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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 

Impactul vacanței de 42 zile calendaristice asupra mediului de afaceri 

AmCham consideră inoportună inițiativa Ministerului Educației de a institui o vacanță de 42 zile 

calendaristice în perioada de vară pentru grădinițe, deoarece această decizie va afecta atât 

părinții copiilor preșcolari încadrați în câmpul muncii, cât și mediul de afaceri.  

 

Părinții sunt impuși, în pofida posibilității și a dorinței, să-și reorganizeze activitatea de muncă, 

să beneficieze de concediu de odihnă doar în perioada de vară a anului, întru îngrijirea copilului 

minor. Conform Codului Muncii, durata concediului de odihnă anual este de 28 de zile 

calendaristice pentru toți salariații, fapt ce va duce la solicitarea de către părinții-salariați a 

concediului de odihnă prelungit neplătit. În aceeași ordine de idei, se va încălca dreptul salariaților 

la concediu anual în orice timp al anului.  

 

În concluzie, această decizie are un impact public major, atât asupra părinților și copiilor, cât și 

a instituțiilor în cadrul cărora sunt încadrate persoanele vizate. 
 
Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 
AmCham Moldova în colaborare cu ACI Partners au realizat cursul de calificare 

profesională sub genericul „Elemente ale dreptului concurenței” 

 

În perioada 6 aprilie – 7 iunie 2017, AmCham în parteneriat cu compania de consultanţă juridică 

ACI PARTNERS au realizat cursul de calificare profesională sub genericul „Elemente ale dreptului 

concurenţei”. Acest curs a avut drept scop accentuarea importanței elementelor de bază ale 

dreptului concurenţei din punct de vedere a esenței lor economice şi încadrarea acestora în 

sistemul naţional al normelor de drept. 

Formatorii cursului sunt Valentina Novac – economistă cu experienţă de 10 ani în domeniul 

dreptului concurenţei şi care a avut un aport substanțial la elaborarea normelor concurenţiale 

naţionale; şi Carolina Pârcălab – avocat cu experienţă semnificativă în consultarea, reprezentarea 

şi apărarea investitorilor străini în domeniul dreptului concurenţei. 
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Participanţii la curs, jurişti şi avocaţi experimentaţi, au dezbătut împreună cu formatorii 

principalele elemente economice şi juridice de care trebuie să se ţină cont la analizarea practicilor 

comerciale.  

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 
AmCham se pronunță asupra modificărilor Legii privind societățile pe acțiuni 
 
AmCham și-a expus comentariile și propunerile referitoare la proiectele de Legi pentru 

modificarea și completarea legislației în vigoare ce vizează societățile pe acțiuni și piața de capital 

(Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997; Legea nr. 171 din 11 iulie 2012) și are drept scop 

apropierea legislației naționale cu normele europene. 

 

În acest sens, AmCham semnalează necesitatea de adaptare a conținutului normelor impuse prin 

Lege în raport cu particularitățile contextului național, prin revizuirea aspectelor ce vizează 

constituirea societăților comerciale pe acțiuni, menținerea și modificarea capitalului social al 

acestora, regimul juridic de activitate, dar în mod special se recomandă revizuirea prevederilor 

referitoare la capitalul social minim obligatoriu.    

 
Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

 
AmCham se expune cu referire la migrația în scop de muncă 

 
AmCham Moldova a relatat prin intermediul scrisorii adresate autorităților, părerea vizavi de 

proiectul de modificare și completare a Legii nr. 180-XVI din 10.07.2008 cu privire la migrația de 

muncă și Legii nr. 200 din 16.07.2010 despre regimul străinilor în Republica Moldova. 

 

Astfel, se propune revizuirea prevederilor menționate în scrisoare, precum și modificarea definiției 

unor noțiuni (beneficiar solicitant, lucrător detașat, lucrător înalt calificat etc.) cu scopul de a se 

evita interpretări eronate și a asigura claritate în activitatea vizată de legislație. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

 
Comentariile AmCham asupra proiectului tichetelor de masă 

 
AmCham Moldova și-a expus comentariile și propunerile pe marginea proiectului de lege cu privire 

la tichetele de masă.  

