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Către: Primăria Municipiului Bălți 

 

Nr.  40/20-AD din 24.07.2020 

Ref.: Proiectul Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți 

 
Stimați Domni, Stimate Doamne,  
 
Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și urmare 
examinării Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți, comunică următoarele. 

Ținem să menționăm că EBA Moldova este o organizație independentă, nonguvernamentală fondată de către 
10 cei mai mari investitori din Republica Moldova, care activează sub auspiciul Delegației Uniunii Europene în 
Republica Moldova și are drept  scop alinierea economiei naționale și a legislației în domeniul de afaceri la 
standardele UE și promovarea valorilor europene și  celor mai bune practici de management în afaceri în 
comunitatea antreprenorială din Moldova. 

Având în vedere cele expuse EBA Moldova exprimă îngrijorarea sa asupra procesului de elaborare a noului 
regulament pentru publicitate și consideră absolut necesară asigurarea unei platforme eficiente de dialog 
public privat pentru a îmbunătăți proiectul respectiv.   

În această ordine de idei, subliniem că varianta actuală a proiectului va cauza stoparea activității economice 
din industria publicității, ceea ce poate inclusiv crea un precedent periculos nu numai pentru imaginea 
municipiului, dar și pentru dezvoltarea economică viitoare al acestuia prin refuzul potențialilor investitori de 
a investi în această regiune.  

Mai mult ca atât, lipsa securității investițiilor făcute în fața unui potențial regulament (din orice domeniu), care 
poate peste noapte schimba regulile de business, fără oferirea unui termen de tranziției pentru sectorul privat 
și fără acordarea posibilității de a discuta amendamentele legale în mod transparent cu toți factorii implicați 
(mediul privat), ne întoarce cu 20 ani în urmă. 

Reieșind din cele menționate, EBA Moldova solicită respectuos luarea în considerare a celor expuse de către 
Consiliul Municipal Bălți și extinderea termenului de avizare/definitivare a proiectului Regulamentului 
publicității exterioare în municipiul Bălți. Totodată, rugăm crearea unui grup de lucru mai larg, cu includerea 
reprezentanților mediului privat pentru a îmbunătăți acest proiect, ceea ce va permite aprobarea ulterioară a 
unui document de  reglementare echitabil, cât și o dovadă a transparenței autorităților locale și a aderării 
acestora la normele democratice europene. 

 

Cu deosebit respect, 
 
 
 
Mariana RUFA,  
Director Executiv 
Asociația Businessului European 
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