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• Aprobată pe platforma Consiliului Economic la 27.07.2020 ca răspuns rapid la necesitățile curente de 

digitalizare, în lipsa timpului pentru dezvoltarea unei viziuni de transformare digitală largă și a unei instituții cu 

atribuții suficiente în acest sens

• Este elaborată și implementată într-un efort comun al Ministerului Economiei și Infrastructurii cu întreaga 

comunitate a Consiliului Economic



PE SCURT

• Abordează subiecte critice pentru dezvoltarea mediului de afaceri și reziliența economică în context de criză, 

cu următoarele obiective:

1. interacțiunea la distanță cu autoritățile și serviciile digitale (9)

2. suport evoluția naturală a eComerțului și elementelor de infrastructură de plată digitală (14)

3. modernizarea procedurilor de export on-line și a infrastructurii logistice (11)

4. facilitarea platformelor de eComerț și integrarea in circuitul de eComerț internațional (3)



STATISTICĂ: 

On-line updated matrix: https://consecon.gov.md/digitizarea-economiei/

Realizate Lansate și cu efect 

continuu

Vor fi realizate odată cu 

aprobarea Pachetului 

legislativ 1.0

În proces de realizare Lipsa de progres

8 8 7 10 4

Studii/recomandări 

privind serviciile de plată 

electronică, economia 

fără numerar, piața 

serviciilor poștale și de 

curierat, regândirea  

rolului operatorului 

poștal universal și AEA, 

Catalog oferte IMM, 

MPay p-u agenți 

economici, etc.

Instruire și suport 

digitalizare IMMuri, 

lansare multiple inițiative 

stakeholderi, MPay 

pentru toate serviciile 

publice, consolidare 

Fintech, protecția 

consumatorilor, etc.

Digital ”by default”, 

înregistrare/administrare 

la distanță afaceri, acte 

permisive, armonizare 

protecția datelor, 

semnătura digitală, 

identificarea la distanță

Facilitarea fiscală 

eComerț, 

transparentizare/ 

accesibilitate oferte 

bănci, licența ePayments

PM, declarația fiscală-

vamală și integrarea 

ASYCUDA, marketplace

IMMuri, brocheraj

eExport, automatizare 

trimiteri postale, taxe 

locale eComerț

Taxe vamale export, 

prestatori internaționali 

de plată electronică, 

acces platforme 

internaționale eComerț

https://consecon.gov.md/digitizarea-economiei/


LIVRABILE

• Studiul rapid privind eComerțul în Republica Moldova (suport USAID, componente: Guvernanță, 

Fintech; Comerț transfrontalier, Comerț intern, Cadru legal)

• Concept de dezvoltare a componentelor critice a infrastructurii de plăți electronice și recomandări de 

politici publice (suport USAID)

• Raport de evaluare privind eComerțul și Economia fără numerar (suport USAID)

• Pachetul Legislativ Digital 1.0 (Suport GIZ și USAID, ajustarea a 30 de legi, componente: 

înregistrarea/administrarea la distanță afaceri, date personale, semnătura digitală și interacțiunea la 

distanță)

• Pachetul Legislativ Digital 2.0 (în proces de completare, componente: plăți electronice, interacțiunea și 

identificarea la distanță/eKYC, …)



EFECT NON-CUANTIFICABIL

• Valoarea și ponderea impactului acțiunilor este diferită, iar mai multe din ele au 

efect strategic

• Schimbarea percepției principalilor actori vizați

• Sensibilizare și interacțiune continuă cu autoritățile vizate, numeroase reuniuni de 

lucru pentru identificarea de soluții

• Informare public larg, dialog și comunicare publică permanentă

• Mobilizare comunitate CE, furnizare expertiză, generare soluții

• Format inedit de agendă de politică publică și element de tranziție spre o viziune 

strategică de transformare digitală



PROPUNERILE NOI DETERMINATE DE:

• faptul, că acest instrument s-a dovedit a fi unul din puținele funcționale în 

perioada de criză; 

• a implicat direct și profund sectorului asociativ și comunitatea donatorilor;

• în baza lui s-a reușit identificare mai multor constrângeri și propuneri 

valoroase de soluționare 



OBIECTIV 1. INTERACȚIUNEA LA DISTANȚĂ ȘI SERVICII PUBLICE PENTRU 
COMUNITATEA DE AFACERI

• Registrul web autorizat al companiilor înregistrate în RM pentru facilitarea la distanță a actelor de 

conformitate 

• Inventarierea serviciilor universale pentru business disponibile online (publice și private, cum ar fi acte 

permisive, extrase, banking, utilități, etc.)

