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Nr. 70 din 15 august 2022 

  

Ref.: Digitalizarea proceselor interne in cadrul afacerilor  

 

Stimați domni și doamnă, 

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

continuare „AmCham Moldova”). 

Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Moldova urmărește cu mare atenție eforturilor autorităților 

de orientare spre digitizare a serviciilor guvernamentale oferite atât mediului de afaceri, cât și cetățenilor și 

salută inițiativele orientate spre digitalizarea atât a interacțiunilor cu organele guvernamentale, cât și a 

interacțiunii B2B și intracompanie.  

După cum am menționat și anterior, în contextul activității economice desfășurate de entitățile juridice, de 

asemenea, este fixată o creștere a nivelului de digitalizare a proceselor interne. Acest fapt se datorează atât 

situației pandemice globale, dar și urmare a alinierii la cele mai bune practici internaționale pe dimensiunea de 

eficientizare a activității și optimizare a cheltuielilor și resurselor alocate proceselor din cadrul companiei. 

https://www.amcham.md/st_files/2021/11/17/134_2021_AmCham_MJ_MF_Digitalizarea%20arhivei%20(1).pdf
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Astfel, în cadrul comunității de afaceri se reliefează două mari impedimente în ceea ce ține de digitalizarea 

proceselor interne în cadrul companiilor: (a) liberalizarea utilizării semnăturilor simple și a celor necalificate în 

cadrul relațiilor B2B și intracompanie și (b) digitalizarea arhivei. 

a. liberalizarea utilizării semnăturilor simple și a celor necalificate în cadrul relațiilor B2B și 

intracompanie 

Obiectivul 1 din Foaia de parcurs pentru stimularea digitalizării economiei și dezvoltării comerțului electronic 

este ”Dezvoltarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru afaceri” și prevede, printre 

altele, ”Identificarea constrângerilor și elaborarea de măsuri pentru a garanta acceptarea necondiționată a 

documentului electronic și semnăturii digitale”. 

Legea privind semnătura electronică şi documentul electronic nr.91/2014, prevede că document electronic este 

o informaţie în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul 

computerului sau al altor dispozitive electronice, semnată cu semnătură electronică. Aceeași lege prevede că 

sunt utilizate trei tipuri de semnătură electronică: semnătura electronică simplă, semnătura electronică 

avansată necalificată, precum și semnătura electronică avansată calificată.  

În principiu, legea în vigoare nu restricționează aplicarea semnăturii simple și a celei necalificate în relațiile 

intracompanie (cu excepțiile din legi speciale, cum ar fi,de exemplu, Codul muncii, care recunoaste doar 

aplicarea semnăturii electronice avansate calificate) sau B2B, dacă părțile au aprobat un sistem de identificare 

a identității semnătarului și de verificare a semnăturii, aflat exclusiv sub controlul lor.  Însă așa sisteme de creat 

e dificil, pentru că, în caz de litigiu, ar trebui să prezinți probe despre politici, mecanisme și reglementări de 

identificare a semnatarului și verificare a semnăturii, inclusiv prevederi contractuale exprese privind 

recunoașterea semnăturilor electronice, ceea ce este riscant și costisitor, fiind mai simplu să utilizezi semnătura 

electronică calificată de la un prestator de servicii, care fiind acreditat, certificatul emis de acesta are o altă 

putere probatorie sau de a păstra opțiunea de semnătură olografă. 

Respectiv, semnătura cea mai des utilizată este cea electronică avansată calificată, care implică costuri 

semnificative de utilizare în cadrul proceselor interne ale companiilor, în special, dacă este vorba de sute și mii 

de procese interne ce ar necesita aplicarea acesteia.  

Totodată, mecanismul de utilizare a celorlalte două tipuri de semnături este unul ce este mai puțin cunoscut, 

clar și se prezintă drept unul destul de anevoios pentru accesare. În consecință, aceste două din urmă semnături 

sunt utilizate pe o scară mai redusă și se bucură de o credibilitate mai redusă în cadrul comunității de afaceri, 

generând, în permanență, rezerve și dubii vizavi de credibilitatea documentelor semnate electronic cu aplicarea 

uneia din aceste două semnături.  

Este important de menționat că legea privind identificarea electronică şi serviciile de încredere, care urmează 

că între în vigoare din 01/2023, abrogă conceptele de semnătură electronică simplă și necalificată, aplicându-se 

semnătura electronică avansată și semnătura electronică calificată. Respectiv, întrebarea ce ține de modul în 

https://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2022/05/Roadmap-2.0-ro-uptd-14.04.2022.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131707&lang=ro
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care ar uma să funcționeze, pentru optimizarea cheltuielilor, semnătura electronică avansată (care vine în 

substituirea celor două excluse) rămâne a fi una în vigoare. 

Respectiv, în contextul accentului pe care îl anunță toate autoritățile ce vizează digitalizarea economiei, se cere 

revizuirea mecanismelor ce stau în baza eliberării și aplicării acestor semnături, pentru a asigura utilizarea mai 

în masă a acestora și a contribui la digitalizarea proceselor interne din cadrul companiilor, ceea ce reprezintă un 

beneficiu nu doar pentru companii, cât și pentru întreaga societate. 

b. digitalizarea arhivei 

Unul din impedimentele de bază a procesului de eficientizare a proceselor economico-financiare, dar și a celor 

legate de relațiile de muncă, ține de prevederile Ordinului Serviciului de Stat de Arhivă nr.57/2016 cu privire la 

aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației 

publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea 

Indicatorului, pornind de la acel fapt că prevederile acestuia se referă la necesitatea transmiterii, în formă fizică, 

pentru păstrare a documentelor prevăzute în anexa la Ordinul dat.  

