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Acronime 
 

BPN Bugetul Public Național 

CBTM Cadrul bugetar pe termen mediu 

CNA Centrul Național Anticorupție 

DAI Direcția audit intern 

DAPGP Direcția achiziții publice și gestionare patrimoniu 

DCSI Direcția cooperare și schimb de informații 

DCFO Direcția control fiscal operativ 

DCFPO Direcția control fiscal post operațional 

DDI Direcția dezvoltare informațională 

DEIF Direcția evidență ți informații fiscale 

DGACM Direcția administrarea contribuabililor mari 

DGAF Centru Direcția generală administrare fiscală Centru 

DGAF nun. Chișinău Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău 

DGAF Nord Direcția generală administrare fiscală Nord 

DGAF Sud Direcția generală administrare fiscală Sud 

DGC Direcția generală conformare 

DGMIT Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor 

DGMPF Direcția generală metodologie proceduri fiscale 

DMO Direcția management organizațional 

DMRU Direcția management resurse umane 

DPI Direcția proceduri de insolvabilitate 

DSIA Direcția securitate internă și anticorupție 

FMI Fondul Monetar Internațional 

HG Hotărârea Guvernului 

HP Hotărârea Parlamentului 

IOTA Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale 

IT Tehnologii informaționale 

mln Milioane 

PIB Produsul intern brut 

PDS Programul de dezvoltare strategică 

OCDE Organizația pentru Cooperarea și Dezvoltare Economică 

SFS Serviciul Fiscal de Stat 

SI Sistem informațional 

SIA Sistem informațional automatizat 

SIA GEAP Sistemul informațional automatizat „Gestionarea și Eliberarea Actelor 

permisive” 

SIA CCDE Sistemul informațional automatizat ,,Crearea și circulația documentelor 

electronice între Serviciul Fiscal de Stat, bănci și prestatorii de servicii de plată 

– persoane fizice” 

SCITL Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale 

SUA Statele Unite ale Americii 

TADAT Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (Instrumentul de evaluare 

diagnostică a administrației fiscală) 

TAMP Proiectul de Modernizare a Administrării Fiscale  

TVA Taxa pe valoare adăugată 

UE Uniunea Europeană 
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Introducere 
 

Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul ultimilor ani, a reușit să realizeze o multitudine de 

reforme importante, atât din punct de vedere structural, cât și operațional. SFS își desfășoară 

activitatea sub motto-ul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, ceea ce presupune, 

în primul rând, dezvoltarea și prestarea serviciilor, asistență de calitate bazată pe tehnologiile 

informaționale inovative, pe respectul și încrederea contribuabililor, deservire automatizată 

performantă, reducerea costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale, profesionalismul angajaților 

și standarde înalte de conduită. 

Implementarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016 – 2020 

a evidențiat necesitatea stabilirii unor obiective noi și ambițioase care să îmbunătățească procesele 

și procedurile existente de administrare fiscală. Nivelul de dezvoltare pe care l-am atins în prezent 

reflectă noi perspective de dezvoltare, iar programul prezent vine să materializeze aceste noi 

orizonturi. 

Programul de dezvoltare strategică al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2021 – 2023 

descrie direcțiile de activitate ale instituției în conformitate cu prioritățile de politici publice pe 

termen mediu, aprobate de Guvern; planifică pe termen mediu activitatea instituției, descriind cum 

vor fi realizate prioritățile de politici publice stipulate în documentele strategice 

naționale/sectoriale/intersectoriale, de care este responsabil Serviciul Fiscal de Stat. 

Programul de dezvoltare strategică al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2021 – 2023 a 

fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.176 din 22 martie 2011 cu 

privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale 

autorităților administrației publice centrale și a Ghidului privind elaborarea PDS. Programul este 

documentul principal prin care noi ne identificăm, documentul central de la care derivă toate 

acțiunile noastre pe termen mediu și ca urmare, reprezintă: (i) instrument de planificare/prioritizare 

a politicilor la nivelul autorității, (ii) instrument de management pentru autoritate și (iii) instrument 

de comunicare atât pe intern, cât și pe extern. 

