor” etc.);
Elaborarea sistemului naţional de management al productivităţii;
Restructurarea avansată a întreprinderilor autohtone, inclusiv, promovarea cluster-elor şi
parcurilor industriale;
Instruirea funcţionarilor publici în domeniul elaborării, monitărizării şi evaluării politicilor
şi principiilor bunei guvernări;
Instruirea managerilor şi specialiştilor de la întreprinderile autohtone în diferite domenii
ale managementului performant;
Elaborarea proiectelor, programelor şi politicilor;
Asistenţă investitorilor şi exportatorilor.

Martie 2002Iulie 2006

Biroul Asociat de Avocaţi „Justil Group”
Chişinau, Moldova
Manager Proiecte
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Elaborarea studiilor analitice, ghiduri, proiecte de acte normative etc. în cadrul diferitor
programe atît în Republica Moldova cît şi peste hotare, finanţate de Banca Mondială, Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Uniunea Europeană (TACIS), PNUD şi alţi
donatori internaţionali, unele din exemple fiind prezentate mai jos:
2005-2006: Elaborarea proiectului acordului-tip de comerţ liber conform specificului
poziţiei Republicii Moldova şi ţinînd cont de cerinţele şi practicile Organizaţiei Mondiale a
Comerţului „WTO” în scopul folosirii acestuia la negocierea respectivelor acorduri cu
partenerii comerciali principali ai Republicii Moldova, precum şi la consolidarea poziţiei
Moldovei la negocierea acordului multilateral de comerţ liber în cadrul Pactului de
Stabilitate pentru Europa de Sud-est;
2003-2004: Elaborarea unui set de proiecte ale actelor normative în scopul facilitării
activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova, inclusiv, proiectul Legii cu privire
antreprenoriat şi întreprinderi (nu a fost adoptat), proiectul Legii cu privire la business-ul
micro, mic şi mijlociu (nu a fost adoptat), proiectul pachetului de modificări aferente
ultimilor două proiecte (nu a fost adoptat), proiectul noii redacţii a Articolului 49 din
Codul Fiscal, care stabilea în mod echilibrat şi transparent procedura de beneficiere, refuz
de la, retragere sau privare de scutirea de la impozitul venit acordată subiecţilor micului
business şi altor subiecţi (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea
Republicii Moldova nr.185-XV din 10 iunie 2004), precum şi ghidul detaliat, acompaniat
de exemple practice privind noua redacţie a Articolului 49 adresat atît beneficiarilor
scutirii cît şi Serviciului Fiscal de Stat;
2004-2005: Studierea oportunităţii implementării impozitului unic în Republica Moldova;
2004: Participarea la elaborarea studiului analitic privind aspectele legale şi instituţionale
ale sectorului informaticii şi telecomunicaţiilor în Republica Moldova;
2001-2002: Elaborarea studiului analitic comparativ vizînd legislaţia Republicii Moldova
şi Uniunii Europene cu privire la companii (publicat de Comisia Uniunii Europene în
2002);
2002-2003: Elaborarea cadrului legal şi instituţional pentru lansarea şi dezvoltarea
eficientă a parcurilor industriale în Armenia;
2003-2004: Elaborarea ghidului independent (în limbile engleză, moldovenească şi rusă)
privind climatul investiţional în Republica Moldova la solicitarea Fundaţiei Gateway,
Washington, SUA.

Iunie 1996 Februarie 2002

Agenţia pentru Restructurarea Întreprinderilor şi Asistenţa „ARIA” şi
Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate „CPC”
Chisinau, Moldova
Şef Departament Juridic
Funcţiile şi lucrările mai importante sunt prezentate mai jos:
Participarea la elaborarea cadrului legal şi programelor de dezvoltare a sectorului privat în
Republica Moldova;
Atragerea investiţiilor străine la întreprinderile supuse restructurării;
Monitorizarea proiectelor de restructurare a întreprinderilor şi instruire a managerilor şi
specialiştilor de la întreprinderile autohtone;
Elaborarea cadrului legal şi instituţional pentru lansarea şi dezvoltarea eficientă a
parcurilor industriale în Ucraina (2000);
Elaborarea Compartimentului „Mediul Companiilor” pentru studiul comparativ
„Comparative Studies on The Company Environment: The Service Sector; The Banking
Sector; Competition Policy Taxation and Accounting” (publicat în engleză şi
moldovenească de Comisia Uniunii Europene în 1999).

