
 

 

 

                                                                      ORDIN 

                                                                      ПРИКАЗ 
                                                                                                      mun. Chişinău 

                                                                                                     мун. Кишинэу 

 

 

 “____” ___________ 2020 Nr. _____ 

Privind modificarea Ordinului nr.166 din 19.06.2017 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind  

examinarea la distanță a cazurilor de încălcare  

a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu  

înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare  

 

 
 În vederea facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat și asigurării 

posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau 

examinare a contestațiilor prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu prevederile 

art. 1323 alin.(10) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), 

 

ORDON: 

 

1. Regulamentul privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a 

contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare, 

aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 166 din 19.06.2017, se modifică după cum 

urmează: 

1) La pct.2.2, sintagma “FSI – Î.S. „Fiscservinform” se substituie cu sintagma “CTIF 

–  IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, iar pe tot parcursul 

Regulamentului cuvîntul “FSI”, “Î.S. „Fiscservinform”  se substituie cu cuvîntul  

“CTIF”. 

2) La pct.3.1.1, sintagma “în prezența” se substituie cu sintagma “cu participarea”. 

3) La pct.3.1.2, propoziția a doua se completează în final cu textul “sau să opteze 

pentru examinare prin intermediul aplicației Skype, fără a se prezenta la 

subdiviziunea SFS.”, iar ultima frază se completează cu textul “, iar în cazul în care 

a optat pentru examinare fără prezentarea la subdiviziunea SFS, examinarea se va 

face prin intermediul aplicației Skype.”. 
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4) Pct.3.1.3 se expune în următoarea redacție: 

“3.1.3. În cazul în care contribuabilul a optat pentru examinare în regim online prin 

intermediul Sistemului unic de comunicare online al SFS sau prin intermediul 

aplicației Skype, acesta este obligat să informeze despre acest fapt la adresa de e-

mail indicată în citație, pentru a fi asigurată conectarea/funcționalitatea 

sistemului/aplicației la data și ora stabilită. În cazul în care contribuabilul a optat 

pentru examinare prin intermediul aplicației Skype, fără prezentarea la 

subdiviziunea SFS, acesta este obligat suplimentar să comunice la adresa de e-mail 

indicată în citație, cu cel puțin 3 ore înainte de ora stabilită pentru examinare, 

numele de utilizator cu care se va realiza conexiunea în aplicația Skype.”. 

5) Se completează pct.3.1.6-3.1.7 cu următorul conținut: 

“3.1.6. Contribuabilul care a optat pentru examinarea cazului de încălcare a 

legislației/contestației prin intermediul aplicației Skype, fără prezentarea la 

subdiviziunea SFS, și care a informat despre alegerea acestei opțiuni, la data și ora 

stabilită va fi activ în aplicația Skype conform numelui de utilizator comunicat, iar 

persoana responsabilă din cadrul SFS va contacta numele de utilizator indicat de 

contribuabil, va iniția și desfășura examinarea conform procedurii prevăzute de 

prezentul Regulament.  

3.1.7. În cazul în care contribuabilul a ales modalitatea de examinare prin 

intermediul aplicației Skype, fără prezentarea la subdiviziunea SFS, și la data și ora 

stabilită nu este activ conform numelui de utilizator indicat, se va considera că 

acesta nu a asigurat prezența la examinarea cazului de încălcare a 

legislației/contestației. Dovadă a acestui fapt va constitui captura ecranului 

computerului.”. 

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 
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