
Întărirea capacităților asociațiilor sectoriale 
de participare la actul guvernării

Proiectul



AmCham Moldova

- Membru a rețelei de 125 Camere de Comerț Americane din lume

- Promovează, susține și perfecționează cadrului legal cu impact asupra 

mediului investițional și de afaceri 

- 110 membri activi

- 119 evenimente anual

- 100 scrisori de poziție

- 6 comitete



The TeamEchipa AmCham



Mila Malairău

Director Executiv – membru al echipei de 10 ani

- Conduce și administrează activitatea 
AmCham Moldova

- Responsabilă de dezvoltarea și 
implementarea strategiilor și planurilor de 
acțiuni aprobate de Consiliul Director

- Reprezintă AmCham în diverse consilii și 
grupuri de lucru (Consiliul Economic pe lângă 
Prim-Ministru)



Elena Buzu

Vicedirector – membru al echipei de 9 ani

- Coordonator al Comitetului Resurse Umane
- Coordonator al Comitetului RSC
- Coordonator al Programului Young 

Professionals
- Responsabilă de managementul 

evenimentelor



Adrian Gheorghiță

Vicedirector – membru al echipei de 6 ani

- Coordonator al Comitetului Trade & 
Manufacturing

- Coordonator al Comitetului Financial 
Services

- Coordonator al CACIC



Sergiu Chirică

Project Manager for Regulatory Affairs – membru
a echipei de 3 ani

- Coordonator al Comitetului Tax & Legal
- Coordonator în materia concurențială și 
- Materia energiei
- Membru al Grupului de Lucru privind 

reglementarea activității de întreprinzător 
(Ghilotina)



Elena Popic

Policy Officer – membru al echipei de 1 an

- Coordonator al Comitetului pentru Îngrijirea 
Sănătății

- Participant la Grupul de lucru pentru
reformarea Codului muncii



Ina Trifan

Asistent – membru al echipei de 2 ani

- Coordonator al Business Visa Program, 
Member Discount Program, Membership

- Comunicare și administrare – Fb, WB, NL, 
website



Feb Mar Apr Mai Iun Iul … Mart

Durata Proiectului

Februarie 2017 Martie 2018

Furnizarea materialelor finale, februarie-martie 

2018



Obiectivul General al Proiectului

Formarea și consolidarea competențelor asociațiilor de ramură de a 

dezvolta un dialog calitativ cu autoritățile publice în vederea

reprezentării eficiente a mediului privat.



Beneficiarii Proiectului

ANTRIM

APIUS

ATIC

ONVV



Obiectivele Proiectului

Obiectiv Nr.1
Promovarea și implementarea inițiativelor cross-cutting de advocacy

Antrenarea AS pe subiectele de interes comun în procesele de

advocacy desfășurate de AmCham (două eforturi de advocacy)

Obiectiv Nr.2
Creșterea capacităților de advocacy a asociațiilor sectoriale

Identificarea și lansarea a 4 inițiative de advocacy de comun cu

asociațiile sectoriale

Obiectiv Nr.3

Creșterea capacităților de conformare cu cadrul de reglementare a

companiilor din sectoarele susținute de Proiect

Organizarea a 4 sesiuni de informare, pe tematicile identificate

de către asociațiile sectoriale

Obiectiv Nr.4
Creșterea capacităților organizaționale ale asociațiilor Identificarea

și desfășurarea a 4 cursuri de sporire a capacităților

organizaționale și de advocacy



Întrebări



-Concurența

-Taxe/Vama
-Acte permisive
-Raportuile de muncă
(leasing de personal)

Cross cutting



?
- Concurența
- Vize

ANTRIM



?
- Reglementări vamale
- Reglemetări de mediu
- Reglementarea
raporturilor de muncă

APIUS



?
- Parcuri IT
- DAC
- Supravegherea
pieței

ATIC



?
- Reglementări vamale
- Reglemetări de mediu
- Reglementarea
raporturilor de muncă
- Insolvabilitatea

ONVV



Inițiativă susținută de Proiectului de Competitivitate din 
Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internațională, USAID și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, Sida.


