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 Stimați jurnaliști,  

Prezentul buletin informativ este dedicat activităților și inițiativelor dezvoltate de Camera de Comerț 
Americană din Moldova (AmCham Moldova) în vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare și 
condițiilor de derulare a afacerilor în Republica Moldova. 
  
În cazul în care vă interesează să primiți informații adiționale privind orice inițiativă descrisă mai 
jos, vă rugăm, nu ezitați să ne contactați la info@amcham.md. 
 

 
 
 

  
 

 
CAMERA DE COMERȚ AMERICANĂ ARE UN NOU CONSILIU DIRECTOR 
 

Membrii noului Consiliu Director al AmCham Moldova sunt: Cristina Harea, Glass Container 

Company; Alexandru Munteanu,PwC Moldova; Traian Nechifor, Coca Cola Bottlers Chisinau; 

Boris Efimov, Orhei-Vit; George Teodorescu,Vernon David; John Maxemchuk, Sun 

Communications; Octavian Cazac,Turcan Cazac Law Firm; Vitalie Corniciuc, KPMG; Roger 

Gladei, Gladei & Partners; Eugen Josan, Moldova Agroindbank; Carmina Vicol, Prime Capital. 
 

Noul Președinte al AmCham Moldova a fost reales Cristina Harea, Glass Container Company.  

 

Noul Consiliu Director al AmCham va continua promovarea priorităților: combaterea corupţiei în 

vederea creării unui mediu concurenţial echitabil pentru toţi participanţii; dezvoltarea forţei de 

muncă pentru a face posibilă creşterea economică durabilă și pentru a crea locuri de muncă; 

simplificarea procedurilor de gestionare a unei afaceri pentru a stimula comerţul și investiţiile şi, 

îmbunătăţirea dialogului cu sectorul privat pentru alinierea priorităţilor publice și private în scopul 

unei dezvoltări continue. 

 
 

RELAȚIILE MOLDOVA – SUA 
 

AmCham Moldova a colectat date privind constrângerile comerciale (barierele tarifare și non-

tarifare) în parteneriatul economic dintre SUA și R. Moldova și a prezentat argumente în favoarea 

semnării Acordului TIFA (Trade and Investment Framework Agreement).  

TIFA va instituționaliza un Consiliu, care va stabili baza legală pentru legături economice mai 

puternice dintre SUA și R. Moldova.   

Realizările și evoluția R. Moldova sunt recunoscute de organizații internațioanle și validate de 

organizații ale SUA, iar platforma de cooperare TIFA va încuraja îmbunătățirea relațiilor comerciale 

și investiționale bilaterale și va însemna recunoașterea realizărilor pozitive ale țării.  

 

Mai multe detalii aici  

 
 

 

REGLEMENTAREA AFACERILOR  

 
Probleme majore în procesul de furnizare a informației din Registrul de 

Stat  
 

AmCham Moldova atrage atenția Ministerului Justiției asupra impedimentelor majore întâmpinate de 

către mediul de afaceri în procesul solicitării informației din Registrul de Stat și din actele de 

constituire de la Camera Înregistrării de Stat, care refuză eliberarea datelor cu privire la terți 

(extrase, acte de constituire, etc.) pe motiv că acesta conțin date cu caracter personal.  

În acest sens, AmCham Moldova notifică Ministerul Justiției despre riscurile acestei abordări, care 

crează dificultăți în activitatea de întreprinzător și premise pentru fraudă, ceea ce poate genera 

consecințe grave asupra mediului de afaceri din țară și investițiilor străine directe.  

mailto:info@amcham.md
http://www.amcham.md/?go=news&n=286


 

Mai multe detalii aici  

 

 

AmCham atrage atenția asupra proiectului MTIC privind accesul pe 

proprietăți si utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor 

publice de comunicaţii electronice 

 
AmCham Moldova exprimă îngrijorare pe marginea proiectului Ministerului Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor privind proiectul de lege care prevede accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.  

AmCham Moldova consideră inoportună cerința cu privire la avizarea de către Agenție a proiectelor 

de construcție a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor asociate acestora din 

mai multe motive. 

Dezvoltarea rețelelor publice de comunicații electronice este foarte importantă pentru asigurarea 

incluziunii sociale a populației și competitivității economiei R. Moldova, iar emiterea Avizului de 

către Agenție poate cauza serioase piedici în realizarea acestora.  

