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 Stimați jurnaliști,  

Buletinul informativ are scopul de informare a presei privind activitățile și inițiativele 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 să ne contactați la info@amcham.md. 
 

 
 
 

  
 

 

RELAȚIILE MOLDOVA - SUA 

AmCham susține organizarea unui seminar cu tematica „Analiza impactului de 

reglementare întru dezvoltarea dialogului transparent pe marginea politicilor”  

Ambasada SUA în R. Moldova în colaborare cu AmCham Moldova și Programul USAID Business 

Regulatory, Investment and Trade Environment (BRITE) organizează un seminar cu tematica 

“Analiza impactului de reglementare (AIR) întru dezvoltarea dialogului transparent pe marginea 

politicilor” cu scopul de a analiza procesuli AIR în Moldova, tendințele și abordările regionale în AIR, 

dar și de a prezenta cele mai bune practici din SUA și UE, precum și a veni cu recomandări privind 

îmbunătățirea procesului AIR și înlăturarea constrângerilor existente.  
În calitate de speakeri, la eveniment vor participa dl Alex Hunt, expert, Casa Albă (Cabinetul de 

Management și Buget), reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău și ai Departamentului American 

pentru Comerț din București, reprezentanți ai OECD, ai Programului USAID BRITE, Secretariatul AIR 

și asociațiile de business.  

Seminarul va avea loc pe 5 septembrie 2014, între orele 8.30 – 12:40, la Leogrand, sala Begonia. 

Mai multe detalii aici 

 

REGLEMENTAREA AFACERILOR  

AmCham Moldova solicită verificarea legalității Ordinului Ministerului Sănătății privind 

organizarea și efectuarea controlului treziei 

AmCham a prezentat Prim-ministrului, Iurie Leancă, o scrisoare prin care roagă Guvernul să 

exercite controlul legalității Ordinului Ministerului Sănătății cu privire la organizarea și efectuarea 

controlului treziei, considerând acest Ordin drept ilegal deoarece contravine mai multor acte 

normative și legislative.  

AmCham accentuează că în preambulul actului normativ se indică expres actul normativ / legislativ 

superior pe care se întemeiază aprobarea actului normativ. Preambulul Ordinului Ministerului 

Sănătății face referință generală la Legea privind Ocrotirea sănătății și privind controlul și 

prevenirea consumului abuziv de alcool, deci legea nu deleagă expres Ministerului Sănătății 

competențe privind elaborarea Ordinului. Având în vedere lipsa temeiului legal exact pentru 

aprobarea Ordinului, AmCham Moldova se pronuntă asupra ilegalității acestuia.  

AmCham informează că pe 18 iulie 2014, Ministerul Sănătății a reacționat la scrisoarea AmCham și 

a remis a posteriori ordinul menționat supra instituțiilor interesate (MAI, MTID, MeC, etc.) spre 

avizare. 

mailto:info@amcham.md
http://www.amcham.md/?go=events&sub=events&ev=420


Mai multe detalii aici 

 

AmCham se pronunță pozitiv asupra creării Registrului electronic unic al  procurilor 

autentificate notarial și al revocărilor acestuia 

AmCham Moldova a transmis o scrisoare Ministerului Justiției pentru a atrage atenția acestuia 

asupra oportunității creării unui registru electronic unic al procurilor autentificate notarial și al 

revocărilor acestuia.  
AmCham consideră că, atît prevederile legislative în vigoare, cât şi progresele tehnice actuale 

permit implementarea facilă a unui element notarial inovator precum registrul electronic unic al 

procurilor autentificate notarial. Practica regională privind menţinerea unui asemenea registru 

demonstrează mai multe aspecte pozitive în ceea ce privește asigurarea transparenței și securității 

maxime a tranzacțiilor ce au la bază utilizarea procurii autentificate notarial. 

 

Mai multe detali aici 

 

 
AmCham solicită Fiscservinform prelungirea contractelor cu agenții economici în format 

electronic 

AmCham Moldova a expediat Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Î.S. “Fiscservinform” o 

scrisoare prin care accentuează un element practic din prelungirea Acordului cu Î.S. 

