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 Stimați jurnaliști,  

Buletinul informativ are scopul de a vă aduce la cunoștință 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. 

 
 
 

_____________________________________________________________ 

 

REGLEMENTAREA AFACERILOR 

AmCham solicită furnizarea deplină a informațiilor despre fondatorii 

companiilor 

AmCham își exprimă îngrijorarea cu privire la tardivitatea publicării informațiilor despre 

fondatorii companiilor din Registrul de Stat şi din actele de constituire, care urmau să fie 

accesibile de la 1 aprilie 2015. 

Publicarea numelui și prenumelui fondatorilor este importantă pentru integrarea treptată 

a companiilor moldovenești în circuitul economic european. Or, în contextul aderării 

Republicii Moldova la Zona de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, stabilirea de noi 

parteneriate cu întreprinderi din UE este greu de conceput fără un acces liber și deschis 

la cât mai multă informație despre companiile înregistrate în Moldova, lucru care 

contribuie la încrederea reciprocă dintre potențialii parteneri.  

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

AmCham Moldova pledează pentru perfecționarea Codului Muncii  

Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei a fost notificat de AmCham Moldova 

privind o serie de aspecte stringente de modificare a Codului Muncii. În particular, 

AmCham a înaintat propuneri de eficientizare a relațiilor de muncă, în contextul 

transpunerii în Republica Moldova a Directivei ce obligă angajatorul să informeze 

salariații asupra condițiilor  aplicabile contractului sau raportului de muncă. 

Un exemplu de imperfecțiune a legislației muncii ar fi că mediul de afaceri și investitorii 

străini evită proiecte investiționale pe termen scurt și mediu, întrucât angajarea pe o 

perioadă nedeterminată (în cazul unor proiecte pe termen determinat) nu este logică și 

cel puțin nesigură din aspect financiar. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici 
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SERVICII FINANCIARE  

 

AmCham Moldova își exprima îngrijorarea privind o serie de proiecte  

legislative propuse de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) 

 

Potrivit experților Comitetului pentru Servicii Financiare din cadrul AmCham, normele 

propuse de CNPF (Comisia Naţională a Pieţei Financiare) sunt în detrimentul dezvoltării și 

evoluției industriei de creditare nebancară.   

 

Actualmente, se propune creșterea poverii regulatorii și birocratizarea excesivă a 

activității organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing, prin implementarea 

unei serii de reglementări prudențiale caracteristice instituțiilor depozitare, propuneri ce 

sunt contrare recomandărilor elaborate de experții Băncii Mondiale și a Corporației 

Financiare Internaționale.  
 

Mai multe detalii pot fi accesate aici 

 

 

AmCham Moldova confirmă situația de pe piața asigurărilor din țară 

 

Iminența suspendării R. Moldova din sistemul internațional de asigurare auto „Cartea 

Verde” reprezintă unul din riscurile imediate pentru declanșarea unei crize în sectorul 

asigurărilor. Republica Moldova, în calitate de membru în cadrul sistemului, este 

condiționată de achitarea promptă a despăgubirilor în dosarele de daună internațională. 

Prin urmare, orice tergiversare privind neonorarea obligațiilor contractuale față de 

asiguratorii externi din partea asiguratorilor naționali (cu drept de emitere a polițelor de 

asigurare „Cartea Verde”), expune întreg sectorul la riscul de imposibilitate a emiterii 

ulterioare a polițelor de asigurare auto internaționale.  

 

În condițiile în care asigurările auto „Cartea Verde” reprezintă cca. 1/4 din totalul 

portofoliului de asigurări, excluderea veniturilor pe baza primelor subscrise din acest tip 

de polițe de asigurare, va pune în pericol activitatea companiilor,  ceea ce va duce la: 

• o răsfrângere negativă asupra nivelului de solvabilitate sistemică; 

• pierderi înregistrate pe acest segment de piață; 

• scumpirea altor serviciilor facultative din portofoliul companiilor de asigurare, 

fenomen nefast atât pentru piața asigurărilor, cât și pentru societate; 

• scumpirea costului călătoriilor în străinătate (aproximativ de 3 ori), atât pentru 

cetățeni, cât și pentru industria transporturilor (întrucât aceștia vor fi nevoiți să procure 

polițe de asigurare la punctele de intrare în țările vecine).  

