
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Către: Octavian ARMAȘU 

Guvernator al BNM 

 

Către: Valeriu CHIȚAN 

Președinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare  

 

Către: Anatol USATÎI 

Ministrul Economiei și Infrastructurii 

 

Nr. 226 din 08 decembrie 2020 

 

Ref.: Solicitarea unei întrunire în vederea implementării reglementărilor în domeniul 

crowdfunding. 

 

Stimate domnule ARMAȘU, 

Stimate domnule CHIȚAN, 

Stimate domnule USATÎI, 

 

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC („ATIC”) și Asociația Patronală „Camera de 

Comerț Americană din Moldova” („AmCham Moldova”) salută inițiativa Ministerului Economiei și 

Infrastructurii în elaborarea proiectului de lege privind finanțarea participativă (crowdfunding) în 

Republica Moldova. Acest instrument financiar este necesar pentru facilitarea împrumuturilor de la 

egal la egal. Astăzi avem deja companii care se dezvoltă utilizând crowdfunding, iar ajustarea cadrului 

de reglementare în acest domeniu este necesar.  

Astfel, promovarea unui mediu de reglementare potrivit pentru implementarea instrumentelor de 

finanțare prin crowdfunding vine să susțină atât mediul de afaceri, cât și inițiativele locale, 

antreprenoriatul social și start-up-urile. 

De asemenea, considerăm că proiectul respectiv urmează să fie axat pe dezvoltarea finanțării 

participative în țara noastră, identificarea practicilor internaționale de reglementare, schițarea 

aspectelor legale care limitează și promovează dezvoltarea finanțării participative și doar experiența 

internațională  oferă soluții eficiente de ameliorare a riscurilor aferente modelului de crowdlending. 

La fel, este de menționat că Guvernul Republicii Moldova și-a asumat în Planul de Acțiuni ca, până în 

decembrie 2020, să elaboreze și aprobe proiectul de lege privind crowdfundingul. După ce va fi 

publicat, în procesul de transparență decizională, vom contribui cu propunerile membrilor Asociațiilor 

noastre. 



În context este de menționat faptul că prin Legea nr. 178  din 11.09.2020 pentru modificarea 

unor acte normative, Banca Națională a Moldovei va substitui în 01.07.23 Comisia Națională a 

Pieței Financiare, devenind autoritatea de supraveghere pentru sectorul Organizațiilor de 

Creditare Nebancară.  

 

Astfel, ținând cont de faptul că: 

- la momentul actual legislația adoptată de către Parlament deja desemnează rolul de 

supraveghetor Băncii Naționale a Moldovei pentru sectorul creditării nebancare,  

- la moment încă nu există o poziție fermă ce ține de supravegherea segmentului finanțării 

participative (crowdfunding) din Republica Moldova și nu este determinată autoritatea care va 

autoriza și supraveghea acest segment, 

 

SOLICITĂM RESPECTUOS: 

 

Să organizăm o ședință cu participarea conducerii Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale 

a Pieței Financiare și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru a discuta autorizarea, 

reglementarea și supravegherea finanțării participative în Republica Moldova. 

 

 

Cu respect, 

 

Marina Bzovîi 

Director Executiv 

Asociația Națională a Companiilor din 

Domeniul Tehnologiilor Informaționale și al 

Comunicațiilor  

 

Mila MALAIRĂU                          

Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerţ Americană din 

Moldova” 
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