“Fiscservinform” în vederea asigurării accesului la serviciile electronice fiscale în format electronic, 

ca urmare a solicitărilor membrilor săi.  
AmCham Moldova solicită examinarea posibilității de reînnoire (prelungire) a contractelor cu agenții 

economici de la distanță, fără a necesita prezența fizică a contribuabililor, atât timp cât semnăturile 

electronice ale conducătorului și contabililor-șefi sunt valabile și nu se cer alte acțiuni adiționale.  

În acest mod, procesul de semnare a Acordului va fi simplificat și optimizat semnificativ.   

Mai multe detalii aici 

 

 

FISCALITATE 

 

AmCham Moldova a prezentat comentariile și propunerile pe marginea proiectului de lege 

ce vizează Politica fiscală și vamală pentru anul 2015 

AmCham Moldova a prezentat Ministerului Finanțelor Avizul cu comentarii și opinii la proiectul 

Politicii fiscale și vamale pentru anul 2015. AmCham consideră că proiectul politicii fiscale și vamale 

pentru anul 2015 cuprinde o serie de norme contradictorii care necesită revizuire sau excludere, 

precum: obligativitatea înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale a tuturor 

facturilor fiscale (nu doar a celor ce depășesc suma de 100 mii lei); intenția Ministerului Finanțelor 

de a limita deducerile cheltuielilor legate de întreținerea autoturismului doar pentru un singur 

conducător per agent economic, intenția Ministerului Finanțelor de stabilire a normeleor rezidurilor, 

deșeurilor și perisabilităților naturale pentru toate sectoarele economiei naționale de către 

autoritățile de specialitate ale administrației publice centrale și nu de contribuabilii care cunosc mai 

bine sectoarele de activitate; introducererea de către Ministerul Finanțelor a conceptului “sisteme 

informaționale conputerizate”; intenția de a revizui tratamentul fiscal al donațiilor efectuate în 

adresa persoanelor fizice cetățeni ai R. Moldova. 

Mai multe detalii aici 

 
 

 

SĂNĂTATE 

Comitetul pentru Îngrijirea Sănătății propune extinderea termenului limită pentru 

implementarea modificărilor la ambalajele medicamentelor 

http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=92
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=91
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=93
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=94


AmCham a trimis o scrisoare de sesizare Directorului General al Agenției Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale pentru a prezenta poziția Comitetului pentru Îngrijirea Sănătății privind noile 

cerințe pentru ambalajele medicamentelor. Comitetul consideră că pentru a se conforma noilor 

prevederi ale legislației cu privire la rigori ce țin de ambalare și care urmează a fi adoptate, 

termenul de o jumătate de an trebuie să fie extins până la termenul de 1 an din data aprobării 

legislației noi.  
Termenul de jumătate de an nu este suficient pentru a opera modificările necesare la nivel 

industrial, deoarece adaptarea la noile cerințe de ambalare necesită timp, efort și resurse financiare 

adiționale pentru companiile farmaceutice. 

Mai multe detalii aici 

 

 

SERVICII FINANCIARE 
 

AmCham exprimă îngrijorare privind fluctuațiile  cursului valutar 

AmCham a expediat o scrisoare Guvernatorului Băncii Naționale (BNM), prin care își exprimă 

preocuparea privind amplificarea oscilațiilor cursului valutar și tardivitatea intervenției Băncii 

Naționale întru asigurarea stabilității acestuia. AmCham recunoaște importanța menținerii inflației în 

limitele țintite de BNM, însă punctează asupra consecințelor complexe a volatilității excesive a 

cursului valutar atât pentru climatul de afaceri, cât și pentru economia țării, menționând că 

fluctuațiile valutare au un impact negativ asupra activității instituțiilor financiare și a mediului de 

afaceri în general.  
AmCham își exprimă speranța unor măsuri prompte în vederea menținerii rigidității cursului valutar 

și, prin urmare, a sporirii încrederii publicului în stabilitatea monedei naționale. 

Mai multe detalii aici 
   
 

 
 

  
 

 
 

 
  
Camera de Comert Americana din Moldova 

str. Puskin 45B, MD-2005, Chisinau, Moldova 

tel: +373 22 211781, fax: +373 22 211 782  

info@amcham.md, www.amcham.md 

 

 
 
Pentru dezabonare click aici 
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