• Ajustarea legislației pentru inserarea principiului și prevederilor legale de oferire a serviciilor publice către 

business în format digital prin definiție (analog – la cerere)

• Actualizarea automată a semnăturii digitale la distanță (MCabinet)

• Elaborarea și aprobarea Ghidului de Identificare la Distanță a Clientului

• Elaborarea și aprobarea Ghidului privind aplicarea legislației la colectarea și procesarea datelor cu caracter 

personal, inclusiv cu referire la acordul suplimentar al clientului

• Plata salariilor prin definiție în forma electronică la alegerea angajatului, precum și a altor plăți similare

• Digitalizarea proceselor în cadrul și dintre toate entitățile juridice

• Digitalizarea integrală a raportărilor statistice pentru business



OBIECTIV 2. PROMOVAREA E-COMERȚULUI ȘI A E-PLĂȚILOR (1)

• Actualizarea și asigurarea armonizării Legii cu privire la comerțul electronic (284/2004) cu 

legislația relevantă (Codul civil, alte acte interne și europene)

• Actualizarea și asigurarea armonizării Legii cu privire la protecția drepturilor consumatorilor 

(105/2003) cu legislația relevantă (Codul civil, alte acte interne și europene)

• Elaborarea unui Ghid pentru comercianți și consumatori privind eComerțul, inclusiv cu referiri la 

legislația contabilă și fiscală în domeniu

• Elaborarea și implementarea unui nou cadru de colectare a datelor statistice privind eComerțul

• Asigurarea alfabetizării și instruirilor dedicate privind Comerțul electronic

• Regândirea taxelor locale pentru eComerț și notificarea începerii tranzacțiilor

• Ajustarea patentelor pentru eComerț

• Ajustarea legislației și inserarea unor prevederi separate pentru activitatea de eComerțul



OBIECTIV 2. PROMOVAREA E-COMERȚULUI ȘI A E-PLĂȚILOR (2)

• Accelerarea armonizării cadrului legal intern cu Directiva revăzută privind serviciile de plată

• Desemnarea unei entități de implementare a Serviciilor bancare către terți (Open Banking)

• Examinarea introducerii TVA unificate și imediate de 10% p-u IMMuri ce operează online (stimularea formalizării) 

• Examinarea extinderii pachetului fiscal de succes pentru IT park, pentru alte sectoare similare (Fintech sau BPO de ex.)

• Lansarea unui Hub de Reglementare Inovațional pentru Fintech

• Crearea mecanismelor de facilitare a dezvoltării sectorului Fintech

• Simplificarea condițiilor de licențiere pentru prestatorii mici de servicii de plată și de monedă electronică

• Stimularea consolidării sectorului Fintech prin asociere

• Transparentizarea politicii de deschidere a conturilor bancare pentru eComerț

• Plafonarea depozitelor de rulare a operațiunilor de eComerț 

• Examinarea oportunității introducerii unor mecanisme de subvenționare și cashback (SCS)

• Unificarea documentării pentru tranzacție (POS și CRM)

• Regim “domestic” special pentru plăți electronice 

• Taxă specială de schimb pentru anumite tranzacții 

• Publicarea cauzelor refuzului de procesare a cererilor comercianților eComerț

• Dezvoltarea unui mecanism fiscal simplificat pentru activitatea antreprenorială ce se bazează strict pe plăți electronice

• e-Bon fiscal eliberat de pe portalul SFS

• Reduceri non-discriminatorii pentru plățile numerar și fără numerar

• Program de incluziune și educare financiară



OBIECTIV 3. AJUSTAREA PROCEDURILOR VAMALE PENTRU 
EXPORTURILE ONLINE ȘI STIMULAREA PIEȚEI DE SERVICII POȘTALE 
ȘI DE CURIERAT

• Dezvoltarea unui API deschis/pentru terți și a platformelor eComerț de către 

Operatorul de serviciu universal poștal

• Instruiri (certificări) privind procedurile vamale pentru companii

• Stimularea obținerii statutului de Operatori Economici Autorizați de către operatorii 

de servicii poștale

• Statut de lucrători zilieri pentru anumite categorii de angajați ai companiilor de 

curierat



OBIECTIV 4. STIMULAREA INTRĂRII PE PIAȚĂ A OPERATORILOR NAȚIONALI 
ȘI INTERNAȚIONALI DE PLATFORME DE E-COMERȚ

• Examinarea oportunității de înregistrare a brandului de țară și elaborare a unui program “Made 

in Moldova” 

• Analiza și promovarea înregistrării la Ghișeul Unic European pentru Importuri – IOSS a 

exportatorilor din Programul ”Made in Moldova”

• Examinarea oportunității dezvoltării unui program de consolidare a capacităților de marketing 

digital avansat

• Includerea serviciilor de e-Aprovizionare (logistică eComerț) în proiectele actuale de parcuri 

industriale

• Examinarea dezvoltării coridoarelor Fiscale/Logistică/Marketing pentru e-Export

• Promovarea modelului de afaceri Direct to Consumer pentru IMMuri



PRIORITATEA ZERO?

• Lecțiile învățate la această etapă de implementare a Foii de parcurs indică 

insuficiența de capacitate instituțională pentru implementarea politicilor 

intersectoriale ce vizează eEconomia și eComerțul

• Este necesară o tranziție armonioasă de la Foaia de parcurs  pen tru  econom ie  

digitală la o Strategie  națională de tran s form are digitală



CONSIDERAȚIUNI FINALE

• Setul dat de propuneri este derivat al studiilor realizate pană la etapa de față și a 

consultării membrilor Consiliului Economic, în contextul Foii de parcurs pentru 

digitalizarea economiei

• Lista este deschisă și flexibilă, urmând să obțină suportul final al partenerilor la 

aceste discuții

• Urmează integrarea acțiunilor propuse în corpul Foii de parcurs actuale și acțiuni 

perseverente de promovare și soluționare a acestora


