
 
Către: Iurie ȚURCANU 
Viceprim-ministru pentru Digitalizare 
 

103 din 25 august 2021 

 

Stimate Domnule Viceprim-ministru, 

 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în  continuare 

„AmCham Moldova”).  

Una din prioritățile de bază a AmCham Moldova este avansarea în domeniul transformării digitale, în acest 

scop membrii optând și pentru existența unui for dedicat – Digital Transformation Committee – în cadrul 

căruia sunt discutate principalele probleme și soluții pe domeniul menționat. Din Comitet fac parte, 

prioritar, reprezentanți ai sectorului financiar (bănci, alți prestatori servicii de plată, organizații de 

creditare non-bancară, prestatori de servicii alternative de creditare etc), reprezentanți ai sectorului TIC, 

consultanți în domeniul de referință, precum și companii din sectorul real al economiei , interesate de 

transformarea digitală. 

Prin prezenta, solicităm respectuos acceptarea unei întâlniri cu membrii comunității AmCham Moldova 

– membri ai Digital Transformation Committee –  pentru a pune în discuție subiecte ce țin de aspectele 

de transformare digitală cele mai discutate de comunitate, printre care: 

• Continuarea digitizării serviciilor guvernamentale, inclusiv în partea ce ține de interoperabilitatea 

între registrele guvernamentale în interesul comunității de afaceri, inclusiv: (i) sprijinirea creării unei 

platforme de interoperabilitate între Serviciul Fiscal de Stat, executori judecătorești și entități din 

sectorul financiar; (ii) excluderea circuitului documentelor confirmative (extrase de la ASP pe suport 

solid în contextul tranzacțiilor imobiliare la etapa autentificării notariale a acestora considerând accesul 

on-line a notarilor la extrasele cadastrale); (iii) extinderea posibilității de a desfășura proceduri judiciare 

prin intermediul videoconferințelor și altele); 

• Identificarea de la distanță (e-KYC) și modul în care mecanismul dat ar putea deveni lucrativ, 

inclusiv din utilizarea instrumentelor guvernamentale pentru a asigura una din modalitățile de 

autentificare (prin MPass) cu includerea posibilității de identificare de la distanță prin semnătura 

electronică calificată. Totodată, este nevoie de dezvoltat un cadru clar de referință pentru companii în 

ceea ce ține de identificarea de la distanță, agreate între toate părțile interesate (Centrul de protecție 

a datelor cu caracter personal, Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor, Banca Națională 

a Moldovei, STISC, Serviciul intern de securitate și alte entități de reglementare conexe la proces) în 

așa fel încât companiile să poată genera propriile algoritme de identificare, pornind de la criteriile 

stabilite la nivel normativ; 

• Semnătura electronică și lărgirea spectrului de utilizare a acesteia, inclusiv prin (i) simplificarea 

procedurilor din spatele semnăturii electronice și stabilirea unui mecanism care va permite semnăturile 
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electronice necalificate în procesele B2B și interne; (ii) acceptarea semnăturilor electronice emise în 

alte țări, inclusiv recunoașterea unilaterală a semnăturii electronice emise în UE și alte aspecte 

relevante; 

• Concretizarea și simplificarea procedurilor de conformare fiscală, cu precădere în ceea ce ține de 

modul de conformare la normele ce țin de SIA ”Monitorizarea electronică a vânzărilor”, ”Gateway 

fiscal” și alte mecanisme similare ce pot stimula sau contrastimula excluderea utilizării numerarului în 

economie, în dependență de cât de corect vor și gândite și prezentate spre utilizare mediului de afaceri 

și cetățenilor; 

• Digitizarea arhivei. La moment, tot efortul de digitizare a proceselor interne în cadrul unei 

companii se ”lovesc” de necesitatea prezentării documentelor în formă fizică pentru păstrare la 

organele de arhivă, ceea ce reduce considerabil apetitul de digitizare pe dimensiunea dată a 

companiilor; 

• Comerțul electronic și provocările adiacente, inclusiv servicii de plată, logistică, taxe vamale și 

proceduri, înființare și marketing, precum și alte aspecte conexe; 

• Extinderea posibilităților pentru adoptarea hotărârilor prin corespondență și mijloace de 

comunicare electronică în cadrul adunărilor generale ale asociaților societăților cu răspundere limitată. 

AmCham Moldova își poate asuma angajamentele ce țin de aspectele logistice ale unei astfel de întâlniri, 

dacă va fi cazul, în format fizic sau online, în dependență de preferințele și disponibilitatea 

Dumneavoastră. 

 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager în calitate de persoană de contact din 

partea AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest 

subiect.  

 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

 

Cu respect, 

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