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 Prioritatea zero 

1.  Implementarea unei guvernări și viziuni naționale 
privind transformarea digitală 

Există o necesitate stringentă de a stabili un cadru eficient 
de guvernanță și de implementare a unei viziuni de 
transformare digitală a țării. 

Există o nevoie clară de o coordonare mai bună la 
implementarea Strategiei naționale de transformare 
digitală, cu roluri, responsabilități și structură de punere 
în aplicare clare.  

Transformarea digitală nu este doar un efort tehnologic, 
ci, în mod crucial, este vorba despre schimbarea 
mentalității. În plus, nicio strategie de asemenea 
anvergură nu poate fi pusă în aplicare fără un lider 
incontestabil ce ar coordona implementarea ei. În plus, 
trebuie recunoscut faptul că transformarea digitală este 
un proces continuu de schimbare a societății, a proceselor 
de afaceri și a soluțiilor tehnologice conform noilor 
realități. Toate elementele trebuie puse în aplicare în mod 
sistematic, iar un proces de coordonare eficient în 
contextul crizei actuale ar putea fi transformat într-o 
oportunitate remarcabilă. 

1. Structura 
guvernamentală și 
cadrul relevant de 
gestionare a punerii 
în aplicare (execuție) 
pentru transformarea 
digitală creat. 

2. Viziunea 
transformării digitale 
pentru Moldova, 
dezvoltată.  

 

Guvernul; 
Ministerul 
Economiei 
(ME) 

 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/GOV-
01) 

De examinat 
opțiunile de 
dezvoltare eficientă 
a structurii 
existente. Numirea 
unui Oficial de înalt 
nivel (HLO) drept 
responsabil pentru 
inițiativele de bună 
guvernanță și 
transformare 
digitală, ce ar 
coordona direct 
principalele entități 
de dezvoltare și 
punere în aplicare a 
politicilor în 
domeniile 
transformării 
digitale (MEI, AGE, 
ASP, STISC) 

 

Parțial realizat. În proces // 

1. Structura Guvernamentală a fost ajustată prin 
Decizia Parlamentului 88/2021 și desemnarea unui 
Viceprim-ministru pentru digitalizare 
(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id
=127269&lang=ro).  

Conform mandatului său, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului 118/2021, Viceprim-ministrul pentru 
digitalizare este responsabil pentru dezvoltarea 
Societății Informaționale, dezvoltarea și 
coordonarea activității instituțiilor publice în 
domeniul digitalizării 
(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id
=127383&lang=ro).  

 

2. Elaborarea viziunii privind transformarea digitală 
a fost inclusă ca obiectiv în Planul de Activitate al 
Guvernului 2021-2022, aprobat prin HG235/2021 
(act.2.4.4 - 
https://gov.md/sites/default/files/document/attac
hments/pag_2021-2022_ro.pdf).  

Un proces de consultări cu instituțiile/partenerii 
pentru realizarea acestui obiectiv a fost lansat sub 
egida Viceprim-ministrului pentru digitalizare. 
Consiliul Economic a creat pe 29.10.2021 o 
structură permanentă de lucru cu comunitatea de 
afaceri în acest sens - Consiliul consultativ pentru 
digitalizarea economiei - iConsiliu, care se va reuni 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127269&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127269&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127383&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127383&lang=ro
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021-2022_ro.pdf
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periodic pentru ași prezenta contribuia sa la 
dezvoltarea agendei naționale pentru digitalizare. 

 Obiectivul 1. Dezvoltarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru afaceri (17 acțiuni) 

Acțiunile lansate în acest sens sunt axate pe consolidarea cadrului juridic existent; eliminarea constrângerilor pentru interacțiunea la distanță cu autoritățile; îmbunătățirea 
aplicabilității reglementărilor și optimizarea procedurilor existente. La nivel practic abordează automatizarea proceselor, înregistrarea la distanță a companiilor, digitalizarea proceselor 
în afaceri, etc. De asemenea, sunt vizate dificultățile în aplicarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal, a formelor de consimțământ, a identificării la distanță, a 
utilizării semnăturii electronice și a altor măsuri specifice. 

2.  Identificarea constrângerilor și elaborarea de măsuri 
pentru a garanta acceptarea necondiționată a 
documentului electronic și semnăturii digitale 

Chiar dacă Legea nr.91/2014 și actele normative 
subsidiare asigură cadrul legal necesar în acest sens, în 
multe cazuri documentele semnate electronic nu sunt 
acceptate de persoane juridice – subiect de drept privat 
sau public. În multe cazuri, prezența în persoană este în 
continuare cerută pentru a completa, a semna și a primi 
documente. Astfel, potențialul enorm de raționalizare a 
interacțiunii digitale dintre autoritățile publice, 
persoanele juridice și persoanele fizice nu este utilizat pe 
deplin, iar simplificarea și digitalizarea serviciilor publice 
este tergiversată 

Utilizarea pe scară 
largă a documentului 
electronic și 
semnăturii digitale. 
Modernizarea 
serviciilor și 
implementarea largă 
a interacțiunii de la 
distanță.  

ME, CS, AGE, 
alte autorități 

__________ 

Expertiză 
oferită de 
BERD, USAID, 
GIZ, UK GGF, 
IFC 

- Examinarea și 
analiza cadrului 
legal 

- Identificarea și 
promovarea de 
ajustări legislative 

Realizat // 

Inițiativa legislativă sub denumirea generică 
"Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0", 
dezvoltată de Ministerul Economiei și Consiliul 
Economic, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a 
fost votată în lectura finală la 11.11.2021 și a 
ajustat 30 de acte legislative, făcând posibilă 
realizarea acestui obiectiv. Secretariatul Consiliului 
Economic va monitoriza ajustarea procedurilor 
interne și aplicarea de către instituțiile vizate a 
prevederilor date. 

Autoritățile de toate nivelele au fost obligate să 
utilizeze instrumentele digitale în interacțiunea sa 
cu comunitatea de afaceri și să asigure furnizarea 
serviciilor sale prin instrumente digitale – ca prima 
opțiune, prin modificările la Codul Administrativ, 
Codul Civil și Codul contravențional. În cazul 
disponibilității tuturor elementelor de 
infrastructură digitală necesară, neutilizarea lor de 
către instituțiile publice vizate va fi sancționată. 

3.  Interconectarea cu Serviciul guvernamental de plată 
MPay a tuturor furnizorilor de servicii publice 

Plăți electronice 
disponibile pentru 
toate serviciile 

AGE - Examinarea 
situației reale 

- Consultări cu 

În proces // 

Au fost publicate lista serviciilor publice conectate 
la MPay și a taxelor aplicate, precum și lista 
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Hotărârea Guvernului nr. 280 din 24.04.2013 a stabilit 
obligația autorităților publice centrale de a începe 
utilizarea Serviciului MPay de la 1 decembrie 2018. Cu 
toate acestea, multe servicii nu sunt încă conectate la 
MPay.  

Curtea de Conturi a emis o recomandare specială privind 
utilizarea MPay de către toate autoritățile publice care 
prestează servicii publice. 

publice  instituțiile vizate 

- Presiune publică 

serviciilor publice care nu au fost conectate cu 
MPay. Extinderea listei de servicii conectate la 
MPay și în alte domenii de activitate este în proces 
de analiză.  

Planul de activitate al Guvernului 2021-2022 
conține o serie de linii de acțiuni clare în acest 
sens. Odată cu introducerea principiului "implicit 
digital", prin adoptarea Pachetului digital 1.0, mai 
multe servicii urmează a fi conectate în perioada 
următoare.  

Secretariatul Consiliului Economic va urmări acest 
proces, va colabora cu entitățile vizate și va 
contribui la promovarea acestui obiectiv. 

4.  Eliberarea opțională a documentelor pe suport de hârtie 
(decizii, certificate, rezumate, acte permisive și alte acte 
legate de serviciile publice/administrative) 

Autoritățile publice dispun de toate resursele tehnologice 
și de suportul juridic pentru a emite documente și acte 
permisive în format electronic. Eliberarea copiei pe suport 
de hârtie este justificată doar la cererea beneficiarului. 
Duplicarea proceselor trebuie exclusă. 

Utilizarea pe scară 
largă a documentului 
electronic și 
semnăturii digitale. 
Eliminarea 
redundanței în 
procese și oferirea de 
opțiuni eficiente 

AGE, ASP, alte 
autorități  

________ 

USAID, GIZ 

Identificarea 
constrângerilor și a 
soluțiilor 

Realizat // 

Inițiativa legislativă sub denumirea generică 
"Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0", 
dezvoltată de Ministerul Economiei și Consiliul 
Economic, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a 
fost votată în lectura finală la 11.11.2021 și a 
ajustat 30 de acte legislative, făcând posibilă 
realizarea acestui obiectiv. Ajustările operate la 
Codul Administrativ, Codul Civil și Codul 
Contravențional elimină barierele și instituie 
penalități pentru ne-executarea acestor prevederi.  

Astfel, de la momentul intrării în vigoare a legii, 
ASP, în primul rând, dar și alte entități publice, 
urmează să elibereze documentele vizate prioritar 
în format digital, și doar la cerere – pe hârtie. 

Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza 
ajustarea procedurilor interne și aplicarea de către 
instituțiile vizate a prevederilor date. 
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5.  Eliminarea cerințelor de aplicare a ștampilelor umede pe 
documente  

Obligația de a aplica ștampilele umede de către 
persoanele juridice a fost exclusă din punct de vedere 
juridic în 2016. Cu toate acestea, în multe ca zuri, în 
relațiile dintre entitățile publice și private, aplicarea 
ștampilei este încă cerută. 

 AGE, ASP  

_______ 

USAID 

Identificarea 
constrângerilor și a 
soluțiilor 

Realizat // 

Inițiativa legislativă sub denumirea generică 
"Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0", 
dezvoltată de Ministerul Economiei și Consiliul 
Economic, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a 
fost votată în lectura finală la 11.11.2021 și a 
ajustat actele legislative vizate, făcând posibilă 
realizarea acestui obiectiv. 

6.  Implementarea serviciilor publice de înregistrare și 
lichidare la distanță a entităților juridice, inclusiv pentru 
modificarea de statut sau regulament intern  

Înregistrarea întreprinderilor și simplificarea procedurilor 
legate de acest serviciu sunt esențiale pentru dezvoltarea 
unui mediu de afaceri prietenos și atragerea investițiilor. 
Criza pandemică a agravat această problemă, iar 
soluționarea acestea este extraordinar de necesară. 

Servicii digitale 
implementate  

AGE, ME, CS, 
alte autorități 
publice și 
persoane 
juridice  

_______ 

GIZ 

Identificarea 
constrângerilor și a 
soluțiilor 

Realizat // 

Inițiativa legislativă sub denumirea generică 
"Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0", 
dezvoltată de Ministerul Economiei și Consiliul 
Economic, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a 
fost votată în lectura finală la 11.11.2021 și a 
ajustat 30 de acte legislative, făcând posibilă 
realizarea acestui obiectiv.  

Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza 
ajustarea procedurilor interne și aplicarea de către 
instituțiile vizate a prevederilor date. 

7.  Armonizarea legislației privind protecția datelor cu 
caracter personal în sensul eliminării procedurii de 
autorizare și extinderea formelor de exprimare a 
acordului subiectului de date  

Anumite dispozițiile specifice din Legea 133/2011 privind 
protecția datelor cu caracter personal, cum ar fi 
notificarea în calitate de operator de date cu caracter 
personal, autorizare sau exprimare a consimțământului 
subiectului de date doar în formă scrisă, nu se mai aplică 
în statele membre ale UE, fiind înlocuite de Regulamentul 
(UE) 2016/679 (GDPR), care este mai adaptat la procesele 
de transformare digitală. O intervenție urgentă în 

- Ajustarea formelor 
de consimțământ 
exprimat 

- Eliminarea 
procedurii de 
notificare/autorizare 

CNPDCP, MJ 

________ 

GIZ, BERD 

- Examinarea 
legislației privind 
conformitatea cu 
noile realități 
digitale 

- Amendamente 
legislative elaborate 
și promovate 

Realizat // 

Inițiativa legislativă sub denumirea generică 
"Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0", 
dezvoltată de Ministerul Economiei și Consiliul 
Economic, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a 
fost votată în lectura finală la 11.11.2021 și a 
ajustat 30 de acte legislative, făcând posibilă 
realizarea acestui obiectiv.  
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legislația existentă ar fi o soluție la problemele cu care se 
confruntă comunitatea de afaceri în timpul pandemiei și 
al punerii în aplicare a noilor tehnologii. 

Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza 
ajustarea procedurilor interne și aplicarea de către 
instituțiile vizate a prevederilor date. 

În același timp, Parlamentul a relansat procesul de 
examinare a proiectelor de legi privind protecția 
datelor cu caracter personal, precum și cea privind 
CNPDCP, declarate cu scop de transpunere a GDPR 
în legislația națională (inițiativele 421 și 422/2018).  

Datorită faptului, că mai multe prevederi ale 
acestor proiecte de legi au fost contestate de 
comunitatea de afaceri, dar și de anumite instituții 
publice, Consiliului Economic a fost solicitat de 
către Comisia parlamentară de specialitate să 
elaboreze o opinie independentă privind 
conformitatea acestora cu GDPR, iar mai multe 
dintre propunerile expertului angajat de SCE/BERD 
au fost incluse în versiunea finală a documentului 
pentru a-l alinia la reglementările europene.  

Ajustările propuse la aceste proiecte de legi sunt 
necesar de promovat de pe platforma 
parlamentară pentru a evita tergiversarea 
aprobării lor, iar Consiliul Economic a asigurat 
consultările necesare cu toți membrii interesați.  

