
 

 

 

 

  

                                                   

Către: Chiril GABURICI 
Prim-ministru al Republicii Moldova 
 
Copie: Stela  MOCAN 
Director Executiv 
Centrul de Guvernare Electronică 
 
 
Nr. 24 din 12 mai 2015 
 
Ref.: Crearea condițiilor propice dezvoltării mediului de afaceri prin intermediul digitalizării serviciilor publice 
 
 
Stimate Domnule Prim-ministru, 
 
În numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 
Moldova”), Vă atestăm înaltul respect.  
 
Prin prezenta, AmCham Moldova salută dezvoltarea e-produselor de Centrul de Guvernare Electronică și 
solicită respectuos sprijinul Dvs., în vederea accelerării procesului de digitalizare a serviciilor publice, în special 
a celor care impulsionează dezvoltarea mediului de afaceri, inclusiv prin utilizarea e-servicii. 
 
În lumina Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012 – 2015, unul din obiectivele Guvernului Republicii 
Moldova este „Transformarea Republicii Moldova într-un stat modern, performant, interactiv în baza utilizării 
tehnologiei informației şi comunicațiilor.”1. În aceeași ordine de idei, unul din pilonii Strategiei naționale de 
dezvoltare  a societății informaționale „Moldova 2020”, este „Extinderea accesului şi conectivității – o 
infrastructură TIC omniprezentă optimizată cu acces ușor, uniform şi nediscriminatoriu pentru toți”2. Prin 
urmare, conchidem că Guvernul Republicii Moldova înțelege impactul digitalizării serviciilor publice, asigurând 
dezvoltarea continuă a acestora, în special prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică.  
 
Centrul de Guvernare Electronică, prin intermediul platformei sale unice, optează pentru oferirea serviciilor 
publice, prestate de autorități, către publicul larg şi mediul de afaceri. Acestea funcționează ca un catalog 
electronic al serviciilor publice prestate de către autorități, la acest moment fiind atestate 9 e-produse 
(Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Ministerul Justiției, CNAM, CNAS, Cadastru, Camera Înregistrării de 
Stat, Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne), la care se anticipează 
cuplarea şi altor servicii / registre de stat, elaborate și implementate de Centrul de Guvernare Electronică.  
 
Ținem să atenționăm, că spre deosebire de persoanele fizice, cu modalitățile de obținere a informației din 
registre publice prin accesări unice, mediul de afaceri are un specific de lucru şi necesități diferite. În procesul 
desfășurării activității de întreprinzător, agenții economici accesează aceleași categorii de date publice însă prin 
metode şi soluții tehnice separate, care ab initio trebuie să fie mai rapide, integrate în sisteme informaționale, 
asigurându-se acces continuu.  
La momentul actual, o serie de registre publice oferă servicii informaționale persoanelor juridice prin 
intermediul acceselor în bază de utilizator şi parole pe pagini web. Reieșind din specificul activităților a multor 
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companii, această abordare consumă resurse sporite de timp și umane, ca urmare a accesării repetate a  
nivelelor separate de securitate ale fiecărui registru public, fapt ce îngreunează procesul de obținere a datelor. 
 
Astfel, cunoscând faptul că aceste registre publice sunt în faza integrării la platforma de interconectare a E-Gov 
– MConnect, o soluție vizibilă şi logică ar fi conectarea directă a persoanelor juridice interesate la sistemul 
MConnect, pentru un acces rapid, sigur şi continuu la toate serviciile publice informaționale, doar printr-un 
singur canal informațional. Considerăm, că acest fapt va da posibilitatea accesului rapid şi eficient către toate 
datele registrelor publice, integrând conexiunea în sistemele informaționale atât ale E-Gov, cât şi ale 
companiilor private interesate, precum şi va asigura securitatea maximă a datelor cu caracter personal.  
 
În lumina celor expuse mai sus, rugăm respectuos intervenția și sprijinul Dvs., în vederea susținerii procesului 
de dezvoltare a e-produselor, atât prin îmbunătățirea continuă a celor existente, cât și prin accesarea 
consolidată a registrelor publice electronice. 
 
Vă mulțumim pentru atenția acordată și Vă rugăm să primiți asigurările celei mai înalte considerații. 
 
 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
 