 

Mai multe detali aici   

 
 

 

RESURSE UMANE ȘI EDUCAȚIE 

 

AmCham a participat activ la revizuirea proiectului de lege privind 

activitatea zilierilor  
 

AmCham Moldova a prezentat Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei recomandări la 

redacția nouă a Proiectulu de lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter 

ocazițional desfășurate de zilieri și, în special, asupra impozitării sumelor de retribuire a muncii 

zilierilor, din perspectiva impozitului pe venit.  

AmCham Moldova propune stabilirea unei reguli de impozitare a zilierilor, cu o singură rată a 

impozitului pe venit de 10 %.  

Astfel beneficiarul va fi scutit de calcule complicate ale impozitului și nu va elibera certificate privind 

veniturile reținute, iar zilierul nu va fi nevoit să depună declarație până în 31 martie.  

 

Mai multe detalii aici  

 

 

Regulamentul privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de 

muncă necesită a fi revizuit  
   

AmCham Moldova a venit cu o serie de recomandări adresate Ministerului Muncii, Protecției Sociale 

și Familiei vizavi de proiectul de lege privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă 

și alte prestații pentru asigurări sociale.  

AmCham Moldova consideră oportună revizuirea condițiilor de stabilire, modului de calcul și de plată 

a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, în vederea eliminării dualismului în 

interpretarea acestor prevederi.  

De asemenea, AmCham Moldova notifică Ministerul despre termenii și condițiile restrictive și 

inechitabile stabilite pentru achitarea indemnizațiilor de maternitate, ceea ce poate duce la 

scăderea natalității și reducerea nivelului de trai al mamelor și copiilor, în contextul crizei 

demografice cu care se confruntă R. Moldova.  

 

Mai multe detalii aici  

 
 

 

SERVICII FINANCIARE 

 

AmCham solicită examinarea opțiunilor de conformare a R. Moldova la 

cerințele FATCA  
  

AmCham Moldova în colaborare cu Asociația Băncilor din Moldova au adresat o serie de scrisori 

http://www.amcham.md/?go=position_papers&p=78
http://www.amcham.md/?go=position_papers&p=79
http://www.amcham.md/userfiles/Aviz%20AmCham_zilierii_10%2002%202013_antet.pdf
http://www.amcham.md/userfiles/letter%20Regulament_aviz_01_04_2014.pdf


conducerii R. Moldova prin care solicită suportul în vederea urgentării procedurii de modificare și 

completare a unui șir de legi pentru a permite implementarea fără impedimente și riscuri a 

prevederilor FATCA (Actul privind îndeplinirea obligațiunilor fiscale cu privire la conturile străine).   

Instituțiile financiare sunt constrînse să participe în mod individual la FATCA, raportând către 

Autoritatea Fiscală Americană (IRS) informația relevantă despre conturile bancare deținute de 

contribuabili americani sau de entități străine cu acționariat substanțial al contribuabililor americani, 

ceea ce poate însemna că băncile sunt supuse unor riscuri financiare și legale.  

 

Mai multe detalii aici  

 
 

 

AMCHAM MOLDOVA SUSȚINE RESPONSABILITATEA SOCIAL – 

CORPORATIVĂ 

 

AmCham Moldova a lansat inițiativa de Augmentare a Responsabilității 

Civice prin Mesajul Social (CRESMI) 
 

AmCham Moldova a prezentat Inițiativa de Augmentare a Responsabilității Civice prin Mesajul Social 

(CRESMI) reprezentanților guvernului, comunității de afaceri, mass mediei și societății civile.  

CRESMI are scopul de a spori implicarea sectorului privat local și ONG-urilor în proiecte de 

responsabilitate socială, inclusiv prin intermediul campaniilor de sensibilizare a opiniei publice.  

Prin această inițiativă AmCham Moldova își propune să contribuie la creșterea implicării active a 

mediului de afaceri în soluționarea celor mai stringente probleme din societate, urmînd să 

promoveze actualizarea corespunzătoare a  legislației curente privind publicitatea serviciilor publice 

și alinierea cadrului legal actual la practicile internaționale.   

 

Mai multe detalii aici  

 
   
 

 
 

 

http://www.amcham.md/index.php?go=committees&sub=FATCA
http://www.amcham.md/index.php?go=committees&sub=cresmi