După alegerile parlamentare din iulie 2021, 
Parlamentul a relansat procesul de examinare a 
acestor proiecte de lege iar Consiliul Economic a 
elaborat poziția comună a comunității de afaceri la 
acest subiect, cu susținerea unei misiuni dedicate 
UE, prezentând contribuția sa consistentă pentru 
avizul Guvernului la această inițiativă legislativă.  

Discuțiile pe marginea proiectelor de lege pentru 
protecția datelor cu caracter personal și Centrului 
pentru protecția datelor vor continua pe platformă 
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parlamentară.  

8.  Identificarea de la distanță și alternativele pentru 
utilizarea semnăturii electronice calificate avansate  

 

- Actualizarea 
Regulamentului eKYC 

- Diversificarea 
utilizării semnăturilor 
digitale  

 

SIS, STISC, 
AGE, ME, 
BNM, alte 
autorități, 
prestatorii de 
servicii de 
plată (PSP) 

________ 

GIZ, USAID 

- Examinarea 
legislației 

- Amendamente 
elaborate și 
promovate 

Parțial realizat. În proces // 

Inițiativa legislativă sub denumirea generică 
"Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0", 
dezvoltată de Ministerul Economiei și Consiliul 
Economic, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a 
fost votată în lectura finală la 11.11.2021 și a 
ajustat 30 de acte legislative, făcând posibilă 
realizarea acestui obiectiv.  

Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza 
ajustarea procedurilor interne și aplicarea de către 
instituțiile vizate a prevederilor date. 

Totuși, o parte din propunerile Consiliului 
Economic în acest sens, și în mod special 
amendamentele la Legea 308/2017 cu privire la 
identificarea la distanță în domeniul financiar-
bancar (eKYC) au fost amânate pentru coordonare 
suplimentară. 

În același timp, Consiliul Economic este în dialog cu 
partenerii pentru identificarea suportului în 
vederea asigurării suportului pentru elaborarea 
soluțiilor tehnologice integrate 

9.  Recunoașterea certificatelor eliberate de prestatorii de 
servicii de încredere calificați din UE  

Identificarea electronică a părților este esențială pentru o 
interacțiune reală în spațiul virtual și dezvoltarea 
comerțului electronic.  

Aceasta ar îmbunătăți administrarea la distanță a 
întreprinderilor și ar crea potențialul de a atrage noi 
investiții. Armonizarea legislației naționale cu 

- Recunoașterea 
unilaterală a 
certificatelor digitale 
eliberate în UE 

- îmbunătățirea 
infrastructurii 
naționale de 
semnătură digitală 

STISC, SIS, alți 
furnizori de 
servicii  

_______ 

GIZ, USAID 

- Examinarea 
legislației 

- Amendamente 
elaborate și 
promovate 

- Alte proiecte și 
inițiative 

Realizat // 

Inițiativa legislativă sub denumirea generică 
"Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0", 
dezvoltată de Ministerul Economiei și Consiliul 
Economic, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a 
fost votată în lectura finală la 11.11.2021 și a 
ajustat 30 de acte legislative, făcând posibilă 
realizarea acestui obiectiv.  
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Regulamentul UE nr. 910/2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 
electronice pe piața internă va contribui la avansarea in 
acest sens, însă ca măsură intermediară, recunoașterea 
unilaterală ar facilita atragerea investițiilor europene si 
gradul de utilizare a semnăturilor digitale în țară 

 Cu toate că legal, semnăturile digitale europene 
pot fi utilizate în țara noastră, odată cu intrarea 
legii în vigoare, pentru definitivarea acestui proces 
este necesar ca, Agenția de Guvernare Electronică 
să elaboreze un proiect de hotărâre de guvern 
privind modul de recunoaștere a semnăturilor 
digitale europene pe teritoriul RM și să dezvolte 
modulul necesar pe pagina web 
https://msign.gov.md/#/  

Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza 
ajustarea legislației secundare și definitivarea 
acestui proces. 

10.  Registrul securizat și accesibil online al companiilor din 
RM pentru facilitarea conformității comerțului electronic 
internațional 

Costurile de conformitate au crescut constant, creând mai 
multă complexitate pentru întreprinderi și, în special, 
pentru furnizorii de plăți online și de piețe online. O parte 
din complexitatea conformității este transmisă pe umerii 
comercianților, care trebuie să furnizeze și mai multă 
documentație și informații înainte de a li se permite 
accesul la serviciile critice de comerț electronic de care au 
nevoie.  

Registrul actual al companiilor este disponibil doar ca 
fișier Excel, iar site-ul web nu are asigurat grad de 
securitate (Secure Sockets Layer – SSL), precum și 
autentificarea (Extended Validation /EV SSL). Din punct de 
vedere al conformității internaționale, sunt recunoscute 
numai registrele oficiale și sau ale companiilor publice. 
Astfel, antreprenorii trebuie să furnizeze copii certificate 
ale documentelor companiei lor cu un apostol, precum și 
traduceri certificate ale documentelor. Acest lucru duce la 
un cost mediu de 800 USD și până la o lună de întârzieri 

- Profiluri de 
companii care pot fi 
căutate online și 
extrase de pe o 
resursă securizată 

- Securizat și 
autentificat cu un 
certificat EV SSL 
aplicat la 
https://register.gov.
md 

- versiunea în mai 
multe limbi a resursei 

- economisire timp și 
resurse companii 

AGE; STISC; 
ASP; ME 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/OUG-
01) 

 

- Procurat și instalat 
certificat EV SSL 
pentru 
register.gov.md  

- regulamente 
interne pentru 
recunoașterea 
valabilității datelor 
extrase la nivel 
național 

 

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost inclusă ca obiectiv al Guvernului în 
PAG 2021-2022, aprobat prin HG235/2021 – p. 
1.4.2. Promovarea proiectului de hotărâre a 
Guvernului cu privire la aprobarea Concepției 
actualizate a Sistemului informațional automatizat 
„Registrul de stat al unităților de drept” 

Consultările cu instituțiile/partenerii sunt în 
derulare pentru realizarea acestui obiectiv. 

https://msign.gov.md/#/
https://register.gov.md/
https://register.gov.md/
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pentru fiecare furnizor de comerț electronic cu care o 
întreprindere din Moldova ar putea dori să lucreze. 

11. . 

 

Inventarierea serviciilor publice universale, disponibile 
de la distanță pentru companii  

Este nevoie de un nou inventar și identificare de noi 
măsuri adecvate, din cauza numeroaselor entități care 
utilizează regulamente interne pentru a descuraja și a 
evita furnizarea de servicii publice electronice pentru 
cetățeni și companii 

Identificat un set de 
noi măsuri și domenii 
de intervenție 

AGE  

______ 

/Consiliul 
Economic 
(GIZ) 

Studiu și 
recomandări 

În proces de implementare // 

Planul de activitate al Guvernului 2021-2022 
include mai multe acțiuni menite să stimuleze și să 
faciliteze răspândirea serviciilor electronice pentru 
business. În mare parte, acest obiectiv a fost 
acoperit de Pachetul legislativ pentru digitalizare 
1.0 si va fi vizat în inițiativele legislative ulterioare. 

Consultările cu instituțiile/partenerii sunt în 
derulare pentru realizarea acestui obiectiv. 

12. . 

 

Introducerea în legislație a principiului "implicit digital" 
pentru serviciile publice pentru companii 

Dreptul la servicii publice digitale în mod implicit pentru 
întreprinderi (acolo unde este aplicabil) va facilita 
interacțiunea la distanță cu autoritățile și va îmbunătăți 
mediul de afaceri. Accesul la servicii publice în 
persoană/pe hârtie urmează să fie asigurate la cerere, ca 
opțiune secundară. 

Impact direct asupra 
afacerilor, 
economisirii 
resurselor și 
îmbunătățirii 
eficienței 

AGE, ME 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(GIZ) 

 Realizat // 

Inițiativa legislativă sub denumirea generică 
"Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0", 
dezvoltată de Ministerul Economiei și Consiliul 
Economic, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a 
fost votată în lectura finală la 11.11.2021 și a 
ajustat 30 de acte legislative, făcând posibilă 
realizarea acestui obiectiv. În mod special, 
ajustările operate la Codul Administrativ, Codul 
Civil și Codul Contravențional elimină barierele și 
instituie penalități pentru ne-executarea acestor 
prevederi.  

Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza 
ajustarea procedurilor interne și aplicarea de către 
instituțiile vizate a prevederilor date. 

13.  Actualizarea automată și la distanță a semnăturii digitale 

Actualizarea la distanță (reconfirmarea) semnăturii 
electronice prin MCabinet, ca una dintre opțiuni 

Reducerea timpului și 
a costurilor pentru 
actualizarea 

AGE, STISC 

_________ 

/Consiliul 

 În proces de implementare // 

Prin măsurile adoptate de Parlament prin 
"Pachetul legislativ digital 1.0" s-au creat condițiile 
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semnăturii digitale Economic 
(CEEC /CH5/3, 
GIZ) 

legale necesare în acest sens. Implementarea 
tehnică este vizată în PAG 2021-2022 din diferite 
unghiuri, inclusiv prin implementarea soluției 
pentru identitatea electronică mobilă fără 
dispozitive specializate pe partea semnatarului sau 
obținerea identității electronice prin misiunile 
diplomatice și oficiile consulare ale Republicii 
Moldova peste hotare.  

Consultările cu instituțiile/partenerii sunt în 
derulare pentru implementarea acestui obiectiv. 

14.  Aprobarea Ghidului de identificare a clienților la distanță 

Există o abordare diferită cu privire la modul în care 
dispozițiile legale sunt interpretate de actorii de pe piață 
și de autoritățile de supraveghere.  

Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 
are o înțelegere clară că Identificarea clienților la distanță 
se va efectua numai personal, cu referire la Legea nr. 
317/2007 privind prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului. 

Trebuie să existe un echilibru între satisfacția clienților și 
cerințele de securitate.  

- Dovezi relevante în 
cazul proceselor 
legate de fraude și 
tranzacții de spălare 
a banilor  

- Securitate ridicată și 
erori de factor uman 
scăzut  

- Satisfacția 
îmbunătățită a 
clienților  

SPCSB, BNM 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/AML-
01 și CEEC 
/CH2/3, GIZ) 

- Aprobarea 
Ghidului și 
asigurarea unei 
diseminări ample 
către părțile 
interesate 

- Analiza celor mai 
bune practici din 
Europa privind 
identificarea 
clienților la distanță  

- Inițierea 
ajustărilor cadrului 
legal 

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost inclusă ca obiectiv al Guvernului în 
PAG 2021-2022 - acțiunea 2.1.16. Promovarea 
proiectului de hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea procedurii de identificare și verificare de 
la distanță a identității unei persoane prin 
utilizarea soluției eKYC.  

Pentru Pachetul legislativ 1.0 au fost elaborate și 
propuse ajustările respective la Legea 308/2017, 
însă din lipsa de consens, aprobarea lor a fost 
amânată pentru intervențele legislative ce 
urmează.  

Secretariatul Consiliului Economic va promova în 
continuare aceste propuneri legislative, iar 
consultările cu instituțiile/partenerii sunt în 
derulare. Astfel, în parteneriat cu Proiectul 
FTA/USAID a fost angajată expertiza necesară 
pentru dezvoltarea propriu-zisă a Ghidului.  

15.  Aprobarea unui Ghid privind aplicabilitatea cadrului 
legal privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter 
personal fără consimțământul suplimentar și prealabil al 

O cunoaștere mai 
largă privind 
aplicabilitatea art. 5 

CNPDCP 

_________ 

- Ghid elaborat 

- Campanie de 
conștientizare 

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost introdusă în Foaia de parcurs în 
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clientului 

Principala neînțelegere este că prelucrarea datelor cu 
caracter personal este posibilă numai prin 
consimțământul personal sau pe baza unui document 
semnat electronic. Acest fapt creează o barieră artificială 
în calea comerțului electronic. Legislația privind protecția 
datelor reglementează de fapt alte motive legale atunci 
când acest consimțământ nu este obligatoriu, dar se pare 
că aceste situații sunt aplicate exclusiv din cauza lipsei 
unei înțelegeri clare a subiectului. 

alin. a) Legea nr. 
133/2011 

  

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/DAT-
01 și CEEC 
/CH2/2) 

organizată procesul de actualizare a acesteia.  

Odată cu aprobarea Pachetului Legislativ Digital 
1.0, partea legală a fost asigurată, iar odată cu 
transpunerea integrală a Regulamentului European 
privind Protecția Datelor, va fi lansată procedura 
de elaborare a Ghidului, conform legislației 
actualizate. 

16.  Salariile și plățile sociale, precum și alte beneficii 
financiare plătite electronic, ca primă opțiune 

Reducerea 
numerarului și a 
economiei din umbră 

MF, CNAS, alte 
autorități și 
comunitatea 
de afaceri 

__________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH6/6) 

Reglementare 
relevantă ajustată 

În proces de implementare // 

Prestațiile sociale de oricare tip sunt deja 
procesate de CNAS prin intermediul MPay, iar în 
PAG 2021-2022 a fost fixată și acțiunea 
2.2.4.Elaborarea și aprobarea cadrului normativ 
pentru asigurarea distribuirii plăților salariale din 
sectorul public prin intermediul Serviciului 
guvernamental de plăți electronice (MPay), precum 
și alte acțiuni menite să stimuleze migrarea spre o 
economie fără numerar. 

Consultările cu instituțiile/partenerii sunt în 
derulare pentru realizarea acestui obiectiv. 

