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Camera Înregistrării de Stat, reieşind din competenţa funcţională şi direcţiile de
activitate, înregistrează persoanele juridice, filialele şi reprezentanţele acestora,
întreprinzătorii individuali şi ţine evidenţa de stat a autorităţilor publice.
Pe lîngă principalele atribuţii, pe care le îndeplineşte, obiectivul de bază al
Camerei Înregistrării de Stat îl constituie optimizarea şi simplificarea continuă a
cadrului legal pentru facilitarea accesului în afaceri a cetăţenilor, ajustîndu-l la
standartele Europene.
În acest sens o colaborare mai intensă cu instituţiile similare din Europa a
început după participarea reprezentantului Camerei Înregistrării de Stat, dlui M.
Dragan în 2012, la Conferinţa Forumului European al Registrelor Comerciale în
Macedonia, Ohrid.
Forumul European al Registrelor Comerciale reprezintă o organizaţie nonprofit, de autofinanţare cu obiective clare cum ar fi:
-crearea unui mediu eficient pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor
inovatoare, în special întreprinderi mici și mijlocii.
-crearea unui mediu deschis şi transparent pentru afaceri în ţările Europene.
-simplificarea cadrului de reglementare în scopul reducerii poverii
administrative asupra mediului de afaceri.
Propunîndu-şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate prin studierea bunelor
practici europene Camera Înregistrării de Stat a depus cerere de aderare şi la
Adunarea Generală a membrilor (21 de state) Forumului European al Registrelor
Comerciale, participant Preşedintele Camerei Înregistrării de Stat, dl V.Cebotari, a
fost aprobată calitatea de membru a Camerei Înregistrării de Stat la această
organizaţie.
În a.2014, Forumul European al Registrelor Comerciale (ECRF)
desfăşurat lucrările în Italia, Roma.

şi-a

În cadrul lucrărilor Conferinţei au fost discutate problemele ce atestă toate
etapele ciclului de viaţă în afaceri: de lansare, dezvoltare şi lichidare a afacerii.
A fost, în special, menţionată importanţa datelor din Registrele Comerciale în
elaborarea politicilor economice şi sociale mai bune, precum şi importanţa datelor
respective pentru cercetătorii din diferite domenii.
Un moment important a fost menţionat în prezentarea dnei Magda Talaban,
Comisia Europeană, referitor la beneficii şi riscuri în caz de lipsă de transparenţă a
datelor din registrele comerciale, care urmează a fi furnizate nu doar la nivelul
autorităţilor publice, dar şi potenţialilor investori. Informaţia furnizată trebuie să
corespundă unor cerinţe de veridicitate şi actualitate.

La fel s-a făcut referire la Directiva Parlamentului European şi a Consiliului
Europei nr. 89/666 CEE şi a Directivelor Parlamentului European şi a Consiliului
Europei nr. 2005/56/CEE şi nr.2009/101CE privind interconectarea registrelor
comerciale, fapt ce va asigura accesul la nivelul UE la informaţiile din registrele
comerciale ale statelor membre şi va favoriza comunicarea electronică dintre registre
pentru a garanta actualitatea datelor transmise.
Această conlucrare, la rîndul său, va duce la creşterea nivelului de credibilitate
al investorilor străini deoarece se cunoaşte că posibilităţile financiare ale investorilor
locali sunt reduse şi investiţiile străine ar putea deveni un factor major în schimbarea
paradigmei de dezvoltare a ţării.
În final aşi dori să reţineţi, că problemele cu care se confruntă antreprenorii la
etapele de lansare, dezvoltare şi lichidare a afacerii sunt în vizorul specialiştilor
Camerei Înregistrării de Stat şi vă asigurăm, că vom munci pentru a ridica calitatea
mediului de afaceri, lansarea căruia începe la CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE
STAT.
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