2

1996 - 1998

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Facultatea de Drept şi
Facultatea Studiilor Economice)
Chişinău, Moldova
Lector la anul V la specializările dreptului internaţional şi relaţiilor economice externe
Predarea unui curs specializat (în limbile moldovenească şi rusă) „Reglementarea de stat a
relaţiilor economice externe”.
Cursul a fost bazat pe teoria şi practica internaţională, precum şi pe experienţa profesională a
lectorului. Scopul cursului a fost familiarizarea studenţilor anului de absolvire cu practica
încheierii acordurilor comerciale internaţionale, reglementările tarifare şi netarifare, aspectele
fiscale, reglementarea activităţilor investitorilor străini etc.

Iulie 1994 – Iunie Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova
1996
Departamentul Relaţiilor Economice Externe
Consultant
Funcţiile cele mai importante sunt prezentate mai jos:
Elaborarea şi participarea la negocierea acordurilor de cooperare comercială şi economică
dintre Republica Moldova şi alte state (acorduri privind cooperarea comercial-economică,
acorduri de promovare şi protejare reciprocă a investiţiilor, acorduri privind evitarea dublei
impuneri etc.);
Organizarea conferinţelor pentru investotorii străini;
Elaborarea modificărilor în legislaţia în vigoare aferente dezvoltării comerţului extern.

Studii:
1989 - 1994

Universitatea de Stat din Moldova
Chişinău, Moldova
Facultatea „Drept” (specializarea: dreptul internaţional şi relaţiile economice externe)

1997 - 2001

Academia de Studii Economice din Moldova
Chişinău, Moldova
Facultatea „Finanţe” (specializarea: bănci şi burse de valori)

1999 – 2000

Şcoala de Management din Bled
Bled, Slovenia
International Executive MBA (Magistru în administrarea afacerilor)

Certificate:
2007

2007

Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională, Sapporo, Japonia
Curs specializat privind managementul producerii pentru ţările Europei de Sud-est”
(„Production Management for Southeast European Countries”).
Ministerul Afacerilor Externe al Singapore, Singapore
Curs specializat cu privire la managementul productivităţii pentru funcţionarii publici
responsabili de dezvoltarea calităţii, productivităţii şi competitivităţii în sectorul real
(„Productivity Management for Government Officials”).
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1997

Organizaţia Internaţională a Muncii (International Labour Organisation „ILO”),
Torino, Italia
Curs specializat cu privire la procedurile de procurare aplicate în cadrul proiectelor
finanţate de Banca Mondială.

Limbile cunoscute
Moldoveneasca – natală
Rusa – excelent
Engleza – excelent
Franceza – cunoştinţe de bază
Ucraineana - cunoştinţe de bază
Sîrbo-croata - cunoştinţe de bază

Publicaţii
1994-1995: o serie de articole privind diferite aspecte ale activităţilor comerciale externe în
revista „Logos-Press” (privind aplicarea clauzei de arbitraj din contractele comerciale
internaţionale, precum şi recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrajelor străine, privind
aplicarea clauzelor de force-majeure din contractele comerciale internaţionale, privind
elaborarea proiectelor acordurilor internaţionale în comerţul extern, privind elaborarea
contractelor de agent în comerţul internaţional, privind Acordul de Comerţ Liber cu Romania
etc.)
2004-2005: o serie de publicaţii («Logos-press», «Бухгалтерские и налоговые консультации»
şi altele) privind noua redacţie a Articolului 49 din Codul Fiscal, inclusiv „Ghidul Practic
privind Aplicarea Articolului 49 din Codul Fiscal”, publicat sub egida Ministerului Economiei
şi Comerţului în decembrie 2004.

Cunoaşterea computerului
Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer.

Informaţie personală
Născut la 13 mai 1972; căsătorit; fără restricţii în timp la îndeplinirea obligaţiilor de
serviciu.

4