17.  Identificarea constrângerilor și ajustarea legislației în 
sprijinul proceselor de digitalizare în cadrul și între 
entitățile juridice  

O adevărată digitalizare se bazează pe digitalizarea 
întregului ciclu operațional, care, evident, începe în cadrul 
companiilor, înregistrările lor interne financiar-fiscale sau 
privind relațiile de muncă.  

- Digitalizarea 
proceselor financiar-
fiscale si de personal 

- digitalizarea 
interacțiunii cu 
autoritățile 

MF, MJ, 
MSMPS 

________ 

/Consiliul 
Economic 

Reglementare 
relevantă ajustată 

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost asumată în procesul de actualizare 
a Foii de parcurs. Consultările cu 
instituțiile/partenerii sunt în derulare pentru 
aprofundarea acestui proces.  

La etapa de față, prin aprobarea setului de măsuri 
din Pachetul legislativ pentru digitalizare 1.0, au 
fost create condiții pentru digitalizarea unei părți 
considerabile a relațiilor de muncă, în special 
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posibilitatea semnării digitale a contractelor de 
angajare și a altor acte similare.  

De asemenea, interacțiunea cu principalii operatori 
de utilități publice au fost ajustată pentru a 
permite digitalizarea interacțiunii la distanță.  

Alte acțiuni în acest context sunt examinate pentru 
promovare, fiind propuse în proiectul pachetului 
legislativ 2.0  

18.  Digitalizarea raportării statistice pentru companii 

Interacțiunea digitală în acest domeniu este fezabilă de la 
un capăt la altul.  

- Impact pozitiv 
asupra mediului de 
afaceri și interacțiune 
ușoară cu autoritățile 

BNS 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(GIZ) 

Reglementare 
relevantă și procese 
ajustate 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare au fost lansate de SCE. 

 Obiectivul 2. Promovarea comerțului electronic și a plăților electronice (39 acțiuni) 

Reducerea constrângerilor administrative pentru dezvoltarea comerțului online și facilitarea plăților online sunt vizate de acțiunile acestui obiectiv. Existența unei infrastructuri de plăți 
online dezvoltate și diversificate este un element indispensabil al unei economii digitale moderne și al unui mediu de comerț electronic. De asemenea, sunt vizate măsuri imediate de 
optimizare și redirecționare a politicilor publice și a suportului  

19.  Consolidarea protecției consumatorilor în contextul 
comerțului electronic  

Creșterea nivelului de informare a consumatorilor, dar și 
protecția drepturilor acestora, este o acțiune specifică, 
care necesită efort și implicare constantă 

Mecanisme de 
conștientizare și 
funcționale  

ME, APCSP 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(USAID/FTA) 

- Campanii de 
informare 

- Îmbunătățirea 
regulamentelor și 
proceselor 

În proces de implementare // 

Până la etapa de față, Agenția a desfășurat cu forțe 
proprii o serie de activități și campanii de 
informare publică în acest sens.  

O serie de acțiuni suplimentare urmează a fi 
identificate în urma consultărilor cu părțile 
interesate și promovate în contextul următorului 
pachet legislativ pentru digitalizare.  

Consiliul Economic de comun cu Proiectul 
Tehnologiile Viitorului (USAID) a identificat 
expertiza necesară pentru actualizarea legislației 



pagină 12 

 ACȚIUNI 

/ SCURTĂ DESCRIERE 

IMPACTUL SCONTAT PARTENERI REPERE 
INTERMEDIARE 

PROGRES  

privind protecția consumatorilor, ce va deveni 
parte a Pachetului legislativ eComerț. 

20.  Analiza costurilor pentru înființarea unui magazin online  O mai bună 
planificare a 
investițiilor și 
eficienței companiilor 
de comerț electronic 

ME, ODIMM, 
MF 

________ 

USAID/MSRP 

Informații colectate 
și diseminate 

Realizat // 

Costurile legate de crearea și întreținerea unui 
magazin online au fost evaluate și rezultatele sunt 
prezentate în studiul USAID "Privind Comerțul 
Electronic și Economia fără Numerar" 
(https://ict.md/wp-
content/uploads/2021/04/USAID-MSRP-cashless-
economy-and-e-commerce-Jan-31-final-1.pdf), 
prezentat public pe 24 februarie 2021. 

Rezultatele acestui studiu stau la baza unor noi 
propuneri de intervenții legislative pentru Pachetul 
legislativ de digitalizare 2.0 

21.  Stimularea pieței serviciilor de plată pentru a sprijini 
producătorii interni în eforturile lor de a vinde online 

Există o lipsă de informare și lipsă de încredere în 
avantajele și aplicarea echitabilă a taxelor pentru 
serviciile de plată online, în special pentru plățile 
internaționale, percepute pentru tranzacțiile cu cardul - 
între 2% și 3,5%, plus depozitele de asigurare înalte, 
taxele de procesare, taxele de rambursare, taxele lunare 
și anuale etc. Stimularea concurenței pe piața serviciilor 
de plată va facilita migrarea la vânzările online. 

De asemenea, accesul facil la elementele de 
infrastructură necesare, ar fi ATM-urile, POS-urile, 
eWallet-urile sau soluțiile alternative, care ar facilita noi 
servicii fără numerar. 

- Concurență, tarife 
competitive și acces 

BNM, CNPF, 
MF, mediul 
privat 

________ 

USAID/MSRP 

- Evaluarea pieței și 
propuneri de 
îmbunătățire 

În proces de implementare // 

În acest sens au fost elaborate trei livrabile 
exhaustive: 1) Studiul rapid privind dezvoltarea 
comerțului electronic în Republica Moldova; 2) 
Conceptul de dezvoltare a componentelor critice 
ale infrastructurii naționale de plăți și 
recomandările de politici publice; și 3) Evaluarea 
comerțului electronic și a economiei fără numerar. 

Recomandările identificate au devenit parte a Foii 
de parcurs actualizate privind economia digitală și 
au fost promovate pentru pachetele legislative 
pentru digitalizare (1.0 – aprobat; 2.0 – la etapa 
preparatorie). 

Au avut loc consultări ale Secretariatului Consiliului 
Economic cu Banca Națională a Moldovei, bănci 
comerciale, Visa și Master Card, dar și cu alți 
parteneri.  

https://ict.md/wp-content/uploads/2021/04/USAID-MSRP-cashless-economy-and-e-commerce-Jan-31-final-1.pdf
https://ict.md/wp-content/uploads/2021/04/USAID-MSRP-cashless-economy-and-e-commerce-Jan-31-final-1.pdf
https://ict.md/wp-content/uploads/2021/04/USAID-MSRP-cashless-economy-and-e-commerce-Jan-31-final-1.pdf
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La etapa de față: 

1. SCE are deja elaborate o serie de amendamente 
legislative finanțate de USAID pentru pachetul 
legislativ digitalizare eComerț;  

2. BERD finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind conectarea Poștei Moldovei 
la fluxurile de eComerț internațional și oferirea 
serviciilor de monedă electronică, ce va contribui la 
ridicarea gradului de incluziune financiară/digitală 
a consumatorilor și micilor antreprenor, în special 
în zonele rurale.  

3. UK GGF finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind digitalizarea IMM-urilor, 
dezvoltarea marketplace-urilor locale și suportul 
sectorului Fintech sub obiectivul general de 
consolidare a infrastructurii de comerț electronic 
din Moldova. 

Alte inițiative în suportul acestei acțiuni sunt 
discutate cu părțile interesate, primele interesate 
fiind Future Technologies Activity/USAID, Amcham 
și EBA/PWC.  

22.  Dezvoltarea unei serii de modele de afaceri eComerț, 
analizarea ofertelor bancare pentru serviciile de plată 
electronică, inclusiv tarifele, comisioanele și alte condiții 
aplicate 

Condițiile și comisioanele impuse de băncile moldovenești 
pentru comerțul electronic sunt considerate exagerate, 
iar oferta PSP alternativă este limitată. Cu toate acestea, 
nu există date agregate și transparente în această 
privință. În plus, alte taxe percepute persoanelor fizice și 
juridice pot descuraja în mod semnificativ plățile 
electronice.  

Condiții mai 
favorabile pentru 
serviciile de comerț 
electronic, stimularea 
concurenței, 
identificarea 
soluțiilor de reducere 
a costurilor și 
posibilitatea 
intervenției în 
materie de 

BNM, asociații 
de afaceri 

______ 

USAID/MSRP 

 În proces de implementare // 

În acest sens au fost elaborate trei livrabile 
exhaustive: 1) Studiul rapid privind dezvoltarea 
comerțului electronic în Republica Moldova; 2) 
Conceptul de dezvoltare a componentelor critice 
ale infrastructurii naționale de plăți și 
recomandările de politici publice; și 3) Evaluarea 
comerțului electronic și a economiei fără numerar. 

Recomandările identificate au devenit parte a Foii 
de parcurs actualizate privind economia digitală și 
au fost promovate pentru pachetele legislative 
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reglementare pentru digitalizare (1.0 – aprobat; 2.0 – la etapa 
preparatorie). 

Au avut loc consultări ale Secretariatului Consiliului 
Economic cu Banca Națională a Moldovei, bănci 
comerciale, Visa și Master Card, dar și cu alți 
parteneri.  

La etapa de față: 

1. SCE are deja elaborate o serie de amendamente 
legislative finanțate de USAID pentru pachetul 
legislativ digitalizare eComerț;  

2. BERD finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind conectarea Poștei Moldovei 
la fluxurile de eComerț internațional și oferirea 
serviciilor de monedă electronică, ce va contribui la 
ridicarea gradului de incluziune financiară/digitală 
a consumatorilor și micilor antreprenor, în special 
în zonele rurale.  

3. UK GGF finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind digitalizarea IMM-urilor, 
dezvoltarea marketplace-urilor locale și suportul 
sectorului Fintech. 

Alte inițiative în suportul acestei acțiuni sunt 
discutate cu părțile interesate.  

23.  Implementarea soluțiilor de plată MPay prin servicii de 
internet banking pentru persoane juridice. Examinarea 
posibilităților de integrare a serviciilor alternative 
Fintech cu MPay 

Deși au fost dezvoltate mai multe servicii electronice 
pentru antreprenori, inclusiv posibilitatea de a solicita 
documente permisive printr-un ghișeu unic electronic, 
antreprenorii nu au frecvent posibilitatea de a plăti taxe 

Optimizarea 
interacțiunii la 
distanță și stimularea 
plăților online/ fără 
numerar  

BNM, AGE, 
PSP, Asociația 
Băncilor, ME, 
MF 

_______ 

USAID 

 În proces de implementare // 

Implementarea soluțiilor de plată MPay pentru 
serviciile publice avansează rapid. SCE a avut o 
serie de consultări cu BNM, AGE, dar și alți actori 
implicați, unde au fost discutate rezultatele și 
recomandările studiilor privind politicile publice în 
domeniul economiei fără numerar, comerțului 
electronic și dezvoltării infrastructurii de plăți 
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pe acte permisive prin intermediul instrumentelor online. 
În plus, mai multe autorități nici măcar nu oferă accesul 
necesar la aceste servicii prin intermediul platformei 
MPay.  

online, realizate cu suportul partenerilor de 
dezvoltare.  

De asemenea, au fost promovate pentru Planul de 
Activitate al Guvernului 2021-2022 o serie de 
acțiuni în acest sens, asupra cărora, comunitatea 
de afaceri va coopera cu autoritățile responsabile.  

Principalele 3 bănci comerciale din Moldova au 
implementat deja aceste soluții.  

24.  Elaborarea de măsuri de stimulare fiscală pentru 
comerțul electronic 

Dezvoltarea instrumentelor de comerț electronic implică 
costuri considerabile pentru întreprinderi, dar oferă 
beneficii suficiente pentru antreprenori și autoritățile 
fiscale. În același timp, ponderea comerțului electronic în 
comerțul total este nesemnificativă. Potențialul uriaș de 
creștere este ratat. Prin urmare, stimulentele de orice fel, 
dar în primul rând cele fiscale în cazul plăților electronice 
prin internet, nu ar prezenta riscuri majore pentru 
veniturile bugetului public, dar ar putea contribui în mod 
serios la formalizarea activității comerciale. 

Proliferarea activității 
de comerț electronic 

ME, MF, SFS, 
BNM 

_______ 

BERD/USAID 

Analiza opțiunilor și 
identificare 
propuneri 

În proces de implementare // 

În acest sens au fost elaborate trei livrabile 
exhaustive: 1) Studiul rapid privind dezvoltarea 
comerțului electronic în Republica Moldova; 2) 
Conceptul de dezvoltare a componentelor critice 
ale infrastructurii naționale de plăți și 
recomandările de politici publice; și 3) Evaluarea 
comerțului electronic și a economiei fără numerar. 

Recomandările identificate au devenit parte a Foii 
de parcurs actualizate privind economia digitală și 
au fost promovate pentru pachetele legislative 
pentru digitalizare (1.0 – aprobat; 2.0 – la etapa 
preparatorie). 

Au avut loc consultări ale Secretariatului Consiliului 
Economic cu Banca Națională a Moldovei, bănci 
comerciale, Visa și Master Card, dar și cu alți 
parteneri.  

La etapa de față: 

1. SCE are deja elaborate o serie de amendamente 
legislative finanțate de USAID pentru pachetul 
legislativ digitalizare eComerț;  

2. BERD finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind conectarea Poștei Moldovei 
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la fluxurile de eComerț internațional și oferirea 
serviciilor de monedă electronică, ce va contribui la 
ridicarea gradului de incluziune financiară/digitală 
a consumatorilor și micilor antreprenor, în special 
în zonele rurale.  