Programul este elaborat pentru o perioadă de trei ani, iar implementarea acestuia va fi 

asigurată prin planificarea operațională (anuală) a activității, care va conține măsuri concrete de 

realizare a PDS, constituind astfel instrumentul de monitorizare și evaluare a acestuia. 

Acest document a fost dezvoltat printr-un proces deliberat și inclusiv, care a implicat 

angajații SFS, liderii, grupurile consultative, partenerii de dezvoltare și părțile interesate cheie, 

inclusiv Ministerul Finanțelor. Am conceput acest document pentru ca noi, angajații Serviciului 

Fiscal de Stat să ne vedem contribuția la atingerea misiunii și să ne stabilim obiectivele cheie care 

să ne ghideze activitatea în următorii trei ani.
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I. Viziunea de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat (misiunea, 

viziunea, principiile și valorile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misiunea noastră este să asigurăm un proces eficient de administrare și 

deservire fiscală prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare 

la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în 

domeniul fiscal, asigurând nivelul de resurse necesare statului pentru 

finanțarea proiectelor sociale și buna dezvoltare a societății, în ansamblu. 

Viziunea noastră este să fim o autoritate fiscală modernă și performantă, 

eficientă și inovatoare care să ofere servicii de înaltă calitate, prin 

implementarea unor procese simple și transparente, bazate pe soluții IT și 

planificare pe bază de risc, menite să optimizeze costurile de administrare 

fiscală, cât și să asigure creșterea conformării benevole, prin îmbunătățirea 

relațiilor de colaborare și respectare a angajamentelor reciproce dintre SFS 

și contribuabili. 

 

Principiile și Valorile temeliei viziunii noastre sunt: 

Respect – funcționarii fiscali tratează toți contribuabilii în mod obiectiv, 

imparțial și în conformitate cu legislația în vigoare; 

Legalitate – toți angajații noștri activează în strictă conformitate cu legislația 

fiscală, astfel încât să asigure că toate impozitele și taxele sunt 

achitate în mod corect și la timp; 

Transparență – rezultatele noastre sunt publice și pot fi monitorizate și 

controlate de către cetățeni și autoritățile interesate, în conformitate 

cu legislația în vigoare;  

Performanță – activitatea se desfășoară conform celor mai înalți parametri de 

profesionalism, în scopul îndeplinirii interesului public, în condiții 

de economicitate, eficacitate și eficiență; 

Profesionalism și integritate – sentimentul demnității și dreptății este suportul 

fundamental în exercitarea atribuțiilor de serviciu a funcționarilor 

fiscali. Noi ne exercităm atribuțiile corect, onest, profesional și 

suntem conștienți de responsabilitățile noastre. 

Scopul nostru constă în promovarea continuă a spiritului de conformare 

voluntară a contribuabililor la declararea și la plata obligațiilor fiscale, 

sporirea gradului de performanță al administrării fiscale în vederea 

fortificării capacității de funcționare și dezvoltare a statului în scopul 

acoperirii necesităților social-economice și oferirii contribuabililor de 

servicii fiscale calitative conform bunelor practici europene. 
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II. Profilul Serviciului Fiscal de Stat 
 

Organigrama Serviciului Fiscal de Stat 

Serviciul Fiscal de Stat tinde spre perfecționarea și îmbunătățirea continuă a proceselor și 

procedurilor de administrare fiscală. Structura SFS, de asemenea, este adaptată la necesitățile și 

obiectivele de dezvoltare. La data de 31 decembrie 2021, Serviciul Fiscal de Stat activează în baza 

unei structuri optimizate, care include: 

 aparatul central, responsabil de aspectele metodologice, de planificare, suport, 

gestiune, dar și de administrare a contribuabililor mari; 

 8 direcții generale de administrare fiscală (Nord, Sud, Centru, mun. Chișinău, Arierate, 

Antifraudă, Control fiscal operativ și Control fiscal post operațional); 

 direcțiile de deservire și prestări servicii contribuabililor la nivel regional. 

