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Stimate domn/Stimată doamnă,
În deplină înțelegere a contextului actual ce a impus necesitatea declarării stării de urgență și
a luării de către autorități a măsurilor de combatere a răspândirii îmbolnăvirilor cu virusul
COVID-19, solicităm ministerelor, instituțiilor și autorităților române să nu piardă din vedere
necesitatea menținerii unui mediu stabil pentru derularea activităților operatorilor economici.
Lipsa unei infrastructuri care să permită derularea normală a interacțiunilor dintre instituțiile
statului și operatorii economici va avea consecințe negative atât asupra proiectelor în care
aceștia din urmă sunt implicați, cât și pentru economie.
Față de măsurile adoptate de a limita accesul publicului în sediile instituțiilor publice,
considerăm necesară implementarea unei măsuri care să prevină un blocaj în desfășurarea
atribuțiilor acestora. În acest sens, cerem autorităților să implementeze măsuri care să permită
confirmarea înregistrării solicitărilor operatorilor economici trasmise prin intermediul
mijloacelor electronice de comunicare, dar și să le soluționeze în termene cât mai scurte, care
să nu depășească termenul legal de răspuns de 30 de zile.
De asemenea, considerăm oportun ca, în situațiile în care legislația prevede obligativitatea
depunerii de acte, documentații pe suport de hârtie, în contextul stării de urgență, să se
permită transmiterea acestora prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.
O altă chestiune de natură să obstrucționeze buna derulare a activităților operatorilor
economici este aceea a procedurilor de avizare și/sau aprobare care implică etape de
organizare de întruniri ale grupurilor de lucru, de dezbateri publice sau alte asemenea
întâlniri. Dorim clarificarea modului în care se va asigura parcurgerea unor asemenea
proceduri. În acest sens, considerăm oportună implementarea unor măsuri care să permită
desfășurarea unor astfel de întâlniri prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice
(precum videocalluri, teleconferințe).
Solicitările enunțate au fost formulate pe fondul preocupării pentru evitarea oricăror blocaje
ce pot apărea în interacțiunea dintre operatorii economici și instituțiile statului, blocaje ce pot
conduce la importante efecte negative pe care cu toții dorim să le evităm.
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