3. UK GGF finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind digitalizarea IMM-urilor, 
dezvoltarea marketplace-urilor locale și suportul 
sectorului Fintech. 

Alte inițiative în suportul acestei acțiuni sunt 
discutate cu părțile interesate, ce vor deveni parte 
a Pachetului legislativ eComerț.  

25.  Analiza constrângerilor și a costurilor pentru persoanele 
fizice în efectuarea plăților electronice și a transferurilor 
P2P  

Dezvoltarea plăților electronice și a comerțului electronic 
este descurajată de taxele ridicate, comisioanele, 
restricțiile, constrângerile privind utilizarea conturilor 
bancare și a plăților electronice de către companii și 
consumatorii de bunuri/servicii contractate online. De 
asemenea, comercianții online au de înfruntat competiția 
neloială cu piața gri.  

Proliferarea activității 
de comerț electronic 

BNM, CNPF, 
MF, sectorul 
privat 

________ 

USAID/MSRP 

Analiza 
constrângerilor și 
identificarea 
măsurilor imediate 

În proces de implementare // 

În acest sens au fost elaborate trei livrabile 
exhaustive: 1) Studiul rapid privind dezvoltarea 
comerțului electronic în Republica Moldova; 2) 
Conceptul de dezvoltare a componentelor critice 
ale infrastructurii naționale de plăți și 
recomandările de politici publice; și 3) Evaluarea 
comerțului electronic și a economiei fără numerar. 

Recomandările identificate au devenit parte a Foii 
de parcurs actualizate privind economia digitală și 
au fost promovate pentru pachetele legislative 
pentru digitalizare (1.0 – aprobat; 2.0 – la etapa 
preparatorie). 

Au avut loc consultări ale Secretariatului Consiliului 
Economic cu Banca Națională a Moldovei, bănci 
comerciale, Visa și Master Card, dar și cu alți 
parteneri.  

La etapa de față: 

1. SCE are deja elaborate o serie de amendamente 
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legislative finanțate de USAID pentru pachetul 
legislativ digitalizare eComerț;  

2. BERD finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind conectarea Poștei Moldovei 
la fluxurile de eComerț internațional și oferirea 
serviciilor de monedă electronică, ce va contribui la 
ridicarea gradului de incluziune financiară/digitală 
a consumatorilor și micilor antreprenor, în special 
în zonele rurale.  

3. UK GGF finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind digitalizarea IMM-urilor, 
dezvoltarea marketplace-urilor locale și suportul 
sectorului Fintech. 

Alte inițiative în suportul acestei acțiuni sunt 
discutate cu părțile interesate.  

26.  Identificarea constrângerilor și elaborarea unui set de 
măsuri pentru facilitarea plăților fără numerar 

Nivelul plăților electronice în economia Republicii 
Moldova este relativ scăzut în comparație cu situația din 
alte țări din regiune. Însă, plățile fără numerar, printre 
alte efecte pozitive, contribuie în mod direct la reducerea 
ponderii economiei informale și a concurenței neloiale. 

Facilitarea economiei 
fără numerar 

BNM, CNPF, 
MF, sectorul 
privat 

________ 

USAID/MSRP  

- Evaluare realizată  

- Propuneri 
identificate  

În proces de implementare // 

Evaluările necesare au fost efectuate și prezentate 
public. 

O serie de propuneri legislative sunt propuse ca 
parte din Pachetul legislativ privind digitalizare 2.0. 

Programul Guvernului 2021-2022 conține p.4.12.1. 
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 
unor acte normative în vederea adoptării regulilor 
pentru stimularea tranzacțiilor fără numerar 

Consultările și identificarea altor măsuri va 
continua. 

27.  Sprijinirea dezvoltării sistemelor alternative de plată 
electronică, încurajarea și consultarea comunității locale 
Fintech 

Ofertă extinsă pentru 
dezvoltarea 
eComerțului și 

BNM, CNPF, 
MF, sectorul 
privat 

- Evaluare realizată  

- Propuneri 

În proces de implementare // 

În acest sens au fost elaborate trei livrabile 
exhaustive: 1) Studiul rapid privind dezvoltarea 
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Dezvoltarea unei oferte competitive și diversificate de 
servicii pentru plăți online este un impuls esențial pentru 
dezvoltarea comerțului electronic. 

plăților fără numerar _______ 

USAID/MSRP 

identificate  comerțului electronic în Republica Moldova; 2) 
Conceptul de dezvoltare a componentelor critice 
ale infrastructurii naționale de plăți și 
recomandările de politici publice; și 3) Evaluarea 
comerțului electronic și a economiei fără numerar. 

Recomandările identificate au devenit parte a Foii 
de parcurs actualizate privind economia digitală și 
au fost promovate pentru pachetele legislative 
pentru digitalizare (1.0 – aprobat; 2.0 – la etapa 
preparatorie). 

Au avut loc consultări ale Secretariatului Consiliului 
Economic cu Banca Națională a Moldovei, bănci 
comerciale, Visa și Master Card, dar și cu alți 
parteneri.  

La etapa de față: 

1. SCE are deja elaborate o serie de amendamente 
legislative finanțate de USAID pentru pachetul 
legislativ digitalizare eComerț;  

2. BERD finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind conectarea Poștei Moldovei 
la fluxurile de eComerț internațional și oferirea 
serviciilor de monedă electronică, ce va contribui la 
ridicarea gradului de incluziune financiară/digitală 
a consumatorilor și micilor antreprenor, în special 
în zonele rurale.  

3. UK GGF finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind digitalizarea IMM-urilor, 
dezvoltarea marketplace-urilor locale și suportul 
sectorului Fintech. 

Alte inițiative în suportul acestei acțiuni sunt 
discutate cu părțile interesate.  
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28.  Sprijinirea digitalizării IMM-urilor prin accesul la 
informații, formare și suport financiar  

Promovarea inovării digitale în diverse verticale 
economice, dar primordial în IMM-uri, este o acțiune 
indispensabilă la etapa actuală, însă nu toate pârghiile 
accesibile în acest sens sunt pe deplin mobilizate. 
Interconectarea dintre industria IT locală și IMM-urile din 
diferite sectoare economice ar avea un efect pozitiv 
important, dacă se oferă formare în etapa inițială, se 
acordă granturi, se stimulează cooperarea trans-sectorială 
și inovarea digitală. 

 

Proliferarea 
digitalizării în IMM-
uri 

ME, ODIMM, 
Moldova IT 
Parc, alți 
parteneri 

Programe de 
instruire și suport 
lansate 

Realizat // 

Prin Ordinul MEI nr. 100 din 26 mai 2020 a fost 
aprobat Instrumentul de suport pentru 
digitalizarea IMM, precum și modificările la 
subprogramul 5004 "Sprijin pentru IMM-uri", din 
Strategia sectorială de cheltuieli "Dezvoltarea 
sectorului privat" 2020-2022. Astfel, ODIMM a 
devenit un jucător important și instituțional 
angajat în procesul de stimulare a digitalizării 
ÎMMurilor, în planurile anuale de activitate a căreia 
a fost instituită această practică.  

ODIMM implementează un Program de Digitalizare 
a IMM-urilor cu suportul comunității donatorilor, 
Moldova IT Park, alte inițiative similare, care și-au 
oferit suportul de instruire pentru IMM-uri 
(https://www.odimm.md/ro/digitalizarea).  

Numai în a doua jumătate a anului 2020, 
programul inițiat a instruit peste 600 de IMM-uri. 
Delegația UE, dar și alți donatori și parteneri locali 
sunt angajați în comun cu ODIMM în proiecte de 
sprijin continuu a proiectelor pentru digitalizarea 
IMM-urilor. 

Pe 13 aprilie 2022 Guvernul a aprobat Programul 
de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor 
tehnologice, ce instituie un set de acțiuni prioritare 
și mecanisme pentru următorii 3 ani, cu 
participarea partenerilor de dezvoltare. Astfel, 
obiectivul dat a intrat printre procesele ordinare 
ale instituțiilor și proiectelor susținute de autorități 
și principalii parteneri.   

29.  Facilitarea dezvoltării unei platforme online naționale 
pentru comerțul electronic 

Promovarea online este foarte accesibilă sub diferite 
forme, dar în avalanșa de oferte, mulți producători locali 

Accesul 
comercianților la un 
instrument de 
comerț electronic 

ODIMM, ME Studiul de 
fezabilitate și 
dezvoltarea 
modelului de 

În proces de implementare // 

https://www.odimm.md/ro/digitalizarea
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rămân neobservați. Acest instrument ar trebui să 
integreze și să redirecționeze solicitările către magazinele 
sau facilitățile online ale producătorilor locali. În același 
timp, pentru micii producători, care nu pot întreține 
magazine online private, platforma ar oferi soluții 
intermediare pentru comercializarea produselor și 
serviciilor. Obiectivul principal este un produs digital bine 
recunoscut în țară. Crearea de funcționalități pentru 
promovarea ofertelor pentru diferite grupuri de interes 
social, inclusiv prin antreprenoriat social - reprezintă un 
obiectiv care ar sprijini IMM-urile să intre în circuitul 
economic prin intermediul instrumentelor digitale. 

local, ușor de 
recunoscut și 
accesibil (sau 
promovarea 
cunoștințelor pentru 
accederea pe 
platforme 
internaționale) 

afaceri 

 

Până în prezent, au fost inițiate o serie de 
consultări cu companiile locale și donatorii, pentru 
a defini nevoile și soluțiile disponibile în acest sens. 

SCE cu suportul UK GGF a inițiat un studiu de piață 
pentru a identifica recomandările de dezvoltarea a 
platformelor naționale de comerț electronic și 
necesitățile de alfabetizare digitală a IMM-urilor. 
Studiul urmează a fi prezentat la sf. lunii Aprilie 
2022.  

30.  Dezvoltarea de materiale informative și module de 
instruire online pentru IMM-uri privind digitalizarea 

Lipsa unei imagini clare și sistematice a măsurilor 
necesare pentru digitalizarea proceselor și a vânzărilor 
descurajează antreprenorii. În plus, formarea oferită de 
ODIMM pentru IMM-uri ar rămâne incompletă fără 
module de digitalizare și comerț online. Dezvoltarea 
Academiei Virtuale a Antreprenorilor (AVA) - o platformă 
necesară pentru ca antreprenorii să acceseze și să 
dezvolte abilități antreprenoriale de la distanță, este 
scopul principal al acestei acțiuni 

Schimbul de 
cunoștințe și accesul 
la informații pentru 
antreprenorii care 
intră online 

ME, ODIMM, 
alți jucători 
interesați  

Module de instruire 
dezvoltate 

Realizat // 

Au fost evaluate nevoile de formare ale IMM-urilor 
în domeniul digitalizării. Au fost definite și 
implementate 16 module care sunt oferite de 
ODIMM: 

1 Introducere în digitalizare  
2 Pași pentru a crea un site web 
3 Auto-promovare online 
4 Publicitate plătită online 
5 Extindeți-vă afacerea în alte țări online 
6 Marketing online de conținut 
7 Identificarea partenerilor online 
8 Abilități personale 
9 Planificare strategică 
10 Aspecte juridice 
11 Aspecte fiscale si automatizarea proceselor 
contabile 
12 Automatizarea procesului de lucru cu clienții 
13 Managementul proiectelor 
14 Asistența pentru clienți 
15 Securitatea online a companiei 

Cu suportul SCE și al UK GGF, Programul de 
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instruire digitală a IMMurilor va fi actualizat și 
consolidat. Studiu de piață pentru a identifica 
recomandările privind necesitățile de alfabetizare 
digitală a IMM-urilor urmează a fi prezentat la sf. 
lunii Aprilie 2022, după care prioritățile urmează a 
fi resetate.  

31.  Crearea de mecanisme și instrumente de sprijin financiar 
pentru promovarea inovării digitale și a startup-urilor 
tehnologice în diverse sectoare ale economiei naționale 

Crearea și punerea în aplicare a unui fond de sprijin și a 
unor mecanisme de promovare a inovării digitale și a 
startup-urilor tehnologice reprezintă o componentă 
indispensabilă pentru dezvoltarea ecosistemului digital. 
Republica Moldova a implementat deja multe elemente 
necesare în acest sens, iar evoluția sectorului IT în ultimii 
5 ani o demonstrează cu succes. Pentru a obține efectul 
multiplicator necesar, tehnologiile avansate trebuie 
sprijinite pentru a fi adoptate pe diverse verticale 
economice și pentru a contribui la creșterea economică. 

Proliferarea și 
adoptarea inovării 
digitale în diverse 
sectoare economice 
și categorii sociale 
(inclusiv tineri 15+, 
femei, vârstnici) 

MEI, MF, 
Moldova IT 
Park, alți 
jucători 
interesați  

Crearea Fondului 
pentru inovare 
digitală și sprijinirea 
startup-urilor 
tehnologice  

Realizat // 

Un amendament la Legea 77/2016 privind parcurile 
IT a fost aprobat de Parlament prin Legea nr. 
142/2020, care prevede posibilitatea creării unui 
Fond pentru promovarea inovării digitale și a 
startup-urilor tehnologice. În vederea realizării 
integrale a acestui obiectiv, a fost elaborat un 
proiect de Regulament de activitate al Fondului 
pentru susținerea inovării digitale și a startup-urilor 
tehnologice. 

Totuși, ca o etapă intermediară, Ministerul 
Economiei a dezvoltat și promovat în Guvern la 
13.04.2022 Programul de susținere a inovațiilor 
digitale și startup-urilor tehnologice (p.2.4.2 din 
Planul de activitate al Guvernului). 