Organigrama desfășurată actuală este prezentată în anexa nr.1. 

Personalul din cadrul Serviciului Fiscal de Stat 

Angajații Serviciului Fiscal de Stat reprezintă resursa de bază de care dispunem. Astfel, 

dezvoltarea noastră este direct proporțională cu performanța și profesionalismul fiecărui angajat. 

Efectivul limită stabilit pentru SFS este de 1 931 unități de personal. La situația din 31 decembrie 

2020, în cadrul SFS sunt angajați efectiv 1 695 de funcționari, vârsta medie a angajaților fiind cea 

mai mică în ultimii nouă ani, constituind aproximativ 40 ani. 

Capacitățile ce țin de resursele umane ale SFS sunt prezentate în tabelele din anexa nr.2, 

iar repartizarea unităților conform structurii, precum și misiunea fiecărei subdiviziuni este 

prezentată în anexa nr.3. 

Resursele financiare ale Serviciului Fiscal de Stat 

Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de autoritate publică, își desfășoară activitatea în baza 

resurselor financiare alocate anual în corespundere cu Legea bugetului de stat. În anul 2020 

Serviciul Fiscal de Stat a utilizat resurse bugetare în sumă de 530,72 mln lei. Raportul dintre 

resursele bugetare total alocate și cele destinate remunerării angajaților în anul 2020 a fost de 

79,38%. După cum poate fi observat din diagrama nr.1, în ultimii ani se observă o ușoară creștere 

a ponderii resurselor financiare destinate remunerării angajaților în totalul veniturilor alocate 

Serviciului Fiscal de Stat. Informația detaliată aferent alocațiilor bugetare sunt prezentate în anexa 

nr.4. 

 
Diagrama nr.1. Ponderea resurselor bugetare alocate pentru remunerarea muncii 

angajaților în total resurse bugetare utilizate 
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III. Situația curentă 

Anul 2016 a fost anul reformator pentru SFS, nu doar din motivul aprobării unui șir de 

documente strategice de importanță majoră precum Strategia de dezvoltare a SFS pentru anii 2016 

– 2020, Strategia de dezvoltare IT a SFS pentru anii 2016 – 2020, Strategia de comunicare a SFS 

pentru anii 2016 – 2018, Strategia de dezvoltare profesională a SFS pentru anii 2017 – 2020, dar 

și datorită implementării Proiectului de pregătire a Proiectului de modernizare a administrării 

fiscale TAMP și încheierea acordurilor de finanțare și împrumut aferente, precum și aprobării 

Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 prin care a avut loc reorganizarea Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat și absorbirea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, cu punere în aplicare din 1 

aprilie 2017. 

Prin urmare, anul 2017 a fost marcat de un proces amplu de reorganizare care a contribuit 

la consolidarea nu doar a capacităților instituționale, dar a avut un impact major atât asupra 

contribuabililor, cât și asupra întregului sistem de management financiar. 

Astfel, sistemul unitar de administrare fiscală a permis standardizarea serviciilor oferite 

contribuabililor. Prin aceste mecanisme noi de administrare, ne-am concentrat activitățile pe 

uniformizarea procesului de deservire, cu o abordare prietenoasă și deschisă față de toți 

contribuabilii. 

În anul 2018 au fost extinse atribuțiile SFS, astfel încât, începând cu 1 octombrie, urmare 

a modificării Codului de procedură penală, Serviciul Fiscal de Stat a fost investit cu atribuția de 

constatare a infracțiunilor (prevăzute la anumite articole din Codul penal). Aceste modificări 

legislative vin să optimizeze, pe termen lung, procesele de investigare penală la nivel național. 

