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Nr. 19 

Din 31 ianuarie 2022 

 

În atenția Secretariatului Consiliului Economic pă lîngă Prim-ministru, 

Consiliului consultativ pentru digitalizarea economiei (iConsiliu) 

 

 

Stimați Colegi, 

 

Prin prezenta, companiile membre ale Asociației Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută și Vă 

exprimă considerațiunea față de inițiativele lansate, eforturile și activitatea prodigioasă în sensul 

îmbunătățirii climatului investițional și creșterea atractivității Republicii Moldova pe plan internațional. 

În contextul lansării și activității Consiliului consultativ pentru digitalizarea economiei (iConsiliu), venim să 

înaintăm un șir de propuneri ale experților FIA Moldova, incluse în Cartea Albă, 2021 https://fia.md/wp-

content/uploads/2021/09/RO-Cartea-Alba-2021.pdf, după cum urmează: 

Simplificarea accesului la serviciile cadastrale indiferent de locație 

Conform prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, contractele ce au ca obiect 

imobile și părți componente ale lor urmează să fie înregistrate la structurile teritoriale ale Agenției Servicii 

Publice, care se află în fiecare raion din Republica Moldova. Deplasarea în raioane pentru efectuarea 

înregistrărilor menționate implică resurse financiare, de timp și umane, în special că este necesară 

prezența fizică la organul cadastral, de cel puțin 2 ori, pentru efectuarea unei înregistrări. De exemplu, 

pentru înregistrarea ipotecii activelor unei întreprinderi care deține imobile pe tot teritoriul RM este 

necesară deplasarea de cel puțin 2 ori în toate raioanele unde întreprinderea respectivă deține imobile.  

Se recomandă modificarea competențelor Agenției Servicii Publice în sensul simplificării accesului la 

serviciile cadastrale, cu posibilitatea solicitării serviciului la ghișeul unic din cadrul ASP, indiferent de 

locație, contra unui cost suplimentar, cu obținerea actului solicitat la locul depunerii solicitării.     

Sporirea eficienţei în cooperarea cu executorii judecătorești 

Pentru executarea silită a documentelor executorii, executorul judecătoresc este în drept să solicite şi să 

primească gratuit pe suport de hârtie şi în regim online din partea autorităților publice centrale şi locale, 

a instituțiilor (inclusiv financiare), din partea altor organizaţii deţinătoare de registre de stat şi de 

informaţii relevante pentru procedura de executare, orice informaţie care ar permite identificarea 

debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor. Prezentarea acestor informaţii de către băncile 

comerciale are drept rezultat suportarea unor costuri administrative adiţionale, precum şi consumul 

iraţional al timpului de muncă al angajaților, dat fiind faptul că doar 1/3 din solicitările executorilor 

judecătoreşti ţin de clienţii unei bănci. Anual, aproximativ 50000 de solicitări primesc răspunsuri ce indică 

faptul că banca nu dispune de informațiile solicitate. 

https://fia.md/wp-content/uploads/2021/09/RO-Cartea-Alba-2021.pdf
https://fia.md/wp-content/uploads/2021/09/RO-Cartea-Alba-2021.pdf
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În prezent o soluție electronică de comunicare în procesul de schimb de informații între executori și bănci 

este in proces de testare și se bazează pe sistemul SIA CCDE implementat de Serviciul Fiscal de Stat. 

Prin analogie, odată cu trecerea la comunicarea cu Serviciul Fiscal de Stat doar prin SIA CCDE, activitatea 

lucrătorilor bancari a devenit mult mai eficientă în acest sens. 

Se propune modificarea Codului de executare pentru a obliga toți executorii judecătorești să utilizeze doar 

soluția electronică de comunicare în procesul de schimb de informații cu băncile. 

Identificarea clienților la operațiunile cu numerar efectuate la bănci 

Pct. 15 lit. h) și Anexa nr. 1  (Elementele Ordinului de încasare a numerarului ) din Hotărârea BNM nr. 

78/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din 

Republica Moldova prevede că retragerea numerarului de către clienții se efectuează doar în baza actului 

de identitate. 

Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 273/1994  privind actele de identitate din sistemul național de 

pașapoarte, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pentru a călători în străinătate, deci 

nu poate fi utilizat pe intern. 

Se solicită modificarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica 

Moldova, prin extinderea categoriilor de documente de identitate care pot fi prezentate de către clienți 

pentru identificare. În acest sens, considerăm oportun ca, ținând cont de practica din alte țări, să se 

permită identificarea clienților și pe baza pașaportului de străinătate și a permisului de conducere, având 

în vedere că ultimul din urmă de asemenea conține datele de identificare (codul IDNP al persoanei, poza 

etc). 

Implementarea conceptul de stație de distribuție carburanți de tip unmanned. 

Actualmente, legislația Republicii Moldova nu reglementează conceptul de stație de distribuție carburanți 

de tip unmanned  (fără personal și cu achitarea prin card). Mai mult ca atît, din normele juridice existente, 

un astfel de tip de stație de distribuție carburanți ar fi imposibil de realizat. 

Practica stațiilor de tip unmanned este larg răspândită în UE (a se vedea Austria, Germania, etc.). 

Se recomandă modificarea art.26 al Legii 461/2001 privind piața produselor petroliere și Regulamentul la 

HG1117/2002 prin  elaborarea și includerea în legislație a unui astfel de concept conform celor mai bune 

practici ale UE. 

Organizarea ședințelor de judecată la distanță 

Actualmente Codul de procedură civilă nu prevede posibilitatea organizării și între-prinderii ședințelor de 

judecată de la distanță (online). Această posibilitate este extrem de importantă, în special, pe timp de 

pandemie. De asemenea, actele judecătorești (hotărârile, titlurile) se ridică doar în original de la instanță 

(se stă în rând, etc. etc.). 

Astfel, propunem (i) De implementat cât de curând posibil posibilitatea organizării și întreprinderii 

ședințelor de judecată în cadrul dosarelor în fața instanțelor judecătorești din Republica Moldova de la 

distanță (online). 
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(ii) Includerea posibilității (obligației) instanțelor judecătorești (judecătorilor) de a semna actele 

judecătorești (hotărâri, decizii, titluri, etc.) în formă electronică (semnătură electronică avansată 

calificată) și remiterea acestor acte judecătorești prin email (poștă electronică). 

 

Elaborarea și aprobarea de către Guvern a modului de recunoaștere a semnăturilor electronice 

calificate avansate din UE (recentele modificări la Legea privind documentul electronic și semnătura 

electronică prevăd acest lucru). 

 

Elaborarea și aprobarea cadrului juridic pentru utilizarea sigură a semnăturilor grafometrice (pe 

tabletă). Deși legislația nu interzice asemenea semnături, cel care propune semnarea cu asemenea 

semnătură nu poate apela la experți independenți care să confirme autenticitatea semnăturii și 

imuabilitatea documentului semnat cu asemenea semnătură.  

 

În speranța că propunerile lansate se aliniază cu agenda activității Consiliului consultativ pentru 

digitalizarea economiei (iConsiliu), solicităm implicarea și suportul experților Secretariatului în sensul 

consultării și promovării acestora.  

Vă mulțumim anticipat și ne exprimăm disponibilitatea pentru a veni cu mai multe detalii și argumente în 

susținerea celor menționate mai sus. 

 

Cu profund respect, 

Ana Groza 

Director executiv FIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