 

Legislația în vigoarea conține deja prevederi prin care se asigură scutirea de impozite și taxe 

pentru suma suportată de angajator în asigurarea hranei angajatului. Prin urmare, AmCham 

atenționează despre necesitatea efectuării distincției cadrului de reglementare legal și fiscal ce 

vizează regimul deductibilității pentru hrană și cadrul de reglementare aferent introducerii 

tichetelor de masă. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

 
AmCham comentează modificările la Legea privind drepturile de autor și drepturile 

conexe 

 
AmCham Moldova a prezentat recomandările la proiectul de lege elaborat și propus spre consultări 

publice de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). 
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În viziunea AmCham, este necesară revizuirea sau completarea unei serii de norme, în mod 

particular pe subiectele: excluderea oricărei referinţe la „echipamente”, stabilirea de către Guvern 

a (i) listei exhaustive a suporturilor materiale supuse compensaţiei şi (ii) a tarifului compensaţiei 

aplicabil fiecărui tip de suport, excluderea răspunderii distribuitorilor pentru achitarea 

remuneraţiei compensatorii dacă acestia dezvăluie pentru OGC (organizaţii de gestiune colectivă 

a dreptului de autor şi a drepturilor conexe) datele relevante, precum și clarificarea bazei de 

calcul a remuneraţiei achitate de distribuitor. 

 

Actualmente, în Republica Moldova activează 5 OGC-uri avizate de către AGEPI: Asociaţia 

Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI), Asociaţia „Drepturi de Autor si Conexe” 

(AsDAC), Asociaţia Naţională „Copyright” (ANCO), Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) 

şi Asociaţia „ReproMold”. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 
 

 
AmCham semnalează lipsa de transparență în domeniul energiei regenerabile 

 
AmCham Moldova își exprimă îngrijorarea referitor la decizia Parlamentului Republicii Moldova de 

a prelungi intrarea în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

până pe 25 martie 2018. 

 

Această intervenție a autorităților cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a Legii, pune în 

dificultate investitorii de pe piața surselor energetice regenerabile, ce au investit milioane de euro 

în dezvoltarea proiectelor și au planificat ca în acest an să dea start activităților în domeniu. 

Inclusiv, mediul de afaceri ce urma să beneficieze de implementarea unor asemenea proiecte are 

de suferit. 

 

Astfel, amânarea intrării în vigoare a legii nr. 10/2016 încalcă grav principiile transparenței, 

predictibilității, protecției investițiilor, afectând investițiile directe în Moldova și credibilitatea 

autorităților publice. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 
____________________________________________________________________ 

 
SERVICII FINANCIARE 
 

 
Recomandările AmCham aferente proiectului Legii privind prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanțării terorismului 

 
AmCham Moldova salută inițiativa de apropiere a legislației naționale cu 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. 

 

În acest sens, AmCham și-a expus comentariile asupra proiectului Legii privind prevenirea și  

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Se recomandă revizuirea punctelor ce 

vizează: entitățile raportoare, măsuri de precauție privind clienții, evaluarea riscurilor și 

abordarea bazată pe risc, măsuri de precauție sporită privind clienții, păstrarea datelor, precum 

și subiectul sancțiunilor aplicate.  

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 
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AmCham contribuie la îmbunătățirea proiectului de instrucțiunii privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal în sectorul financiar-bancar și nebancar 
 
În scrisoarea către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, AmCham 

Moldova comentează repetat ansamblul de norme menit să asiste sectorul financiar bancar și 

nebancar în procesul de asigurare a conformării la prevederile cadrului de reglementare pe 

segmentul protecției datelor cu caracter personal. 

 

În acest sens, AmCham recomandă limitarea opozabilității instrucțiunii doar la sectorul bancar, 

vine cu o serie de comentarii tehnice întru asigurarea respectării principiului previzibilității şi 

transparenței reglementării activității de întreprinzător, precum și sugestii în partea ce ține de 

capacitățile tehnice ale operatorilor de date cu caracter personal. 

 

Mai multe detalii aici. 
 
____________________________________________________________________ 

 

PRODUCERE și COMERȚ 

 

AmCham Moldova și APIUS se expun asupra inițiativei Serviciului Vamal de modificare 

a procedurilor de vămuire electronică 

 
AmCham Moldova și APIUS (Asociația Patronală din Industria Ușoară) consideră că inițiativa 

Serviciului Vamal de modificare a procedurilor de vămuire electronică nu este una oportună în 

procesul de soluționare a problemelor cu care se confruntă domeniul vizat.  

 

Proiectul de Ordin al Serviciului Vamal cu privire la declararea electronică a mărfurilor prevede 

transferul la o nouă metodologie de vămuire a mărfurilor la export, conform căruia perfectarea 

declarației vamale electronice se va efectua în cadrul postului vamal intern, posturile vamale de 

frontieră urmând doar să confirme exportul mărfurilor de pe teritoriul vamal al țării.  