32.  Crearea unui catalog al furnizorilor locali de soluții IT 
pentru comerțul online 

Scopul acestui Catalog este de a facilita contactele B2B și 
de a crește încrederea în soluțiile oferite de comunitatea 
tehnologică locală  

Stimularea cooperării 
intersectoriale  

MAEIE, 
Moldova IT 
Park, ATIC, 
Tekwill, 
ODIMM 

Catalog publicat și 
actualizat periodic 

Realizat // 

Catalogul a fost elaborat, distribuit IMM-urilor și 
publicat online: https://moldovaitpark.md/wp-
content/uploads/2020/07/Catalog-e-
comert_final.pdf  

33.  Actualizarea Legii privind comerțul electronic (284/2004) 
și asigurarea compatibilității cu cadrul legal conex 

Un cadru juridic clar 
și actualizat pentru 
comerțul electronic 

MEI 

_______ 

/Consiliul 
Economic 

- Examinarea 
legislației privind 
comerțul electronic  

- Proiecte de 

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost introdusă în Roadmap la etapa de 
actualizare a acesteia, în iulie 2021. Ulterior, 
această acțiune a fost preluată în Planul de 

https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2020/07/Catalog-e-comert_final.pdf
https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2020/07/Catalog-e-comert_final.pdf
https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2020/07/Catalog-e-comert_final.pdf
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(MRECR/MOE-
01 și 
CEEC/CH1/1) 

 

modificare a Legii 
nr. 284/2004 și a 
altor reglementări 
conexe elaborate și 
promovate 

activitate a Guvernului (nr. 2.5.2. Ajustarea 
legislației e-Comerț). 

Secretariatul Consiliului Economic de comun cu 
Proiectul Tehnologiile Viitorului (USAID) a 
identificat expertiza necesară pentru actualizarea 
legislației în acest domeniu, amendamente 
legislative care vor deveni parte a Pachetului 
legislativ eComerț.  

34.  Ajustarea Legii nr. 105/2003 privind protecția 
consumatorilor, în conformitate cu noile modificări din 
Codul civil și evoluții în materie de protecție a 
drepturilor consumatorilor 

  

Creșterea gradului de 
conștientizare a 
beneficiarilor și 
comercianților cu 
privire la drepturile 
lor și mecanisme de 
protecție 
îmbunătățite pentru 
achizițiile online 

APCSP, ME 

_________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/CON-
01) 

Modificări aduse 
Legii nr. 105/2003 
privind protecția 
consumatorilor in 
sensul corelării 
acesteia cu noile 
dispoziții ale 
Codului civil  

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost introdusă în Roadmap la etapa de 
actualizare a acesteia în iulie 2021. Ulterior, 
această acțiune a fost preluată în Planul de 
activitate a Guvernului cu nr. 4.15.6. Elaborarea şi 
aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 
unor acte legislative (Legea nr.105/2003 privind 
protecția consumatorilor și Codul civil al Republicii 
Moldova nr.1107/2002) în vederea modernizării 
regimului de vânzare a produselor, acordând o 
atenție deosebită comerțului electronic. 

Secretariatul Consiliului Economic de comun cu 
Proiectul Tehnologiile Viitorului (USAID) a 
identificat expertiza necesară pentru actualizarea 
legislației în acest domeniu, amendamente 
legislative care vor deveni parte a Pachetului 
legislativ eComerț. 

35.  Ghid pentru clienți și comercianți în comerțul electronic. 
Norme contabile și fiscale privind comerțul electronic, 
inclusiv soluții de plată disponibile/recomandabile  

Studiile au relevat nivelul scăzut de cunoștințe și 
conștientizare cu privire la comerțul electronic din 
perspectiva clienților, precum și din perspectiva 

Stimularea 
comerțului electronic 
și reducerea 
numărului de 
reclamații/ 
iregularități 

APCSP, BNM, 
MF, ONG-uri 
specializate 

________ 

/Consiliul 
Economic 

Ghid elaborat și 
publicat 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii au 
fost inițiate de SCE 
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comercianților.  

Dintr-o altă parte, există o nevoie puternică de o mai 
bună comunicare cu privire la normele contabile și fiscale 
în comerțul electronic. 

(CEEC /CH2/1; 
/CH5/3) 

36.  Dezvoltarea și implementarea unui cadru specific de 
colectare a datelor privind comerțul electronic 

Există puține date care pot fi colectate în Moldova despre 
comerțul electronic. Pentru moment, nu există o valoare 
de referință fiabilă privind volumul și tipurile de tranzacții 
de comerț electronic; nu există informații despre numărul 
de comercianți electronici.  

Este necesar să se trateze comerțul electronic ca pe un 
sector strategic pentru dezvoltare, iar datele brute sunt 
esențiale pentru dezvoltarea politicilor și planificarea 
strategică. 

Definiții clare a 
comerțului electronic 
și colectarea unor 
indicatori statistici 
relevanți pentru 
planificare strategică 

 

BNS, ME, BNM 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/STA-
01) 

Studiu de 
fezabilitate pentru 
dezvoltarea 
cadrului de date 
eComerț 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii au 
fost inițiate de SCE 

37.  Regândirea taxei locale pentru comerțul electronic și a 
obligației notificării începerii tranzacționării 

Numai activitatea de comerț electronic fără activitate 
offline ar trebui să fie supusă notificării și, prin urmare, la 
taxa locală bazată pe locația efectivă sau a serviciilor 
logistice 

Reducerea riscurilor 
pentru IMM-urile 
care au activitate 
offline 

MF, ME  

________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH5/1) 

Elaborarea 
propunerilor pentru 
politica fiscală și 
analiza impactului 

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost introdusă în Roadmap la etapa de 
actualizare a acesteia în iulie 2021. Ulterior, 
această acțiune a fost preluată în Planul de 
activitate a Guvernului cu nr. 2.5.2. Ajustarea 
legislației e-Comerț. 

Secretariatul Consiliului Economic de comun cu 
Proiectul Tehnologiile Viitorului (USAID) a 
identificat expertiza necesară pentru actualizarea 
legislației în acest domeniu, amendamente 
legislative care vor deveni parte a Pachetului 
legislativ eComerț. 

38.  Ajustarea brevetelor pentru comerțul electronic 

Ajustarea tipurilor existente de brevete cu rata lunară mai 

Va reduce numărul 
de activități 

ME, MF Elaborarea 
propunerilor pentru 

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost introdusă în Roadmap la etapa de 



pagină 24 

 ACȚIUNI 

/ SCURTĂ DESCRIERE 

IMPACTUL SCONTAT PARTENERI REPERE 
INTERMEDIARE 

PROGRES  

mare care acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova și 
are o limită permisă de până la 600.000 MDL pe 12 luni 
consecutive, dar cu obligația de a colecta plata numai 
folosind soluții de plată online. Nu este nevoie de aparat 
de evidență a numerarului (CRM). 

informale și va facilita 
activitatea 
antreprenorială. 

__________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH6/2) 

politica fiscală și 
analiza impactului 

actualizare a acesteia în iulie 2021. Ulterior, 
această acțiune a fost preluată în Planul de 
activitate a Guvernului cu nr. 2.5.2.Ajustarea 
legislației e-Comerț. 

Secretariatul Consiliului Economic de comun cu 
Proiectul Tehnologiile Viitorului (USAID) a 
identificat expertiza necesară pentru actualizarea 
legislației în acest domeniu. 

39.  Ajustarea activității independente pentru comerțul 
electronic 

Sa se permită o astfel de activitate cu obligația utilizării 
soluției de plata online pentru vânzările care nu depășesc 
900.000 MDL pe perioada fiscală fără utilizarea aparatului 
de marcat. Nu este nevoie de CRM. 

Va reduce numărul 
de activități 
informale și va facilita 
activitatea 
antreprenorială. 

MF, ME 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC/CH6/3 

Elaborarea 
propunerilor pentru 
politica fiscală și 
analiza impactului 

În proces de implementare // 

Acțiunea a fost introdusă în Roadmap la etapa de 
actualizare a acesteia în iulie 2021. Ulterior, 
această acțiune a fost preluată în Planul de 
activitate a Guvernului cu nr. 2.5.2.Ajustarea 
legislației e-Comerț. 

Secretariatul Consiliului Economic de comun cu 
Proiectul Tehnologiile Viitorului (USAID) a 
identificat expertiza necesară pentru actualizarea 
legislației în acest domeniu. 

40.  Accelerarea armonizării cu Directiva privind serviciile de 
plată PSD2 – Directiva (UE) 2015/2366  

Comisioanele interbancare ridicate și dependența în 
principal de bănci și companii de carduri pentru 
procesarea plăților - este principala cauză a nivelului 
scăzut ale plăților electronice pentru comerțul electronic 
în Moldova. Tranzacțiile doar în numerar pot trece 
nedetectate de autoritățile fiscale, care pierd din 
veniturile fiscale. De asemenea, impune costuri 
suplimentare companiilor și stimulează competiția 
neloială. Incapacitatea comercianților de comerț 
electronic de a lua plăți electronice limitează 
scalabilitatea afacerii lor, deoarece nu vor putea atrage 

Alinierea la cele mai 
bune practici 
internaționale de 
reglementare.  

  

BNM, CNPF 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/BNM-
01) 

 

- Evaluarea nevoii 
suplimentare de 
resurse și a 
sprijinului extern 

- Accelerarea 
consultărilor pentru 
sprijinirea punerii în 
aplicare  

- Proiect legislativ 
de implementare 
PSD2 

În proces de implementare // 

Proiectul de lege privind armonizarea legislației 
interne cu Directiva privind serviciile de plată PSD2 
a fost aprobat de Guvern pe 23.03.2022 și remis 
Parlamentului pentru aprobare.  

Consiliul Economic a fost consultat în acest proces, 
a prezentat poziția sa și susține proiectul elaborat 
de BNM. Totodată, Consiliul Economic a promova 
amendarea proiectului dat cu o propunere nou 
privind facilitarea identificării la distanță a 
clientului în sectorul bancar (eKYC) 
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clienți noi ce prietenesc digitalul și cumpărători străini 
care preferă canalele electronice. 

41.  Crearea unei entități de implementare a activităților 
bancare deschise 

Odată implementat, PSD 2 va stimula băncile să își 
deschidă datele prin intermediul Application 
Programming Interface (API) ce va stimula inovația și 
competiția în domeniul plăților.  

Chiar și daca API-urile actuale legate de plăți nu 
funcționează perfect, problema va continua probabil și 
atunci când PSD2 va cere băncilor să deschidă date și să 
permită terților să se integreze. Fără standarde comune și 
funcționale, furnizorii terți vor avea deficiențe să se 
integreze cu băncile, iar costul integrării va crește, 
descurajând furnizorii terți să dezvolte soluții noi și 
inovatoare în beneficiul comercianților și consumatorilor 
de comerț electronic.  

Standarde comune 
stabilite pentru 
schimbul de date 
bazat pe API între 
bănci și furnizori 
terți, precum și între 
bănci și comercianții 
de comerț electronic 
în mod direct.  

O entitate de 
implementare a 
sistemului bancar 
deschis pentru a 
implementa PSD 2 în 
mod eficient.  

MF, BNM, 
CNPF, MAEIE, 
Consiliul 
Național al 
Plăților, AGE 

_________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/MOF-
01) 

- Grup de lucru 
pentru elaborarea 
standardelor și 
studiul bunelor 
practici 

- Dezvoltarea 
cadrului de 
reglementare și 
crearea Entității de 
Implementare 
Open Banking 

- Lansarea API-
urilor deschise 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE, 
ulterior aprobării proiectului de lege pentru 
armonizarea legislației interne cu Directiva PSD2. 

42.  Examinarea posibilității de introducere a unei cote 
unificate și instantanee a TVA la încasare de 10 % pentru 
a stimula formalizarea electronică a IMM-urilor 

Dimensiunea economiei informale este relativ 
copleșitoare în comparație cu dimensiunea actuală a 
pieței formale. O astfel de situație este o provocare 
pentru economie în general, iar impactul asupra colectării 
impozitelor și asupra concurenței este negativ. Studiile 
arată că economia informală a numerarului este de ~3 
miliarde de dolari, adică până la 25-30% din PIB-ul de 
11,96 miliarde de dolari în 2019 (Sursa- 
Tradingeconomics.com / Banca Mondială). Cu toate 
acestea, nu se face suficient pentru a inversa tendința 
spre formalizare, deoarece amenințarea formalizării 
depășește încă beneficiile de a merge formal. Deținătorii 

Creșterea cifrei de 
afaceri din comerțul 
electronic și 
reducerea economiei 
informale 

MF, ME 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/MOF-
02) 

- Evaluarea și 
estimarea detaliată 
a cazurilor în cazul 
scăderii și unificării 
TVA în comerțul 
electronic 

- Definiția 
comerțului 
electronic și a KPI-
urilor respective 

- Stabilirea unui 
TVA mai mic pentru 
tranzacțiile de 
comerț electronic/ 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 
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informali de numerar tind să cumpere de la vânzătorii 
informali, deoarece prețurile sunt mai competitive. 

