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Co-Președinți 

Angela Gladei, General Manager, Total Leasing & Finance 

Carmina Vicol, CEO, Prime Capital 

 

Membrii Comitetului 

 Companii de microfinanțare: 7 companii membre (Credit Rapid, Easy Credit, Iute Credit, Prime Capital,  

Microinvest, Sudzucker Moldova, Rural Finance Corporation. Credit CMB – Membru Potential ).  

 Companii de leasing: 5 companii membre (Capital Leasing, Express Leasing & Microfinance, MAIB 

Leasing, Raiffeisen Leasing, Total Leasing & Finance). 

 Bănci: BCR Chisinau, Comertbank, FinComBank, Moldova Agroindbank, Victoriabank. Eximbank, Mobias 

Banca, ProCredit Bank  –  membri potențiali. 

 Companii de asigurări: Garanție, Grawe Carat Asigurări. 

 Consultanți: ACI Partners, Gladei & Partners, PwC Moldova, Turcan Cazac Law Firm, Vernon David. 

 

Activitate: 

Scrisorile oficiale transmise autorităților publice le puteți vizualiza, accesând următorul link: 

http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&comm=4 

 

Principalele eforturi de advocacy realizate în 2015: 

-  Mecanismul taxării inverse.  

AmCham a abordat problema introducerii mecanismului taxării inverse (pentru livrările efectuate pe 

teritoriul Republicii Moldova a proprietății gajate, proprietății ipotecate, proprietății sechestrate şi a 

proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate) atît în cadrul dezbaterilor privind politica 

fiscală, cît și separat cu diferite autorități de resort. Într-un final, au fost eliminate respectivele prevederi din 

cadrul politicii fiscale pentru 2015. 

  

-  Registrul Electronic al Procurilor Autentificate Notarial 

Ca urmare a inițiativei AmCham, Ministerul Justiției, cu suportul Centrului Electronic de Guvernare a 

elaborat un registru electronic al procurilor autentificate notarial. Pentru utilizatori (alții decît notarii), 

acesta reprezintă o interfață web în cadrul căreia va fi posibilitatea gratuită de verificare a valabilității și 

veridicității procurilor autentificate notarial.  După cum am fost informați, în viitorul apropiat (trimestrul III, 

2016), va exista posibilitatea de a accesa acest serviciu. 

 

-  Revizuirea Regulamentului privind crearea și funcționarea Registrului garanțiilor reale mobiliare  

Cu implicarea AmCham, s-a reușit îmbunătățirea proiectului de Hotărîre de Guvern. AmCham lobează în  

continuarea pentru dreptul creditorilor instituționali de a înregistra propriile creanțe gajate. 

 

-  Dezbaterea proiectului de lege privind Organizațiile Financiare Nebancare și ideii instituirii taxei de 

supraveghere 

http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&comm=4


AmCham Moldova s-a implicat activ în dialog cu diverse autorități (CNPF, Ministerul Economiei, Guvern, 

Comisii Parlamentare) în vederea perfecționării respectivului proiect, cât și la renunțarea ideii de instituire a 

unei taxe de supraveghere pentru sectorul financiar nebancar. 

  

-  FATCA 

AmCham s-a implicat activ atît la etapa de selectare a tipului de acord interguvernamental ce ar pune în  

aplicare prevederile FATCA, cît și la etapa de armonizare a cadrului legislativ autohton la prevederile  

acordului interguvernamental privind FATCA. Ulterior, propunerile AmCham au fost transmise direct în 

Parlament, într-un final fiind acceptate. 

 

-  Revizuirea amendamentelor la legea privind Birourile Istoriilor de Credit 

-  Revizuirea proiectului de Regulamentul privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital 

-  Comentarea amendamentelor la Legea privind reglementarea valutară 

 

SONDAJ: Activitatea Comitetului pe Servicii Financiare 

14 respondenți din 16 companii membre (65 persoane subscrise la corespondența comitetului) 

 

La întrebarea „Cum ați evalua activitatea Comitetului „Financial Services”?”, 43% din respondenți au declarat 

excellent, 57% foarte bine, 1 răspuns – mediu. 

 

La întrebarea „Cum evaluați importanța următoarelor componente ale Comitetului?”, răspunsurile au fost 

distribuite în modul următor: 

 

 

Recomandări din sondaj: 

Organizarea comitetului și la solicitarea membrilor, la apariția unor incertitudini în aplicarea legislației 
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