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Nr. 67 

4 iunie 2020 

 

Domnului Serghei Railean 

Ministru al Economiei și Infrastructurii  

 

Copie: Secretariatul Consiliului Economic 

pe lîngă Prim-ministru 

Stimate Domnule Ministru, 

Prin prezenta, Asociația Investitorilor Străini din Moldova (FIA) Vă salută și Vă exprimă 

înaltele sale considerațiuni. 

Experții societăților – membre FIA au examinat proiectul Foii de parcurs a Ministerului 

Economiei și Infrastructurii pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale 

și dezvoltare a comerțului electronic şi vin cu următoarele propuneri și comentarii pe marginea 

acestuia. 

Astfel, Foaia de parcurs este una oportună și necesară şi pe lângă propunerile incluse în 

proiect pledăm pentru completarea acesteia cu acţiuni suplimentare după cum urmează: 

1. Eliminarea obligativităţii folosirii platformelor-portal şi/sau a instrumentelor 

software publicate de autorităţile moldoveneşti pentru aplicarea şi verificarea semnăturilor 

electronice pe documente. 

La moment, documentele pot fi semnate electronic doar prin intermediul unui portal web 

operat de autorităţi, sau cu ajutorul unui instrument software care trebuie instalat pe computerul 

utilizatorului. Acest mod de lucru este de natură să ridice suspiciuni cu privire la asigurarea 

confidenţialităţii informaţiilor care se circulă prin intermediul internetului, şi a datelor cu 

caracter privat, cu atît mai mult cu cît instrumentele uzual folosite pentru semnarea electronică a 

documentelor (e.g. Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word) pot aplica semnătura electronică pe 

baza certificatului fără să fie necesară intervenţia unui instrument software terţ (în afară de 

serviciul public de CA). Astfel, la verificarea semnăturilor electronice în portalul operat de 

autorităţi, doar cele semnate cu instrumentele oferite de autorităţi sunt recunoscute ca valabile, 

ceea ce pune sub semnul întrebării validitatea juridică a documentelor semnate în alt mod. 

2. Crearea unui Registru de Monitorizare Electronică a Vânzărilor. 

Actualmente nu există un Registru care ar permite supravegherea electronică a vânzărilor 

și transmiterea tuturor tranzacțiilor în regim on-line. Acest fapt ar permite asigurarea 

transparenței acestor procese și eradicarea evaziunii fiscale. Se recomandă crearea unui Registru 
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de Monitorizare Electronică a Vânzărilor, care va permite implementarea unui mecanism 

electronic eficient și transparent de administrare, monitorizare și control al vânzărilor în regim 

real de timp. Un asemenea Registru ar permite următoarele: - eficientizarea și modernizarea 

proceselor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor; - asigurarea unui control on-

line a vânzărilor prin implementarea unui mecanism de verificare a integrității datelor și 

securizarea acestora la transferul de la ECC către serverul SFS; - posibilitatea eliberării bonului 

de casă sub formă electronică; - conformarea cu reglementările și standardele de securitate 

informațională. 

3. Implementarea semnăturii grafometrice. 

La moment utilizarea semnăturii electronice este limitată de numărul utilizatorilor acestui 

tip de semnătură și existența infrastructurii de verificare a acestora. De aceea, considerăm 

oportună reglementarea semnăturii grafometrice. Implementarea acestui tip de semnătură 

presupune extinderea nomenclaturii serviciilor prestate cu utilizarea circuitului electronic al 

documentelor și sporirea mobilității punctelor de vânzare / prestări servicii.  

4. Recunoasterea semnaturii electronice  în prezenţa unui martor. Acesta este un mod de 

a semna care se foloseste în unele state, cum ar fi Marea Britanie, practic martorul va garanta 

autenticitatea semnaturii, aşa cum face un notar. 

5. Repectarea legislației privind excluderea obligativităţii aplicării ştampilei pe documentele 

emise de persoane juridice (Legea nr.160/2016  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(în vigoare din 16.09.2016)), cu sancționarea funcționarilor publici care solicită ștampila. 

În speranța că Veți da curs demersului, Vă mulțumim anticipat și suntem la dispoziția 

DVS pentru orice informații suplimentare! 

Cu o deosebită considerație, 

 

Ana Groza 

Director executiv 

  


