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Stimate Domnule Guvernator, 
 
 
Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) venim să 
Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni. 
 
Prin prezenta scrisoare, dorim să Vă informăm despre lansarea în cadrul AmCham începînd cu ianuarie 2011 a 
Comitetului pe Servicii Financiare , menit să reprezinte instituțiile financiare bancare și nebancare  și să asigure 
un dialog eficient cu Banca Națională a Moldovei (BNM), Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul 
Finanțelor, precum și alte instituții, astfel contribuind la dezvoltarea pieții financiare a Republicii Moldova.   
 
I Succint despre Comitetul pe Servicii Financiare 
 
Comitetul este conceput ca o platformă care întruneşte companiile ce reprezintă sectorul financiar (i.e. băncile, 
companiile de microfinanţare, companiile de leasing), dar și pentru companiile de consultanţă şi alte companii 
implicate în activităţi legate de sectorul financiar. 
 
Principalele activități ale Comitetului:  

� Crearea forumului pentru dialog între jucătorii sectorului financiar şi factorii de decizie din instituții de Stat 
implicate în supravegherea pieței financiare; 

� Comunicarea viziunii membrilor Comitetului vis-a-vis de reformele şi măsurile necesare de a fi aplicate întru 
îmbunătăţirea cadrului normativ existent, precum și participarea activă la procesul de revizuire și elaborare a 
cadrului normativ în sectorul financiar; 

� Contribuirea la elaborarea strategiei de dezvoltare  a sistemului financiar din Moldova; 

� Oferirea platformei de socializare și schimb de experiență. 
 
II Componen ța Comitetului 
 
La moment Comitetul este compus din: 

� Bănci – membre AmCham (BCR Chisinau, FinComBank, Moldova Agroindbank, Victoriabank) 

� Companiile de Microfinan țare (de ex. Microinvest, Corporația de Finanțare Rurală, Prime Capital) 

� Companiile de Leasing  (de ex. Total Leasing, Express Leasing, MAIB Leasing) 

� Companiile de consultan ță 

 



Membrii Comitetului vor participa la diferite evenimente şi întâlniri, vor juca rolul activ în activitatea Comitetului, vor 
promova diferite inițiative în sprijinul sectorului financiar (în special celui nebancar), contribuind astfel la cadru de 
reglementare eficient, stabil, armonizat cu cele mai bune practici internaţionale. 
 
III Comentarii de încheiere  
 
Prin crearea acestui Comitet s-a urmărit scopul de a reprezenta sectorul financiar în întregime, evitînd accentuarea 
intereselor unor companii în parte.  
 
Aşadar, prin prezenta scrisoare, Comitetul pe Servicii Financiare al AmCham vine să Vă confirme disponibilitatea 
sa de implicare în activităţile necesare în vederea cooperării eficiente și stabilirii dialogului constructiv. În acest 
sens, AmCham va sprijini şi va contribui pe deplin la efortul de a perfecționa legislaţia in vigoare.  
 
Având în vedere rezultativitatea potențială a acestei comunicări, rugăm respectuos să fim implicaţi în cadrul 
diverselor iniţiative ale BNM, inclusiv în avizarea proiectelor de acte normative elaborate de BNM.  
 
În speranţa unei colaborări fructuoase şi pe viitor, primiţi asigurările înaltei noastre consideraţiuni.  
 
Vă mulţumim şi Vă rugăm să nu ezitaţi a ne contacta pentru orice informaţii adiţionale. 
 
 
Cu un deosebit respect, 
 
Mila Malairău _________________ 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   
bd. Ștefan cel Mare, 202 
Clădirea Kentford, 
Chișinău, MD 2004 
 
Tel: +373 22 211 781      
Fax: +373 22 211 782      
E-mail: milamalairau@amcham.md 
www.amcham.md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Succint despre AmCham Moldova 
 
Misiunea AmCham Moldova constă în contribuirea la dezvoltarea economică a Republicii Moldova, promovarea comerţului şi investiţiilor 
americane, precum şi menţinerea unui dialog permanent dintre Guvernul Republicii Moldova şi reprezentanţii mediului de afaceri, astfel 
contribuind la îmbunătăţirea mediului de afaceri în Moldova. 
 
Camera de Comerţ Americană din Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, înfiinţată pe 4 septembrie, 2006. 
 
Actualmente, AmCham numără circa 65 membri, reprezentând un spectru divers al afacerilor, de la cei mai mari investitori străini, pînă la 
companii private mici. Toţi membrii sunt consideraţi drept model în organizarea afacerilor şi urmăresc scopul de a dezvolta climatul de afaceri şi 
spori comerţul şi investiţiile străine în Moldova. 
 
Fiind membru al reţelei internaţionale de 112 Camere de Comerţ Americane din 99 de ţări ale lumii, AmCham uneşte întreprinderile şi liderii de 
afaceri pentru a împărtăşi un scop comun de a aduce mai aproape spiritul întreprinzător şi culturile Moldovei şi a Statelor Unite ale Americii. 
 
 
 
 
 