Moldova, printr-o strategie cuprinzătoare și eficientă de 
digitalizare și formalizare, ar putea foarte bine să aducă 
economia informală la cel mult 10%-15% echivalent din 
PIB, ceea ce ar crea în continuare o creștere considerabilă 
a colectării impozitelor. 

formalizare a 
operațiunilor 
comerciale 

43.  Examinarea posibilităților de extindere a pachetului 
fiscal pentru IT parcuri asupra sectoarelor Fintech și 
IMM-uri din alte sectoare (platforme de eComerț) 

Parcul IT este foarte popular și în creștere rapidă, limitat 
doar de resursele interne ale forței de muncă din 
Moldova. O astfel de situație evidențiază faptul că oferta 
fiscală IT Park este un succes, iar celelalte sectoare doresc 
să beneficieze de ea, fiind gata să se adapteze pentru a o 
obține. 

Peisajul moldovenesc al companiilor este dominat de 
IMM-uri sau Micro-întreprinderi, care au foarte puțină 
capacitate contabilă și care ar beneficia foarte mult de 
calculul și raportarea simplificată pe baza veniturilor.  

În agregare cu cota unică de TVA de 10%, care în ultimă 
instanță se aplică și veniturilor, să propună o cotă unică 
de impozitare de 15%, incluzând "totul": TVA, Impozit pe 
profit, Impozit pe venit personal și Contribuții pentru 
ocuparea forței de muncă pentru impozite sociale. Acest 
impozit unic "all-inclusive" de 15% pentru toate veniturile 
ar putea simplifica foarte mult activitățile de raportare, 
stabilire a prețurilor și marketing. O cifră de 15% (10% 
pentru TVA + 5% pentru taxele fiscale specificate în IT) 
este acceptabilă din punct de vedere psihologic, în special 
de către părțile interesate mici, și nu ar lăsa nici o scuză 
pentru a nu se formaliza. 

Creșterea cifrei de 
afaceri pentru 
sectoarele în care se 
aplică oferte fiscale 
noi, similare cu IT 
Park. 

Creșterea colectării 
taxelor din sectoarele 
specificate, și 
reducerea 
competiției neloiale 

MF, ME 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/MOF-
03) 

- Inițierea unui 
studiu pentru 
identificarea 
sectoarelor 
eligibile/similare 
(cu potențial ridicat 
de comerț 
electronic)  

- Pe baza 
rezultatelor 
analizelor, de luat 
decizii 

În proces de implementare // 

Un Proiect de lege în acest sens este în proces de 
dezvoltare de către Ministerul Economiei cu 
Suportul FTA/USAID. Consiliul Economic va urmări 
acest proces și va veni cu propriile propuneri. 
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44.  Lansarea unui Hub de reglementare pentru inovațiile din 
Fintech 

O concurență mai mare în domeniul serviciilor financiare 
crește amploarea sectorului, prezentând astfel mai multe 
opțiuni pentru consumatori. 

Antreprenorilor le este complicat să navigheze prin 
sistemul complex de reglementare a serviciilor financiare 
și nu sunt siguri să abordeze autoritatea de reglementare 
pentru sprijin, sau companii scumpe de consultanță 
juridică privind regimul de licențiere specific. Adesea, este 
posibil ca ideile lor inovatoare să nu se încadreze în mod 
clar în cadrul de reglementare actual al serviciilor 
financiare.  

În rezultat, antreprenorii nu se avântă să inoveze în 
sectorul financiar, lăsând băncile și companiile de carduri 
sau marii jucători de asigurări să domine sectorul, ce ține 
taxele și comisioanele ridicate, produselor și serviciile 
sub-standard. 

Mai multă inovație și 
concurență în 
domeniul serviciilor 
financiare contribuie 
la accelerarea 
comerțului electronic 

BNM, CNPF, 
MF 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/NBM-
02 și CEEC 
/CH3/9) 

 

- Lansarea unui 
dialog pentru a 
explora 
fezabilitatea 
înființării unui 
centru de inovare. 

- Consultarea cu 
industria și lansarea 
Hub-ului Fintech 

  

În proces de implementare // 

Studiile elaborate până șa această etapă și 
consultările Secretariatului Consiliului Economic cu 
Banca Națională, cu alte părți interesate, au dus la .  

La etapa de față: 

1. SCE are deja elaborate o serie de amendamente 
legislative finanțate de USAID pentru pachetul 
legislativ digitalizare eComerț;  

2. BERD finanțează un studiu și elaborarea 
recomandărilor privind conectarea Poștei Moldovei 
la fluxurile de eComerț internațional și oferirea 
serviciilor de monedă electronică, ce va contribui la 
ridicarea gradului de incluziune financiară/digitală 
a consumatorilor și micilor antreprenor, în special 
în zonele rurale.  

3. De asemenea, la solicitarea SCE, UK GGF 
finanțează un studiu și elaborarea recomandărilor 
privind digitalizarea IMM-urilor, dezvoltarea 
marketplace-urilor locale și suportul sectorului 
Fintech. 

4. BERD a fost solicitat de SCE și a inițiat un studiu 
al situației curente în Moldova și elaborarea de 
recomandări privind acțiunile ulterioare necesare 
în acest sens. 

Crearea precondițiilor legislative pentru lansarea 
unui Hub inovațional (regulatoriu) FinTech vor fi 
incluse în proiectul Pachetului legislativ eComerț.  

Pe 12.04.2022 cu suportul Tekwill (USAID/Sweden) 
a fost creat un hub FinTech cu obiective de 
instruire și promovare a noilor tehnologii în 
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domeniu, pe platforma ASEM. 

45.  Condiții mai scăzute ale pragului de licențiere pentru 
micii prestatori de servicii de plată și instituțiile mici de 
bani electronici cu volume mici 

Deși există deja mulți prestatori alternativi de plăți pe 
piață, noile modificări legislative, cum ar fi PSD2, noul 
model de afaceri Fintech, etc., permit niveluri mai ridicate 
de inovare în domeniul plăților și serviciilor financiare, 
care ar putea aduce beneficii Republicii Moldova prin 
comerț electronic și plăți electronice. Cu toate acestea, 
barierele la intrare pe această piață sunt ridicate. 
Licențierea vine cu cerințe de capital inițiale și în curs de 
desfășurare, care ar descuraja start-up-urile cu idei 
grozave, dar care nu au suficientă finanțare.  

Prestatorii de servicii de plată cu volum redus și emitenții 
de monedă electronică prezintă un risc mai mic pentru 
sistemul financiar și, prin urmare, nu ar trebui să li se 
solicite să dețină același nivel al capitalului inițial ca 
întreprinderile cu volum mai mare și mai riscante. Cerința 
de capital va crește proporțional pe măsură ce volumele 
afacerii cresc. 

Barierele de intrare 
mai mici vor încuraja 
întreprinderile 
Fintech mai 
inovatoare pe piață, 
sporind concurența și 
reducând taxele de 
plată pentru 
comercianții de 
comerț electronic.  

 

BNM 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/BNM-
03) 

 

- Analiza de 
fezabilitate, 
evaluarea riscurilor 
și de punere în 
aplicare  

- Proiect de 
modificare a 
legislației 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

46.  Consolidarea sectorului Fintech și luarea în considerare a 
lansării unei Asociații Fintech specializate 

Autoritățile de reglementare și guvernele consideră de 
regulă, că este dificil să colaboreze cu firmele Fintech 
individuale, în special în ceea ce privește aspectele care 
au impact asupra industriei în sens larg. Acestea au 
nevoie de o viziune obiectivă care să reprezinte punctul 
de vedere comun al tuturor membrilor din sector.  

Asociația Fintech va aduce concentrarea și ajutorul 
necesar pentru a face sectorul mai vizibil și, prin urmare, 

Crearea unei Asociații 
Fintech din Moldova 
puternică și bine 
coordonată 

Sectorul 
asociativ; 
BNM 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/ASO-
01) 

- Dialog public 
privind lansarea 
unei Asociații 
Fintech 

- Un organism 
independent 
puternic care să 
conducă o astfel de 
inițiativă 

În curs de desfășurare // 

Până în prezent, au fost inițiate o serie de 
consultări pentru a defini constrângerile și soluțiile 
disponibile în acest sens. 

La solicitarea SCE, UK GGF a inițiat un studiu și 
elaborarea de recomandări privind consolidarea 
sectorului Fintech, cu posibilitățile de susținere a 
creării unei asociații sectoriale dedicate și lansarea 
unor acțiuni targhetate în acest sens.  
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capabil să aducă schimbări transformatoare în sectorul 
serviciilor financiare.  

47.  Transparența în politica de deschidere a unui cont și în 
ceea ce cu privire la soluțiile de comerț electronic 

Unele reglementări privind transparența și normele clare 
pentru deschiderea depozitelor de roll-over aplicate de 
PSP și bănci pentru comercianți ar trebui elaborate cu 
obligația revizuirii sale cel puțin o dată pe trimestru. 

Va reduce costul 
comerțului electronic 

BNM 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH3/1) 

 În curs de desfășurare // 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii au 
fost lansate de SCE și consultate cu Visa, Master 
Card și MAIB. Odată cu finalizarea studiului privind 
infrastructura eCommerce (UK GGF), o nouă listă 
de priorități/acțiuni vor fi setate în acest sens. 

48.  Plafonarea depozitelor roll-over pentru eComerț 

Pentru a dezvolta comerțul electronic, este obligatoriu să 
se reconsidere riscurile care stau în spatele deciziei de a 
aplica depozitele în rollover. După cum arată studiile, nu 
trebuie să depășească 3% din valoare adăugată și să nu 
depășească termenul de două luni. Totuși, condițiile 
actuale pe piață variază și sunt arbitrare 

Aceasta va duce la o 
matrice de tranzacții 
mai dinamică și va 
stimula toate părțile 
implicate în comerțul 
electronic 

BNM 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH3/2) 

 Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

49.  Schema de subvenție și cash-back (SCS) 

În loc de scăderea cotei standard de TVA, ar putea fi 
acordată rambursarea numerarului în contul persoanelor 
fizice care utilizează metode de plată electronică (3% per 
tranzacție). Pe de altă parte, pentru a compensa taxele 
comercianților, ar trebui luată în considerare o subvenție 
de 3% pe tranzacție, sau alte măsuri stimulatorii. 

Motivarea 
persoanele fizice să 
utilizeze plăți 
electronice și să 
solicite această 
soluție, dacă nu 
există astfel de 
opțiuni 

MF, BNM 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH3/3) 

 Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

50.  Un singur document pentru tranzacție (POS și CRM) 

Procesarea cardului bancar prin POS trebuie efectuată 
împreună cu emiterea unui "Bon fiscal" din CRM. Nu este 
nevoie de un "Bon fiscal", dacă tranzacția se face 
electronic. 

Diminuarea costurilor 
de conformitate și a 
timpului de 
procesare a 
tranzacțiilor 

MF, SFS 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC/CH3/4) 

 În proces de implementare // 

Acțiunea a fost inclusă ca obiectiv al Guvernului în 
PAG 2021-2022. Consultările cu 
instituțiile/partenerii sunt în derulare pentru 
realizarea acestui obiectiv. 
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51.  Regimul special "intern"  

Sistemul de plată instantanee ar trebui pus în aplicare cât 
mai curând posibil. De asemenea, ar trebui de examinat 
disponibilitatea unui program provizoriu de punere în 
aplicare a acestuia pe resursele publice.  

Va reduce costurile 
tranzacțiilor 

BNM 

_________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH3/6) 

 Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

52.  Comision interbancar special pentru unele tranzacții 

Negocierile ar trebui să înceapă cu Visa și MasterCard 
privind un regim special pentru plățile guvernamentale, 
utilități și plăți sociale etc., pentru a primi o rată mai mică 
aplicată pe tranzacții 

Va reduce costurile 
tranzacțiilor 

BNM, MF 

_________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH3/7) 

 În curs de desfășurare // 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii au 
fost lansate de SCE.  

53.  Publicarea cauzelor respingerii cererii comerciantului a 
procesa plăți  

Ar trebui să existe o înțelegere clară a cauzelor respingerii 
pentru a procesa cererea comerciantului în sistemul de 
acceptare directă a plăților, integrat pe site-ul său web 

O înțelegere clară a 
proceselor sistemului 
de comerț electronic 

BNM 

_________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH3/8) 

 În curs de desfășurare // 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii au 
fost lansate de SCE.  

54.  Dezvoltarea unui mecanism fiscal simplificat pentru 
activitățile comerciale care efectuează doar plăți 
electronice 

Procedurile fiscale sunt destul de grele și implică riscuri 
ridicate de sancțiuni. Este o problemă în primul rând 
pentru întreprinderile mici și întreprinderile care au 
activități simple. Aceste întreprinderi trebuie identificate 
și lor trebuie de le aplicat mecanisme fiscale simplificate. 

Noi oportunități de 
afaceri pentru 
companiile on-line, 
mai puține riscuri de 
evaziune fiscală  

MF, SFS 

________ 

/Consiliul 
Economic (IFC) 

 Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

55.  e-Bon fiscal emis de "Portalul Fiscal" 

"E-Bon fiscal" emis de sistemul informatic Fiscal Gateway 
al Serviciului Fiscal de Stat confirmă tranzacția electronică 

Stimularea dezvoltării 
comerțului electronic 

MF, SFS, 
APCSP 

 În proces de implementare // 

Acțiunea a fost inclusă ca obiectiv al Guvernului în 
PAG 2021-2022. Consultările cu 
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fără nicio hârtie suplimentară implicată (extrasul ordinar 
publicat de CRM). De asemenea, va elimina bonul fiscal 
pentru soluția cash-on-delivery atunci când furnizorul 
post-service furnizează servicii, iar informațiile sunt 
stocate prin Portalul Fiscal 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH6/1) 

instituțiile/partenerii sunt în derulare pentru 
realizarea acestui obiectiv. 

