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Nr. 221 din 09 noiembrie 2020
Ref.: Pachetul Digitizarea (proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative)

Stimată Doamnă Greceanîi,
Stimate Domnule Chicu,
Stimate Domnule Usatîi,

Mediul de afaceri unificat în cadrul Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC,
Camerei de Comerț Americane din Moldova, Asociației Investitorilor Străini, Asociației
Businessului European, Camerei de Comerț și Industrie și Confederației Naționale a
Patronatului Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și vin să reitereze importanța
acțiunilor orientate spre digitizarea economiei naționale, în special, în actualul context.

Criza economică generată de pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare globală fără
precedent pentru mediul de afaceri. În Republica Moldova, criza pandemică a forțat închiderea
mai multor afaceri, înghețarea activității unor sectoare economice, suspendarea investițiilor,

generând astfel o contractare a economiei naționale de circa 14%1. Fără intervenții substanțiale
și curajoase, efectele crizei vor continua să se agraveze.

Pentru a contracara criza economică, mai multe țări au intervenit cu pachete financiare și
fiscale stimulatorii enorme, precum și au relaxat cadrul de reglementare și cerințele birocratice.

Ținând cont de capacitățile naționale modeste de a interveni cu suport financiar echivalent cu
impactul crizei, devine crucial și chiar existențial, oferirea unor beneficii economice către
comunitatea de afaceri sub formă de optimizări regulatorii și administrative cu impact imediat
și major.

Digitizarea reprezintă una dintre soluțiile primordiale care pe de o parte vine să răspundă la
principalele constrângeri sistemice, acutizate în contextul pandemic, cu care se confruntă
comunitatea de afaceri în procesul de interacțiune G2B, B2B și B2C, iar de cealaltă parte având
un efect stimulatoriu asupra activității antreprenoriale.

Apreciem „Pachetul Digitizarea” (Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative)
elaborat în contextul Foii de Parcurs pentru Impulsionarea Procesului de Digitizare a Economiei
Naționale și Dezvoltare a Comerțului Electronic2, drept unul care răspunde plenar provocărilor
prenotate, având ca rol primordial eliminarea unui șir de impedimente în desfășurarea
afacerilor și atragerea investițiilor. De asemenea, procesul de digitizare ar permite business-ului
să eficientizeze utilizarea resurselor umane și financiare, în special în situația crizei pandemice.
În acest sens, comunitatea de afaceri a identificat un șir de priorități care necesită să fie
adresate imediat în contextul digitizării:






1

Recunoașterea unilaterală a semnăturilor electronice din UE;
Asigurarea interacțiunii la distanță în relațiile cu băncile și implementarea sistemelor
digitale/electronice de identificarea clientului la distanță;
Digitizarea serviciilor publice la nivel central și în special la nivel local;
Asigurarea schimbului de date/convergența sistemelor IT ale autorităților publice –
prestatoare de servicii publice;
Elaborarea unor programe la nivel de stat ce țin de subvenționarea IMM în vederea
tehnologizării proceselor operaționale ale acestora;

I semestru 2020, sursa: (http://mei.gov.md/ro/content/impactul-pandemiei-de-covid-19-asupra-economiei-si-masurile-de-rezilientaintreprinse-de)
2 Document aprobat de Ministrul Economiei și Infrastructurii pe data de 27 iunie 2020 (https://consecon.gov.md/digitizarea-economiei/)



Digitizarea proceselor și pentru alte domenii neatinse de proiectul de lege pentru
modificarea unor acte normative menționat.

Mai mult ca atât, amendamentele propuse vor impulsiona procesul de digitizare a mai multor
sectoare ale economiei, inclusiv vor crea beneficii și pentru cetățenii Republicii Moldova,
subiect actual în contextul pandemiei, când interacțiunea fizică cauzează riscuri sporite sau
chiar este limitată/interzisă în perioadele de stare de urgență.

În lumina celor expuse mai sus, ne reiterăm susținerea pentru promovarea „Pachetului
Digitizarea”, venind în același timp cu recomandări tehnice suplimentare care vor contribui
plenar la atingerea dezideratelor enunțate în cadrul notei informative aferente proiectului de
lege.

Mizăm pe suportul Dumneavoastră și rămânem la dispoziție pentru a participa la discuții în
acest sens, sau pentru a oferi mai multe detalii şi explicații.

Cu Înaltă Considerațiune,
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