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Digitalizarea serviciilor publice, precum ?i oportunit??ile de dezvoltare a unor noi proiecte investi?ionale comune au
fost principalele subiecte ale discu?iei de ast?zi dintre ministrul Economiei ?i Infrastructurii, Sergiu Railean, ?i
ambasadorul SUA în ?ara noastr?, Dereck J. Hogan.

Agenda întrevederii a mai cuprins ?i alte subiecte, printre care elaborarea proiectului de lege cu privire la
reglementarea mecanismului de screening al investi?iilor în domeniile strategice ale economiei na?ionale, aspecte
ce ?in de securitatea energetic? a Republicii Moldova, precum ?i implementarea Sistemului informa?ional „eAutoriza?ie transport” [1]. Acest sistem a fost lansat recent ?i reprezint? o platform? online, care a fost dezvoltat?
cu suportul echipei Programului USAID „Reforme Structurale în Moldova”. Prin intermediul acestei platforme,
operatorii de transport moldoveni pot ob?ine în mod electronic toate autoriza?iile în transport.

Sergiu Railean a declarat c? o prioritate a Ministerului Economiei ?i Infrastructurii este digitalizarea proceselor de
interac?iune dintre mediul de afaceri ?i institu?iile statului, care, în contextul crizei pandemice, a devenit o
necesitate stringent?. De aceea, institu?ia continu? s? identifice noi m?suri ?i resurse pentru realizarea acestui
obiectiv.

În cadrul ?edin?ei, p?r?ile au mai discutat despre necesitatea valorific?rii noilor oportunit??i investi?ionale ?i de
comer? bilateral dintre Moldova ?i SUA, inclusiv prin intermediul unui dialog bilateral continuu. Potrivit datelor
Ministerului Economiei ?i Infrastructurii, volumul comer?ului exterior al Republicii Moldova cu Statele Unite ale
Americii, în perioada ianuarie – mai 2020 a înregistrat suma de circa 35,795 mln USD, fiind în descre?tere cu
8,72% în compara?ie cu aceea?i perioad? a anului 2019.

La moment, în Republica Moldova î?i desf??oar? activitatea 398 întreprinderi cu capital american, valoarea
investi?iilor în capitalul social fiind de circa 522,946 mln lei. Dup? valoarea capitalului investit, SUA se afl? pe locul
9 printre principalii investitori ai Republicii Moldova la nivel mondial.
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