56.  Reduceri nediscriminatorii pentru plățile în numerar și 
fără numerar 

Strategia de preț diferită pentru plățile în numerar și fără 
numerar ar trebui eliminată. Reducerile sau alte forme de 
stimulare a vânzărilor trebuie să fie similare.  

Eliminarea barierelor 
artificiale pentru 
economia fără 
numerar 

ME, APCSP 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH6/7) 

 În proces de implementare // 

Acțiunea a fost introdusă în Roadmap la etapa de 
actualizare a acesteia în iulie 2021. 

Secretariatul Consiliului Economic de comun cu 
Proiectul Tehnologiile Viitorului (USAID) a 
identificat expertiza necesară pentru actualizarea 
legislației în acest domeniu, amendamente 
legislative care vor deveni parte a Pachetului 
legislativ eComerț. 

57.  Politica privind educația digitală și incluziunea financiară 
(DEFIP) 

Această politică ar trebui să acopere aspecte esențiale 
legate de alfabetizarea digitală și financiară a populației, 
în special a tinerilor (15+), femei și vârstnici.  

Promovarea 
instrumentelor 
digitale și incluziunea 
financiară 

BNM, MF 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH6/5) 

 Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

 Obiectivul 3. Facilitarea procedurilor vamale pentru exporturile online, stimularea serviciilor poștale și de curierat (14 acțiuni) 

58.  Identificarea constrângerilor si stimularea concurentei 
pe piața serviciilor poștale si de curierat  

Serviciile poștale și de curierat sunt esențiale pentru 
dezvoltarea comerțului electronic și a eExporturilor. 
Concurența scăzută pe această piață specifică generează 
rate ridicate și calitate scăzută a serviciilor. 

Piață dinamică și 
servicii calitative 

ME, ANRCETI  Realizat // 

Liberalizarea pieței de servicii poștale, în 
conformitate cu legislația europeană și prevederile 
Acordului de Asociere RM-UE au fost aprobate de 
Parlament în noiembrie 2020, intrând în vigoare de 
la 1 ianuarie 2021.  
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59.  Licență eMoney pentru operatorul poștal național, 
integrarea serviciilor de plată și furnizarea de servicii 
eWallet antreprenorilor și clienților 

Această acțiune va facilita accesul potențialilor 
comercianți și clienți, în special din zonele îndepărtate, la 
servicii de plată competitive. Infrastructura PM este 
foarte ramificată și deja conectată la instrumentele 
internaționale de plată, fiind pregătită să dezvolte servicii 
complementare pentru companiile locale. 

Acces larg la serviciile 
ePayment 

Operatorul 
poștal de 
serviciu 
universal, 
BNM 

_________ 

USAID/MSRP 

 În proces de implementare // 

Poșta Moldovei și-a dezvoltat propriul concept 
privind implementarea eWallet și a serviciilor 
electronice, precum și un plan de afaceri în acest 
sens. În acest scop, PM a solicitat licența respectivă 
în conformitate cu cerințele BNM. Procesul nu a 
fost finalizat.  

La etapa de față, la solicitarea SCE și cu suportul 
BERD, a fost contractat PWC pentru studiul 
specializat privind încadrarea Poștei Moldovei 
circuitul de comerț electronic regional și 
internațional, inclusiv îmbunătățirea proceselor 
interne pentru implementarea platformelor de 
comerț electronic, API deschis și a instrumentelor 
de plată electronică. Studiul urmează a fi prezentat 
până la sf. lunii martie 2022.  

Totodată, Banca Europeană de Investiții, în 
continuarea acțiunilor lansate în acest sens până la 
etapa de față, analizează posibilitatea unor măsuri 
investiționale de amploare pentru modernizarea 
infrastructurii poștale din țară și conectarea 
acesteia la circuitele de eComerț internațional.  

Opțiunile identificate și disponibilitatea 
partenerilor de dezvoltare urmează a fi discutate la 
următoarea etapă de promovare a acestei acțiuni. 

60.  Aprobarea unei declarații vamale cu un set redus de 
date pentru trimiterile poștale internaționale cu o 
valoare intrinsecă de ≤ 1000 EUR  

Eliminarea duplicării procedurilor între declarația vamală 
detaliată și declarația poștală CN23, reducerea costurilor 
de administrare, precum și accesibilitatea serviciilor de 
declarare direct în oficiile poștale, va facilita creșterea 

 ME, Serviciul 
Vamal, SF, 
furnizori de 
servicii poștale 

_________ 

USAID 

 În proces de implementare // 

Aprobarea formularelor poștale CN22/CN23 ca 
declarație vamală se află în etapa pregătitoare 
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eExporturilor. În prezent, Serviciul Vamal recunoaște doar 
declarația vamală în detaliu, deși declarația poștală CN23 
colectează deja aceste date. Armonizarea acestora ar 
oferi societăților exportatoare posibilitatea de a 
economisi timp și resurse, servind pentru mai multe 
operațiuni, inclusiv rambursarea TVA. 

61.  Dezvoltarea sistemului informațional "Asycuda World" și 
integrarea modulelor informaționale ale ÎS Poșta 
Moldovei, precum și a serviciilor de curierat rapid 

Implementarea Asycuda 4.3 va oferi posibilitatea de a 
completa online o declarație poștală/vamală unică CN23 
pe interfața CDS, eliminând plățile pentru serviciile 
brokerilor vamali. În această etapă, sistemul de informații 
poștale nu este interoperabil cu sistemul de informații 
vamale (declarațiile poștale și declarațiile vamale sunt 
prezentate separat pe suport de hârtie, deși sunt în mare 
măsură comparabile și pot fi integrate online). Întârzierea 
acestei soluții duce la duplicarea mai multor procese în 
obținerea declarației vamale preliminare și optimizarea 
proceselor legate de expedierea coletelor. 

 MF, Serviciul 
Vamal, 
operatorul de 
servicii poștale 

__________ 

USAID/MSRP 

 În proces de implementare // 

Tranziția către Asycuda 4.3 se află în faza finală de 
punere în aplicare. Serviciul Vamal cooperează cu 
Operatorul Poștal Național pentru interconectarea 
Sistemului de Declarații Vamale (CDS) cu sistemul 
informațional vamal, elaborarea și implementarea 
unei cereri online pentru completarea declarației 
CN23.  

Acest proces este facilitat de noul statut al Poșta 
Moldovei de Agent Economic Autorizat (AEO), 
obținut la 8 aprilie 2021. 

Totodată, Poșta Moldovei a semnat cu Serviciul 
Vamal Memorandumul de Cooperare, care are 
drept scop intensificarea cooperării 
interinstituționale pentru facilitarea digitalizării 
economiei naționale și dezvoltarea comerțului 
electronic prin alinierea la standardele 
internaționale în domeniu. Memorandumul 
acoperă mai multe domenii de cooperare, ar fi 
simplificarea procedurilor vamale, creșterea 
securității corespondenței, facilitarea prelucrării 
rapide a trimiterilor poștale, combaterea 
comerțului ilicit, intensificarea schimbului de date 
electronice anterioare între autoritățile vamale și 
poștale și aprobarea formularelor poștale CN22 și 
CN23 ca declarații vamale. 
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62.  Obținerea statutului de Agent Economic Autorizat 
pentru proceduri vamale simplificate de către SE Posta 
Moldovei și alți operatori interesați 

Prezentul statut va permite operatorilor poștali naționali 
să contribuie la simplificarea procedurilor vamale 

 Operatori 
poștali, 

Serviciul 
Vamal 

 Realizat // 

La 8 aprilie 2021, Poșta Moldovei a obținut statutul 
de Agent Economic Autorizat. Pentru a obține 
această certificare, Compania a trecut printr-un 
proces amplu și complex de verificare și adaptare 
la standardele și procedurile internaționale  

63.  Obținerea licenței brokerului vamal de către Poșta 
Moldovei și alți furnizori de servicii poștale. Ajustarea 
reglementărilor privind brokerul vamal și specialistul 
vamal în domeniul vămuirii pentru a elimina barierele 
pentru eExporturi 

Acest statut va permite operatorilor poștali să contribuie 
la simplificarea procedurilor vamale pentru potențialii săi 
clienți, orientați spre export la un ghișeu unic - pe 
teritoriul oficiilor poștale 

 ME, MF, SV, 
operatori 
poștali 

 În proces de implementare // 

Capacitățile Operatorului Poștal Național au fost 
evaluate, iar procedurile de pregătire a cererii 
pentru acest statut de către Poșta Moldovei sunt în 
curs de examinare  

64.  Automatizarea prelucrării vamale a coletelor în Centrul 
Republican de Procesare Postă 

Infrastructura tehnologică învechită și lipsa automatizării 
în etapa procesării coletelor reduc atractivitatea acestui 
serviciu și descurajează beneficiarii. Controlul vamal 
manual și lipsa echipamentelor de scanare în centrele de 
procesare a corespondenței prelungesc semnificativ 
timpul de procesare. 

 Poșta 
Moldovei, 

Serviciul 
Vamal 

________ 

BEI/BERD 

 În proces de implementare // 

Consultările au fost lansate între Operatorul Poștal 
Național, Banca Europeană de Investiții și Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
privind atragerea suportului metodologic și 
financiar pentru modernizarea infrastructurii, 
digitalizarea proceselor interne în cadrul Centrului 
Republican de Sortare și Procesare a 
Corespondenței, ș.a. elemente esențiale în acest 
sens 

65.  Aprobarea cerințelor pentru înființarea Zonei de Control 
Vamal (spații amenajate) în oficiile operatorilor poștali  

Efectuarea controlului vamal al trimiterilor poștale 
internaționale pe teritoriul organizat al operatorilor 
poștali ar reduce substanțial timpul și costurile. Claritatea 

 ME, Serviciul 
Vamal 

 Realizat // 

Au fost analizate cerințele și criteriile de bază 
pentru spațiile amenajate pentru controlul vamal al 
trimiterilor poștale internaționale și prin Hotărâre 
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în ceea ce privește criteriile necesare pentru organizarea 
acestui proces ar oferi previzibilitatea necesară pentru 
operatorii poștali. 

de Guvern acestea au fost ajustate în Octombrie 
2021.  

Ca urmare, Serviciul Vamal a inițiat procesul de 
consultare și conlucrare cu operatorii poștali 
interesați în comerțul și transportul internațional 
de mărfuri pentru constituirea zonelor de control 
vamal (ZCV) cu statut permanent, atât în 
municipiul Chișinău, cât și în alte localități propuse. 

66.  Eliminarea taxei de 0,1% pentru procedurile vamale la 
exportul de mărfuri prin trimiteri poștale internaționale 

Taxa de 0,1 % pentru procedurile vamale pentru exportul 
de mărfuri prin poștă internațională este anacronică la 
nivel european sau cel puțin nu este percepută la 
efectuarea procedurilor în timpul programului general de 
lucru. Eliminarea sa ar simplifica procedural, atât 
comerțul online, cât și cel financiar, iar beneficiile 
indirecte pentru bugetul de stat vor compensa eliminarea 
acestei taxe 

 MF, ME  În proces de implementare // 

Ministerul Economiei a propus eliminarea taxei de 
0,1% pentru procedurile vamale la exportul de 
mărfuri prin trimiteri poștale internaționale, ca 
fiind anacronică, dar o decizie pozitivă nu a fost 
posibilă pentru exercițiul financiar 2021. Pentru 
politica bugetar fiscală din 2022, această acțiune 
nu a fost examinată. Odată cu intrarea în vigoare a 
noului Cod Vamal din 01.01.2023, această taxă va fi 
eliminată 

67.  Inițierea unui dialog cu autoritățile locale pentru 
reducerea sau eliminarea taxelor locale pentru 
operatorii platformelor de comerț electronic 

Eliminarea anumitor taxe locale pentru operatorii 
platformelor de comerț electronic, cel puțin pentru 
perioada de lansare a afacerii sau de maturizare a 
acesteia, ar stimula noi operatori și ar contribui la 
extinderea acestui sector economic. Pe de altă parte, un 
impozit local forfetar, cum ar fi cel de 10 mii de lei anual 
în Chișinău pentru operatorii platformelor de comerț 
electronic, descurajează antreprenorii și favorizează piața 
gri. 

 MF, ME, 
autoritățile 
locale 

 În proces de implementare // 

Primăria Municipiului Chișinău a impus un 
moratoriu privind aplicarea impozitului anual de 10 
mii de lei pentru anul 2020 și o micșorare a ei 
pentru anul 2021. Eliminarea legislativă sau 
plafonarea acestei taxe locale nu au avut sprijinul 
necesar în Parlament în cadrul dezbaterilor privind 
politica fiscală și bugetară pentru anul 2021, iar 
ulterior nu a fost ridicată în acest format. 

Subiectul urmează a fi propus de Consiliul 
Economic prin Pachetul legislativ eComerț, ce este 
la etapa de elaborare, cu suportul USAID.  



pagină 36 

 ACȚIUNI 

/ SCURTĂ DESCRIERE 

IMPACTUL SCONTAT PARTENERI REPERE 
INTERMEDIARE 

PROGRES  

68.  Inițierea unui studiu strategic privind dezvoltarea 
comerțului electronic în Republica Moldova, atragerea 
expertizei internaționale și implementarea bunelor 
practici la scară națională în domeniul comerțului 
electronic 

Pe termen mediu și lung, sunt necesare studii și acțiuni 
mai aprofundate în materie de politici, legislative și de 
reglementare pentru a dezvolta un sector sustenabil al 
comerțului electronic. 

