
 
 

DECLARAȚIA AMCHAM MOLDOVA PRIVIND UNELE MĂSURI FISCALE 

ANUNȚATE DE MINISTERUL FINANȚELOR 

 

 

AmCham Moldova salută deschiderea și disponibilitatea Ministerului Finanțelor de a 

consulta cu mediul de afaceri măsurile fiscale anunțate, care urmează a fi aprobate în scurt 

timp de Guvern. 

 

Înțelegem că administrarea bugetului public și asigurarea veniturilor constante în buget, în 

contextul realizării legii salarizării în sectorul bugetar, este o misiune dificilă și necesită maximă 

responsabilitate.  

 

Considerăm însă că politica bugetar-fiscală ar trebui în primul rând să susțină valorificarea 

potențialului de creștere economică pe termen mediu și lung, iar aceasta se poate face primordial 

prin dezvoltarea mediului de afaceri.  

 

În același timp remarcăm că predictibilitatea politicilor fiscale și cadrului de reglementare 

a activității de întreprinzător este esențială în vederea reținerii și atragerii investițiilor în 

Republica Moldova.  

 

Respectiv, evaluarea ex-ante a impactului economic și social al măsurilor propuse în conformitate 

cu cadrul normativ național cu privire la transparența în procesul decizional este un imperativ.  

 

De-a lungul activității sale, AmCham Moldova, reprezentând companiile americane, europene și 

autohtone,  s-a dovedit a fi un partener de încredere pentru autoritățile publice, angajându-se ca 

lider si  membru activ al celor mai importante forumuri de dialog public-privat, pledând pentru 

atragerea și menținerea  investițiilor în Republica Moldova, îmbunătățirea mediului investițional, 

și facilitarea comerțului transfrontalier.  

 

Din momentul investirii noului Guvern, am avut toată deschiderea spre dialog și cooperare 

din partea Președintelui, Președintelui Parlamentului, Prim-ministrului, și Ministrului 

Economiei și Infrastructurii, primind asigurări ferme că dialogul cu mediul de afaceri va fi 

unul constant și constructiv, iar previzibilitatea reglementărilor va fi pe deplin asigurată.  

 

În acest context rămânem în speranța că Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova nu va aproba 

măsurile fiscale cu efecte semnificative asupra businessului fără a avea discuții preliminare 

constructive și concrete cu comunitatea de business, cu luarea în calcul a impactului real al 

măsurilor propuse în vederea asumării conștiente a consecințelor economice.  

 



 
 

AMCHAM MOLDOVA STATEMENT ON CERTAIN TAX MEASURES ANNOUNCED 

BY THE MINISTRY OF FINANCE 

 

 

AmCham Moldova welcomes the openness and willingness of the Ministry of Finance to 

consult with business community the recently announced tax measures, to be approved 

shortly by the Government.  

 

We understand that managing the public budget and ensuring steady state revenues in the context 

of wage law enforcement in the public sector is a difficult task and requires the utmost 

responsibility.  

 

However, we believe that budget and fiscal policy should primarily support the development of 

medium and long-term growth potential, and, this can be achieved mainly by improving the 

business climate.  

 

At the same time, we note that the predictability of fiscal policies and the regulatory 

framework of entrepreneurial activity is essential for retaining and attracting investments 

in the Republic of Moldova.  

 

Respectively, the ex-ante assessment of the economic and social impact of proposed measures 

under the national legislative framework on transparency in decision-making is of utmost 

importance.  

 

Throughout its activity, AmCham Moldova, representing the US, European and domestic 

companies, has proved to be a reliable partner for public authorities, being engaged as a leader and 

active member of the most important public-private dialogue forums, advocating to attract and 

maintain investments in the Republic of Moldova, improving the investment environment, and 

facilitating cross-border trade.  

 

Since the new Government has been invested, we enjoyed the openness to dialogue and 

cooperation from the President, the Speaker of the Parliament, the Prime Minister, and the 

Minister of Economy and Infrastructure, and we have been firmly assured that dialogue with 

business will be a constant and constructive one, and predictability of regulations will be 

fully ensured.  

 

Therefore, we tend to believe, that the Government and the Parliament of the Republic of Moldova 

will not approve any fiscal measures with major effects on the entrepreneurial activity without 

prior substantial and constructive discussions with the business community, yet will perform due 

impact assessment of the proposed measures to consciously assume the economic consequences. 




