
 

Către: Natalia GAVRILIȚĂ 
Prim-ministru al Republicii Moldova 
 
Copie: Igor GROSU 
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova  
 
Copie: Maia SANDU 
Președintă a Republicii Moldova 
 
Copie: Octavian ARMAȘU 
Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei 
 
Copie: Vitalie LEMNE 
Vicepreședinte, Comisia Națională a Pieței Financiară 
 
Nr. 146 din 21 decembrie 2021 
 
Ref.: Impulsionarea aprobării proiectului de lege ce reglementează finanțarea participativă (crowdfunding) 
 
Stimate Doamne și Domni, 
 
Vă salutăm din numele membrilor Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

(„AmCham Moldova”) și a Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC („ATIC”). 

Subiectul adresării se referă la necesitatea impulsionării aprobării proiectului de lege ce reglementează 

finanțarea participativă (legea crowdfunding) – inițiativă, care este intens promovată și a cărei evoluție este 

atent urmărită de către comunitățile noastre. 

Finanțarea participativă, și, în general, promovarea unui mediu de reglementare potrivit pentru 

implementarea instrumentelor de finanțare prin crowdfunding vine să susțină atât mediul de afaceri, cât și 

inițiativele locale, antreprenorialul social și start-up-urile. 

În înțelegerea noastră, subiectul dat este și unul de interes pentru actuala guvernare, fiind listat printre 

priorități la compartimentul ”Economie, mediu de afaceri și fiscalitate” din programul ce a fost prezentat de 

Guvernul Gavrilița la investire. De fapt, acesta și-a găsit reflexie în Planul de acțiuni a Guvernului pentru 2021-

2022, cu deadline de implementare – septembrie 2022. 

Sunt două momente care determină insistența noastră pe promovarea mai accelerată a prevederilor 

legislative listate. În primul rând, efortul de elaborare a cadrului normativ dat, susținut plenar de donatori (în 

cazul dat, de GIZ) este unul ce durează de cel puțin 4 ani. Acesta s-a materializat într-un proiect de lege, îngrijit 

de Ministerul Economiei, care a fost consultat cu mediul de afaceri în mai-iunie 2021 – moment din care nu s-

au mai semnalat careva activități pe subiectul dat cu implicarea părților interesate. Credem că, la nivel de 

Guvern, există toate premisele pentru a asigura aprobarea acestuia și transmiterea pe platformă parlamentară 

a proiectului până la finele acestui an, astfel oferind Parlamentului posibilitatea de consultare a părților 

implicate pe propria platformă, în caz de necesitate. 

https://unpaspentru.md/2021/08/03/program-de-activitate-al-guvernului-moldova-vremurilor-bune/
https://unpaspentru.md/2021/08/03/program-de-activitate-al-guvernului-moldova-vremurilor-bune/
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf


 

Mai mult, ambele asociații semnatare a prezentei scrisori își exprimă disponibilitatea de a participa la oricare 

consultații publice și a veni cu clarificări acolo unde este cazul. 

O altă cauză este intrarea în vigoare, începând cu septembrie 2021, a cadrului normativ european ce vizează 

finanțarea participativă, inexistența unui asemenea cadrul în Republica Moldova limitând considerabil 

posibilitățile companiilor locale de FINTECH și nu doar de a dezvolta soluții și de a acoperi domenii nu doar 

naționale, dar și internaționale cu soluțiile propuse. 

În această ordine de idei, ne exprimăm tot suportul în susținerea promovării legii cu privire la finanțarea 
participativă și venim cu solicitarea de urgentare a aprobării cadrului normativ menționat pentru a asigura 
implementarea mecanismelor adiacente în mod corespunzător. 

 
 
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” 

 
 
 
 
 

 
 
 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 
 

 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32020R1503&from=EN&fbclid=IwAR033JPLZP78ldKg05tdN11fTZ9IEkyH3ZFq2naWxhdyxdWxFKobABOaYQM
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32020R1503&from=EN&fbclid=IwAR033JPLZP78ldKg05tdN11fTZ9IEkyH3ZFq2naWxhdyxdWxFKobABOaYQM
https://msign.gov.md/
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