 ME 

_________ 

USAID/MSRP/
Tekwill/MCP 

 Realizat // 

Studiul rapid privind dezvoltarea comerțului 
electronic în Republica Moldova a fost prezentat 
public la 27 octombrie 2020: 
https://mei.gov.md/sites/default/files/studiul-
usaid-e-commerce.pdf  
Acesta include recomandări specifice privind 
comerțul electronic și digitalizarea economiei, 
majoritatea devenind parte a Foii de parcurs 
actualizate.  

SCE a convenit cu FTA/USAID, actualizarea 
periodică a acestui studiu cu suportul expertizei 
internaționale și identificarea de noi măsuri în 
acest sens. 

69.  Dezvoltarea unui API pentru terți și integrarea cu 
platforme de comerț electronic 

Companiile și furnizorii de soluții logistice și-au exprimat 
interesul pentru o interfață de programare a aplicațiilor 
(API), astfel încât soluțiile lor de comerț electronic să 
poată interacționa cu soluția poștală într-un mod live și 
automatizat. Modulele de integrare sunt de mare folos, în 
special pentru micii comercianți care posibil să nu aibă 
capacitatea financiară de a dezvolta o integrare 
personalizată. Poșta Moldovei, în calitate de întreprindere 
de stat, are deja mandatul de a facilita dezvoltarea 
comerțului, comunicațiilor și logisticii în țară și 
străinătate. Dezvoltarea și propunerea unui API este o 
continuare logică a viziunii poștale actuale solicitate de 
majoritatea IMM-urilor și furnizorilor de logistică. 

API pentru terți si 
platforme de 
eComerț la Posta 
Moldovei 

PM, alți 
operatori 
poștali 

_________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/POS-
01) 

- Evaluarea gradului 
de pregătire actuală 
a sistemelor poștale 
pentru schimbul de 
informații  

- Asistență din 
partea 
organizațiilor 
internaționale  

- Implementare API 

În curs de implementare // 

SCE a inițiat cu suportul BERD un studiu privind 
integrarea platformelor de eComerț, a 
instrumentelor de plată electronică și a unui API 
pentru comercianții on-line de către operatorul 
poștal național Poșta Moldovei. Opțiunile 
identificate vor fi discutate cu părțile vizate pentru 
dezvoltarea noilor inițiative.  

70.  Instruire (certificări) privind procedurile vamale pentru 
întreprinderi 

Risc redus și 
încredere sporită în 

MF, SV  Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 

https://mei.gov.md/sites/default/files/studiul-usaid-e-commerce.pdf
https://mei.gov.md/sites/default/files/studiul-usaid-e-commerce.pdf
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Companiile sunt pe deplin responsabile pentru greșelile 
declarantului, prin urmare, există o nevoie puternică în 
special de instruiri efectuate de specialiștii Serviciului 
Vamal (cu certificare corespondentă). 

capacitățile proprii în 
loc de servicii broker 
externalizate 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH4/3) 

acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

71.  Regim de lucrători zilieri pentru anumiți angajați ai 
companiilor de curierat  

Furnizorii de servicii de post-livrare sau curierat care au 
software pentru curieri cu identificare în timp real, ar 
putea angaja curieri cu regim de zilier pentru livrarea 
bunurilor în cazul utilizării numai a transportului public, a 
bicicletei sau similar  

Dezvoltarea 
serviciilor de curierat 
și a oportunităților de 
locuri de muncă 
parțiale pentru tineri 

ME, MF 

_______ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH4/2) 

 În curs de implementare // 

Amendarea legislației în acest sens va fi inclusă în 
proiectul de Pachet legislativ eComerț 

 Obiectivul 4. Consolidarea platformelor naționale pentru comerț electronic, atragerea operatorilor internaționali (9 acțiuni) 

72.  Negocieri directe cu platformele internaționale și 
regionale de comerț electronic, cum ar fi Amazon, eMag, 
etc. privind extinderea acestora în Republica Moldova și 
acceptarea companiilor locale ca furnizori 

Acest obiectiv este foarte complex, mai puțin depinde de 
factorii interni, dar are un mare potențial pentru a facilita 
eExporturile din Moldova.  

Conectarea Moldovei 
la piețele electronice 
internaționale  

ME, MIA, 
furnizori de 
servicii de 
comerț 
electronic 

- Stimulente pentru 
extinderea 
infrastructurii 
logistice, negocieri 
la cel mai înalt 
nivel, sprijin pentru 
producătorii locali 
pentru accesarea 
acestor rețele 

În proces de implementare // 

Acțiunea necesită un angajament în negocieri la 
nivel de țară. SCE este în consultări cu partenerii 
pentru pregătirea ofertei/poziției pentru negocieri  

73.  Atragerea prestatorilor internaționali de servicii de plată 
electronică pentru a se extinde în Republica Moldova 
sau pentru a accepta companiile locale ca parteneri  

Acest obiectiv depinde mai puțin de deschiderea 
autorităților, ci de dimensiunea pieței și de numărul de 
potențiali utilizatori. Cu toate acestea, pornind de la 
premisa că acest lucru va avea un impact serios asupra 
extinderii oportunităților de comerț electronic, inițierea 
acestui dialog este necesară. Este nevoie de identificarea 

Conectarea Moldovei 
la fluxurile 
internaționale 
Fintech  

BNM, ME  În proces de implementare // 

Acțiunea a fost inclusă ca obiectiv al Guvernului în 
PAG 2021-2022. Consultările cu 
instituțiile/partenerii urmează a fi lansate. 
Obiectivul primordial ar fi eliminarea condițiilor 
discriminatorii și îmbunătățirea competitivității pe 
piața locală de servicii de plăți online și 
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măsurilor de stimulare și încurajare a desfășurării 
operațiunilor în țara noastră de către furnizorii 
internaționali de plăți electronice. 

implementarea legislației armonizate cu PSD2. 
Proiectul de lege este în Parlament. 

74.  Sprijinirea inițiativelor sectorului privat sau ale 
sectorului asociativ de a contribui la promovarea 
comerțului electronic 

Inițiativele private și asociative sunt un impuls serios 
pentru o conștientizare largă a problemei și atragerea de 
parteneri / resurse pentru atingerea obiectivelor de 
comerț electronic.  

Sprijin larg al 
inițiativelor de 
comerț electronic 

MEI, sectorul 
asociativ, 
parteneri de 
dezvoltare 

 Finalizat //  

Au fost lansate mai multe inițiative și au loc 
consultări periodice pe platforma Consiliului 
Economic cu părțile interesate. S-a reușit 
construirea unei comunități în sprijinul comerțului 
electronic și al digitalizării economiei, precum și au 
fost inițiate o serie de inițiative susținute de 
partenerii de dezvoltare și comunitatea de afaceri 
locală. Acest lucru garantează succesul mai multor 
acțiuni lansate în cadrul Foii de parcurs 

75.  Evaluarea oportunității înregistrării mărcii de stat 
"Fabricat în Moldova" și lansării Programului Fabricat în 
Moldova 

Există un mare potențial de a sprijini exporturile on-line 
printr-un program de marketing de țară. În prezent, mai 
multe inițiative importante sunt realizate de Agenția de 
Investiții a Republicii Moldova (http://invest.gov.md) cu 
scopul de a sprijini atragerea și promovarea investițiilor. 
Acesta consolidează imaginea Moldovei, dar un Program 
dedicat în sprijinul brandurilor naționale și utilizarea sa 
răspândită pentru marketingul digital ar crea o condiție 
prealabilă necesară pentru creșterea eExporturilor  

- Marcă înregistrată 
de stat 

- Un set de 
recomandări pentru 
branding despre 
modul în care aceasta 
va fi utilizată pe site-
urile web, ambalarea 
produselor și alt 
suport 

MIA, Camera 
de Comerț și 
Industrie, 
AGEPI, ME  

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/MOE-
05) 

- Design "Made in 
Moldova" brand și 
Program de 
promovare 

- Înființarea unui 
"depozit virtual" în 
cadrul Programului  

 

 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

76.  Examinarea oportunității unui program avansat de 
consolidare a capacităților de marketing digital 

Unul dintre domeniile cheie pentru eComerț este 
marketingul digital, care necesită efort semnificativ și 
buget. Există o lipsă de competență pentru marketingul 

Programe 
educaționale de 
marketing digital 
implementate  

MIA; ME  

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/MOE-

Inițierea unui studiu 
pentru programe 
educaționale de 
marketing digital, 
atragerea mediului 
academic și a altor 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 
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digital pe piața Moldovei 04) părți interesate 

77.  Înregistrarea mărfurilor Made in Moldova prin 
instrumentul UE - Import One Stop Shop (IOSS) 

Dezvoltarea posibilității pentru IMM-urile moldovenești 
să exporte în UE prin intermediul IOSS – facilitatea UE 
pentru întreprinderile din afara UE.  

Reducerea costurilor 
pentru exportul pe 
piața UE 

MIA, MEI, 
ONGuri 
specializate 

__________ 

/Consiliul 
Economic 
(CEEC /CH4/1) 

 Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

78.  Includerea dezvoltarea serviciilor de e-Fulfilment în 
proiectele existente de parcuri industriale 

Infrastructura logistică internă din Moldova este 
operațională. De asemenea, se instituie infrastructura de 
depozitare; cu toate acestea, decalajul ține de 
disponibilitatea companiilor de aprovizionare care ar 
putea oferi un astfel de serviciu mai multor clienți 
simultan. Pentru moment, fiecare companie tinde să-și 
construiască propriile operațiuni de aprovizionare și, 
adesea, chiar să aibă propria flotă de vehicule și șoferi.  

Dar cele 51 de platforme industriale multifuncționale 
existente și inițiativa de a construi încă 16 în regiuni și 
zone slab dezvoltate reprezintă, de asemenea, o 
oportunitate de a dezvolta logistica comerțului electronic. 

Modernizarea 
platformelor 
industriale existente, 
în vederea asigurării 
infrastructurii 
logistice și a 
operatorilor de e-
Fulfilment 

 

MEI; MF 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/MOE-
03) 

Analiza și 
elaborarea planul 
detaliat pentru 
infrastructura 
serviciilor de e-
Fulfilment, 
stimularea 
operatorilor 

Implicarea 
companiilor private 
și lansarea pilotării  

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

79.  Examinarea oportunității de dezvoltare a coridoarelor 
fiscale/logistice/marketing la eExport 

Mai multe companii moldovenești își exportă bunurile și 
serviciile printr-o entitate românească. Aceste activități 
implică costuri suplimentare și sincronizare, dar pot oferi 
acces mai rapid pe piață.  

O soluție în acest scop ar putea fi înființarea unui program 

Promovarea 
capacităților și 
oportunităților 
existente pentru 
comerțul electronic 
în zona UE 

MF (Serviciul 
Vamal, 
Serviciul Fiscal 
de Stat); MEI 

_________ 

/Consiliul 
Economic 

Examinarea și 
punerea în aplicare 
a recomandărilor 
EU4Digital pentru 
facilitarea 
comerțului 
electronic 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 
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 ACȚIUNI 

/ SCURTĂ DESCRIERE 

IMPACTUL SCONTAT PARTENERI REPERE 
INTERMEDIARE 

PROGRES  

de coaching pentru a ajuta IMM-urile din Moldova să 
obțină numere de TVA din UE. În plus, Republica Moldova 
ar putea solicita României să elimine cerința de 
reprezentant fiscal rezident și să permită companiilor 
moldovenești să solicite un număr de TVA românesc. 

Înregistrarea fiscală în UE deschide, de asemenea, accesul 
la soluții de plată bazate în UE, iar furnizorii de servicii 
logistice și de ePlată din UE nu sunt accesibili pentru 
entitățile din Moldova. Rezultatul va fi crearea de noi 
canale de export 

(MRECR/MOE-
07) 

Inițierea discuțiilor 
cu Guvernul 
României pentru 
scutirea 
companiilor 
moldovenești de 
obligația de a 
deschide o 
reprezentanță 
locală pentru a 
obține un număr EU 
pentru TVA 

80.  Încurajarea modelului de afaceri Direct-Către-
Consumator pentru IMM-uri 

Producătorii moldoveni au o capacitate de producție 
limitată pentru a concura cu nivelurile de producție 
"industrială" ale multor economii. Modelul Direct-Către-
Consumator (D2C) este o tehnică de diferențiere și un 
model de afaceri mai accesibil și mai satisfăcător pentru 
IMM-urile locale 

Marje mai mari și 
expunerea mărcii 
pentru IMM-uri 

 

MEI; ODIMM; 
MIA 

________ 

/Consiliul 
Economic 
(MRECR/MOE-
06) 

Elaborarea și 
lansarea pilotului 
pentru IMM-urile 
selectate din 
comerțul electronic 

Acțiune introdusă în procesul de actualizare a Foii 
de parcurs. Consultările cu instituțiile/partenerii și 
acțiunile necesare urmează a fi lansate de SCE 

 

*ABREVIERI: 

MEI - Ministerul Economiei și Infrastructurii 

MJ - Ministerul Justiției 

MF- Ministerul Finanțelor 

MSMPS - Ministerul Sănătății, Muncii si Protecției Sociale 

BNM - Banca Națională a Moldovei 

ASP- Agenția Servicii Publice 

MIA- Agenția de Investiții a Moldovei 

AGE - Agenția de Guvernare Electronică 

SFS - Serviciul Fiscal de Stat 

SV – Serviciul Vamal 

SIS - Serviciul de Informații și Securitate 

STISC - Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică 
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CNPDCP - Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

SPCSB - Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor 

BNS- Biroul Național de Statistică  

APCSP- Agenția pentru Protecția Consumatorilor si Supravegherea Pieței 

CNPF - Comisia Națională a Pieței Financiare  

PSP- Prestatori de servicii de plată 


