
 
Către: Doamna Maia SANDU 
Prim-ministru al Republicii Moldova 
 
Stimată doamnă Prim-ministru, 
 
Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova) vă salută și vă 
felicită cu prilejul formării Cabinetului de Miniștri și desemnării dumneavoastră în calitate de Prim-
ministră a Republicii Moldova. 
 
AmCham Moldova este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică, aparținând unei largi 
rețele internaționale de organizații similare prezente în peste 100 de țări ale lumii.  
 
Membrii AmCham Moldova sunt circa 130 de companii private, cu capital din peste 20 de țări, inclusiv 
companii cu capital american, dar și cele cu capital autohton, ce operează în diferite industrii ale 
economiei naționale, contribuind semnificativ la bugetul de stat și creând mii de locuri de muncă în țară. 
 
Diversitatea și calitatea membrilor AmCham facilitează accesul nostru la cele mai bune și variate practici 
de reglementare a afacerilor din întreaga lume. Astfel, timp de 12 ani, în mod consecvent și constructiv, 
formulăm propuneri încadrate în multiple pachete de recomandări legislative, punându-le la dispoziția 
Guvernelor, întru a servi misiunii noastre – cea de a contribui la crearea unui climat favorabil activității de 
întreprinzător, printr-un dialog deschis și o relație de strânsă colaborare cu autoritățile Republicii 
Moldova. 
 
Prin prezenta venim să confirmăm disponibilitatea noastră de a ne angaja cât mai curând posibil în 
dialog cu dvs. și membrii Guvernului pe care îl conduceți, pentru a contribui și în continuare la 
îmbunătățirea climatului de afaceri din Moldova, a impulsiona investițiile străine directe, a sprijini 
reformele menite să asigure avansarea noastră pe agenda de asociere cu UE, și, într-un final, a asigura 
creșterea economică durabilă.  
 
Comunitatea de afaceri are nevoie de predictibilitate legislativă. Considerăm vital ca orice decizie de 
schimbare ce afectează activitatea de întreprinzător să fie analizată prin prisma impactului de 
reglementare și comunicată entităților de business în timp util.  
 
La fel, constatăm, că orice efort întreprins în vederea reformării mediului de afaceri va fi compromis și 
minimizat în lipsa asigurării unor premise fundamentale ca: 
 

• Combaterea corupției la toate nivelele în vederea creării unui mediu de afaceri concurențial 
echitabil pentru toți participanții; 

• Garantarea reformei judiciare reale și efective pentru asigurarea justiției echitabile;  
• Asigurarea protecției investițiilor și a proprietății private;  
• Promovarea unei politici fiscale corecte, egale, previzibile și transparente; 

• Reducerea fluxului de capital uman în străinătate prin politici economice și sociale care să 
încurajeze cetățenii să locuiască, să lucreze și să investească în Moldova; 

• Asigurarea stimulării exporturilor și facilitării comerțului; 



• Eliminarea impedimentelor birocratice prin simplificarea și digitalizarea serviciilor publice; 

• Dezvoltarea unei infrastructuri fiabile și asigurarea independenței energetice naționale. 
 
Nu în ultimul rând, pledăm pentru creșterea gradului de transparență în procesele decizionale și 
eficientizarea consultărilor publice, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri din industriile vizate. 
 
De mai mulți ani consultarea pe subiectele economice cu diferite părți interesate - asociațiile de business, 
donatori internaționali, comunitatea diplomatică și autoritățile statului - se realizează pe platforma 
Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. AmCham a contribuit activ la activitățile Consiliului, având 
rolul de coordonator al Grupului de lucru pentru ”Eliminarea  constrângerilor în activitatea 
antreprenorială”, pe această cale furnizând multiple propuneri punctuale, tehnice, constructive în 
procese consultative pe reglementarea afacerilor în diverse domenii, cum ar fi: fiscalitatea, comerț și 
logistica, concurența, raporturile de muncă, controale și acte permisive, protecția mediului, siguranța 
alimentelor, protecția datelor, proprietatea intelectuală, servicii financiare, ICT, energetica, ocrotirea 
sănătății, etc.  
 
Pledăm pentru menținerea și dezvoltarea acestei platforme importante în dialogul public privat, cu un 
secretariat funcțional. 
 
Dorim să ne angajăm și în continuare în dialogul deschis pentru alinierea priorităților publice și private în 
scopul unei dezvoltări continue. În eventualitatea elaborării de către Guvern a unui program de dezvoltare 
economică, suntem gata să punem la dispoziția executivului resursele și expertiza tehnică pe care o 
deținem în diferite domenii.  
 
În speranța unui dialog direct și transparent, vă mulțumim anticipat pentru încredere, asigurându-vă de 
toată susținerea și deschiderea noastră.  
 
Cu deosebită considerație, 
 
Mila Malairău 

 
 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 


