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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. 
 

____________________________________________________________________ 

Stimați prieteni, 

Contribuția Dvs. în promovarea reformelor susținute de AmCham Moldova este una 

esențială. Vă mulțumim pentru că sunteți alături, manifestați interes față de inițiativele 

lansate de noi și le susțineți prin reflectarea acestora în mass-media. 

Totodată, ne exprimăm speranța să avem comunicare activă și rezultativă și în anul 

care vine. 

Un an nou fericit, pace și prosperitate! 

 

Cu deosebită considerație, 

Mila Malairău, 

Director Executiv AmCham Moldova 

____________________________________________________________________ 

REGLEMENTAREA AFACERILOR 

Comentarii la proiectul legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului 
 

Proiectul legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului va permite 

apropierea legislației naționale la normele europene – Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor sau finanțării terorismului.  

 

AmCham salută inițiativa de apropiere a legislației naționale la normele europene, inclusiv prin 

prisma existenței măsurilor de precauție sporită privind clientela, ce urmează să fie aplicate de 

entitățile raportoare în relațiile lor cu persoanele fizice sau juridice. Paralel, se punctează asupra 

necesității de a dispune un echilibru sănătos în ceea ce privește gradul de împovărare a mediului 

privat și calitatea mecanismelor de aplicare a noilor rigori. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici 

 

____________________________________________________________________ 
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SERVICII FINANCIARE 
 

AmCham se expune cu referire la raportarea organizațiilor de microfinanțare  

 

Recomandările AmCham la actul elaborat de către CNPF (Comisia Națională a Pieței Financiare) 

au  drept scop optimizarea proceselor de raportare a organizațiilor de microfinanțare, cât și 

eliminarea unor ambiguități, asigurându-se conformarea benevolă a participanților pe piața de 

creditare nebancară. 

 

Aspectele incluse în propunerile AmCham: 

 Stabilirea unui număr mai mic de rapoarte ce necesită a fi prezentate trimestrial, 

deoarece obligativitatea de 13 rapoarte reprezintă o povară administrativă majoră pentru 

instituții; 

 Extinderea termenilor de prezentare a Rapoartelor, ținând cont de alte activități de 

raportare financiară ale întreprinderii;  

 Explicarea suplimentară și modificarea unor dispoziții în proiectul de act normativ în 

vederea eliminării ambiguităților. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici 

____________________________________________________________________ 

 

PRODUCERE și COMERȚ 

Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, subiect în atenția 

AmCham 

AmCham Moldova susține și apreciază inițiativa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 

în elaborarea proiectului de act legislativ care are drept scop implementarea Regulamentul UE nr. 

1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 25 octombrie 2011, privind 

informarea consumatorilor despre produsele alimentare, în vederea instituirii unor reglementări 

adaptate la standardele UE, asigurând un nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorilor și 

dreptul lor de a fi informați. 

 

În acest sens, AmCham propune recomandări pentru perfecționarea acestui proiect de legi și 

atingerii unei compatibilități între reglementările UE și ale RM, cum ar fi: excluderea obligației de 

înscriere a datei fabricării, adițional consemnării termenului limită de consum. Modificarea 

sugerată este necesară pentru a evita impunerea unor sarcini excesive agenților economici, 

eliminarea barierelor netarifare în calea comerțului transfrontalier, precum și pentru a contribui 

la asigurarea compatibilității dintre sistemele de protecție a consumatorilor aplicate de RM și UE 

– scop declarat în art. 38 din Acordul de Asociere RM-UE. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici 

____________________________________________________________________ 
 

SĂNĂTATE 

AmCham s-a expus referitor la Regulamentul cu privire la promovarea etică a 

medicamentelor 

AmCham susține inițiativa de a reglementa domeniul promovării medicamentelor în scopul 

prevenirii și sancționării metodelor neetice aplicate de către companiile farmaceutice pentru a 

spori vânzările de produse. 

 

http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=237
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=235


Aportul AmCham privind recomandările la proiectul dat vizează: reglementarea limitelor 

financiare pentru valoarea onorariilor și a cheltuielilor de cazare/hrană suportate de companiile 

farmaceutice pentru persoanele calificate în domeniul medical, preluarea limitelor prevăzute în 

proiectul Grupului de lucru pentru elaborarea Codului etic de promovare a medicamentelor, 

plafonarea cheltuielilor de cazare și hrană suportate de organizatorii manifestărilor științifico-

practice. 

 

Introducerea indicatorilor de valoare vor permite autorităților competente să ateste încălcări și, 

după caz, să aplice sancțiuni pentru depășirea cuantumurilor stabilite, atingându-se astfel scopul 

de disciplinare și de combatere a practicilor neetice în promovarea medicamentelor. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici 

 

___________________________________________________________________ 

  

 

 

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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