Un alt moment important ține de prevederile Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului nr. 308/2017, care prevede, la art.9, că ”entităţile raportoare păstrează, pe o perioada de 

5 ani de la terminarea relaţiei de afaceri, toate datele aferente activităţilor şi tranzacţiilor naţionale şi 

internaţionale în măsura în care să poată răspunde operativ solicitărilor Serviciului Prevenirea şi Combaterea 

Spălării Banilor, organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare şi organelor de drept. Datele 

păstrate trebuie să fie suficiente ca să permită reconstituirea fiecărei activităţi sau tranzacţii în maniera în care 

să servească în caz de necesitate ca probă în cadrul procedurii penale, contravenţionale şi altor proceduri legale. 

Entităţile raportoare păstrează toate documentele şi informaţiile despre clienţi şi beneficiarii efectivi, obţinute 

în cadrul măsurilor de precauţie privind clienţii, inclusiv copiile documentelor de identificare, arhiva conturilor 

şi documentelor primare, corespondenţa de afaceri, rezultatele analizelor şi cercetărilor efectuate privind 

identificarea tranzacţiilor complexe şi neordinare, pe perioada activă a relaţiei de afaceri şi pe o perioadă de 5 

ani după terminarea acesteia sau după data efectuării tranzacţiilor ocazionale. Entităţile raportoare păstrează 

evidenţa tuturor documentelor şi a informaţiilor despre tranzacţii în termenul prevăzut în prezentul alineat, iar 

la solicitarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor sau a organelor cu funcţii de supraveghere a 

entităţilor raportoare, pentru anumite tipuri de documente şi informaţii, termenul de păstrare a evidenţei poate 

fi prelungit pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de 5 ani.” Din practică, se solicită păstrarea în formă fizică 

a acestora, deoarece in scanuri ar fi puse la îndoială semnăturile, ceea ce implică păstrarea acestora în original, 

în formă fizică.  

Or, digitizarea unui proces implică un circuit electronic cap-coadă a documentelor, necesitatea de printare și 

transmitere a documentelor la finalul ciclului fiind o sarcină de conformare destul de anevoioasă și care face 

procesul de digitizare a proceselor până la această fază mai puțin eficient. 

Respectiv, se reliefează o abordare complexă în ceea ce ține de asigurarea digitalizării proceselor digitale în acest 

sens ”pe ultima linie” sau digitalizarea arhivei: în prima fază, se cere ajustarea cadrului normativ în vederea 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125078&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132390&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132390&lang=ro
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facilității recepționării de către autoritățile responsabile a documentelor de arhivă în format digital cu alocarea 

unui spațiu de stocare digital suficient pentru depozitarea informațiilor livrate electronic, care ar trebui realizat 

până la finele anului curent. Totodată, este importantă realizarea unui exercițiu mai complex de revizuire a 

condițiilor și solicitărilor prevăzute în diverse acte normative pentru a exclude din obligativitatea de arhivare a 

documentelor ce pot fi ușor accesate prin intermediul sistemului de interorabilitate sau nu se utilizează de către 

autorități pentru verificarea/confirmarea cărorva informații. În final, se cere implementarea unui SIA specializat, 

care va putea fi ușor interconectat cu sistemele informaționale ale contribuabililor, care să permită, pe de o 

parte, exportul mai ușor a datelor destinate arhivării, iar pe de altă parte, procesarea mai eficientă a 

informațiilor date, asigurând, astfel, diminuarea costurilor de conformare și de procesare a acestui masiv de 

date. 

Mai mult ca atât, deja de câțiva ani, la predarea documentelor către arhivă, se cere inclusiv predarea 

documentelor scanate pe dischetă sau stick. Astfel, digitalizarea deja se aplică, doar ca e nevoie și de predarea 

fizică a documentelor. Presupunem că e la mijloc acea problemă că documentele sunt semnate olograf, iar 

scanurile sunt copii, de aceea există impedimente de a se trece la arhivarea doar digitală. Totuși, se cere să fie 

prevăzute niște mecanisme speciale ce ar presupune nimicirea de sine stătător a documentelor fizice ce a u fost 

predate în mod electronic la arhivă.  

Chiar dacă Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 prevede la pct.2.2.7 Elaborarea şi aprobarea 

proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de arhivă 

electronică (e- Arhiva), care ar urma a fi realizată până în decembrie 2021, nu am fost implicați, în calitate de 

comunitate de afaceri în discutarea preventivă sau stabilirea situației de facto vizavi de subiectul dat. 

În această ordine de idei, venim cu propunerea organizării unor ședințe comune dedicate cu implicarea 

actorilor guvernametali și publici responsabili și reprezentanții mediului de afaceri reprezentați de AmCham 

Moldova pentru a discuta asupra soluțiilor ce pot fi identificate în acest sens. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, coordonator al Comitetului de Transformare Digitală 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”  

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md  

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf
mailto:veronicasireteanu@amcham.md
https://msign.gov.md/
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