 

Pentru mai multe detalii contactați Comitetul pentru Servicii Financiare, AmCham.  

 

 

AmCham Moldova reiterează necesitatea realizării reformei gajului  

 

AmCham a venit cu o serie de argumente în favoarea oferirii posibilității creditorilor de 

a-și înregistra propriile creanțe garantate. În mod particular, AmCham remarcă faptul că  

astfel s-ar eficientiza și s-ar diminua costul de acordare a creditelor gajate cu bunuri 

mobile.  

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici  
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AmCham și-a expus temerile cu privire la netransparența modificărilor 

legislației  

  

Camera de Comerț Americană din Moldova și Asociația Businessului European din 

Moldova și-a exprimat îngrijorarea cu privire la procesul netransparent de adoptare în a 

doua lectură a proiectului cu privire la controlul tutunului. 

 

În raportul pentru Lectura I-a al Proiectului de lege, Comisia Economie, Buget și Finanțe 

a menționat despre „necesitatea unei analize repetate a impactului de reglementare și 

examinarea de comun cu reprezentanții ministerelor economiei și al finanțelor pentru 

identificarea consecințelor de ordin economic și cu impact asupra mediului de afaceri și 

ale bugetului de stat și de a nu admite trecerea businessului cu țigările și produsele din 

tutun din oficial în tenebre”. 

 

Spre regret, în detrimentul obiectivului de transparență a procesului decizional și al 

normelor de creație și tehnică legislativă, comisiile parlamentare sesizate în fond, 

ministerele de resort, precum și reprezentanții mediului de afaceri per ansamblu, inclusiv 

și asociațiile patronale, AmCham Moldova și EBA Moldova, au fost excluse din procesul 

de consultare.  

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici 

 

 

AmCham propune implementarea unor facilități în cazul introducerii utilajului 

destinat producerii bunurilor exclusiv pentru export 

 

AmCham Moldova propune analiza oportunității extinderii listei mărfurilor căror li se 

acordă regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata 

drepturilor de import pentru mașini şi utilaj industrial destinate producerii bunurilor 

pentru export. 

 

Potrivit AmCham, extinderea listei bunurilor cu utilaj și mașini de producere, supuse 

plasării sub regimul de admitere temporară cu suspendarea totală de plata drepturilor de 

import, nu afectează negativ bugetul statului, dar în același timp este de natură să 

reducă costurile de desfășurare a activității de producere a bunurilor destinate exclusiv 

exporturilor, să impulsioneze comerțul transfrontalier, să dezvolte un climat investițional 

atractiv, cât și să influențeze pozitiv balanța de plăți a Republicii Moldova.  

 
Mai multe detalii pot fi accesate aici 

 

 

AmCham recomandă implementarea conceptului de amânare a achitării 

drepturilor de import 

 

Instituirea mecanismului de amânare a plății drepturilor de import se argumentează prin 

analiza practicii Europene. Astfel, procedura respectivă este în deplină concordanță cu 

prevederile „Convenției de la Kyoto revizuită”, cât și cu normele legislative ale Uniunii 

Europene.  

 

Beneficiile procedurii ar deveni evidente pentru agenții economici, permițându-le să 

amâne plata taxelor vamale pe o perioadă determinată, optimizându-se astfel fluxul de 

bunuri și financiar, accelerându-se inclusiv procesul de vămuire atât în favoarea 

agenților economici cât și a Serviciului Vamal. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici 
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Camera de Comerț Americana din Moldova 

str. Pușkin 45B, MD-2005, Chișinău, Moldova 

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

info@amcham.md, www.amcham.md 

 

 
 

Pentru dezabonare click aici 
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