În viziunea organizațiilor, acest fapt va duce la majorarea costurilor de export, va genera noi 

obstacole în calea exporturilor și în esență, nu va soluționa problemele traficului la frontieră.  

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

 

 

AmCham Moldova militează pentru optimizarea actelor permisive în domeniul 
siguranței alimentare  
 
În adresarea AmCham Moldova către Ministerul Economiei și Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor, se propune excluderea a două acte cu caracter permisiv. 

 

În opinia AmCham, certificatului sanitar-veterinar (formularul nr. 2) la importul produselor și 

subproduselor de origine animală, furaje și altor produse supuse controlului sanitar-veterinar de 

stat este în disonanță cu actele superioare, întrucât introduce un act permisiv suplimentar drept 

condiționalitate a efectuării importului, fapt ce contravine angajamentelor din cadrul Acordului de 

Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, or respectivele categorii de bunuri urmează a 

fi puse în liberă circulație fiind însoțite de certificat emise de țara exportatoare. 

 

AmCham consideră că declarația pe proprie răspundere despre intenția de import a plantelor, 

produselor vegetale și a bunurilor conexe supuse controlului fitosanitar nu asigura în nici-un mod 

controlul fitosanitar, precum și fluidizarea traficului, or indiferent de faptul că agentul economic 

va prezenta asemenea declarații sau se va prezenta în vamă fără notificarea autorităților, oricum 

există intenția agentului economic de a importa mărfurile și in conclusio, mărfurile oricum vor 

ajunge la punctul de control. 
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Mai multe detalii aici. 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

SĂNĂTATE 

 

Aplicarea mecanismului care ar permite contribuția voluntară a pacientului la servicii 

medicale private în baza asigurării medicale 

AmCham a semnalat către Ministerul Sănătății Republicii Moldova despre absența cadrului legal 

necesar pentru funcționarea unui sistem de contribuție directă voluntară din partea pacientului, 

care să permită ultimului să achite excedentul dintre prețul serviciului prestat de către o instituție 

medico-sanitară privată și costul acoperit de asigurarea medicală obligatorie pentru acel serviciu. 

 

În acest context, este important de a garanta pacientului posibilități pentru a beneficia de polița 

de asigurare medicală obligatorie în instituțiile medico-sanitare private. Astfel, cetățenilor le va fi 

asigurat dreptul de alegere liberă a prestatorului de servicii medicale, care să le acorde asistența 

prevăzută în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, indiferent de tipul de 

proprietate și forma juridică de organizare. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

 

AmCham comentează modificările la mecanismul achizițiilor publice în sănătate 

 

AmCham și-a expus comentariile referitoare la proiectul care modifică și completează Hotărârea 

Guvernului „Cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate”. 

 

În scopul de a elabora un mecanism eficient și previzibil de achiziții publice centralizate în 

domeniul medical, avizul propune în prim plan reducerea cuantumului penalităților impuse 

agenților economici și reglementarea standardelor minime înaintate față de medicamentele 

achiziționate public. 

 

Mai multe detalii aici. 

 

 

AmCham contribuie la îmbunătățirea proiectului Legii cu privire la medicamente 

 

AmCham Moldova și-a expus propunerile referitoare la proiectul Legii cu privire la medicamente, 

prin care se urmărește apropierea legislației naționale cu normele europene. 

 

În scopul prevenirii riscurilor de pătrundere pe piață a medicamentelor contrafăcute sau 

produselor necorespunzătoare normelor de calitate și siguranță, AmCham propune stipularea în 

lege a unui set de condiții administrative, care să fie impuse pentru cazurile importurilor paralele 

de medicamente, vânzărilor online sau în magazine specializate. 

 

Totodată, se recomandă precizarea tuturor excepțiilor de procedură aplicabile în cadrul 

mecanismului de autorizare pentru plasare pe piață a produselor înregistrate anterior în state 

membre ale Uniunii Europene, Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia. 

 

Mai multe detalii pot fi accesate aici. 

 

http://www.amcham.md/userfiles/file/2017/Eliminare%20acte%20permisive%20ANSA(final).pdf
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=246
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=246
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=246
http://www.amcham.md/userfiles/file/2017/Aviz_AmCham_H_G_%201128_achizitii%20publice%20medicamente.pdf
http://www.amcham.md/index.php?go=position_papers&p=243


 

 
     
 

Camera de Comerț Americană 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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