Anul 2020, de asemenea, a fost marcat de consolidarea capacităților instituționale. Astfel, 

prin Legea nr.188 din 11 septembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative, Serviciul 

Fiscal de Stat a fost investit cu atribuția de urmărire penală și investigarea infracțiunilor date în 

competență conform Codului de procedură penală. De asemenea, începând cu 1 iulie 2020, în 

scopul centralizării funcției de gestionare a arieratelor, am creat Direcția generală administrare 

fiscală arierate. 

Totodată, am întreprins măsuri pentru centralizarea funcțiilor de control fiscal post 

operațional și operativ, exercitarea funcției de urmărire penală și activității speciale de investigație, 

precum și atribuțiilor în domeniul înregistrării fiscale a contribuabililor și gestionării Registrului 

fiscal de stat. Noua structură este funcțională de la data de 1 ianuarie 2021. 

De asemenea, conștientizând necesitatea uniformizării activităților în cadrul noii structuri 

centralizate, pe parcursul anilor 2017 – 2018, am asigurat descrierea și cartografierea proceselor 

de administrare fiscală. Acest lucru a permis depistarea și înlăturarea lacunelor existente în 

activitate, standardizarea procedurilor și proceselor de administrare fiscală, precum și 

eficientizarea proceselor de deservire a contribuabililor. Catalogul proceselor este actualizat și 

completat continuu în conformitate cu modificările normative și procedurale care au loc în 

administrarea fiscală. 

Reforma instituției a dat rezultate tangibile la realizarea indicatorilor de performanță 

privind colectarea veniturilor la buget. Veniturile acumulate la bugetul public național, pe care le 

administrăm, în anul 2020 au înregistrat o creștere cu 31,8% față de anul 2016. Capacitatea noastră 

de a asigura colectarea veniturilor bugetare, are tendință de creștere, după cum poate fi observat 

în diagrama nr.2. 
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Diagrama nr.2. Evoluția încasărilor la BPN administrate de SFS și ponderea acestora în 

PIB în anii 2016 – 2020 

Colectarea eficientă a impozitelor și taxelor reprezintă o piatră de temelie a unui sistem 

bugetar eficient, iar conformarea voluntară reprezintă pentru noi instrumentul prioritar al asigurării 

încasărilor. Pe parcursul anilor 2016 – 2020 am consolidat relațiile noastre cu contribuabilii prin 

implementarea Programelor anuale de conformare a contribuabililor. Astfel, ne-am orientat 

eforturile pentru conformarea contribuabililor în segmentele economiei naționale cu cele mai mari 

riscuri de neconformare, precum construcții, agricultură, servicii de alimentație publică, etc. De 

asemenea, Programul de conformare pentru anul 2018 a inclus și un compartiment inovativ și 

anume persoanele fizice pasibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și din surse indirecte. 

De asemenea, o atenție sporită acordăm întreprinderii acțiunilor de diminuare a fenomenului 

salariilor ”în plic” și a muncii ”la negru”. Astfel, spre exemplu, ponderea impozitelor și taxelor 

achitate la un leu vânzare pentru anul 2020 comparativ cu anul 2019 a înregistrat o creștere de 

30%, iar față de anul 2016 – o creștere de 66%. 

Pe parcursul anilor 2016 – 2020 am continuat inițiativele de automatizare a proceselor 

aferente administrării fiscale dezvoltând noi sisteme și oferind contribuabililor noi servicii, printre 

care: 

 SIA ,,Sistem de management al cazurilor”, modulul „Control fiscal – persoane juridice” 

etapa I (2018) – permite formarea, stocarea, evidența și analiza documentelor și a acțiunilor 

din cadrul controlului fiscal efectuat la persoanele juridice; 

 SIA ,,e-Cerere” dezvoltat pe parcursul anilor de către Serviciul Fiscal de Stat, este o soluție 

informațională menită să înlocuiască procedura tradițională de depunere a cererilor de către 

contribuabili cu un mecanism modern, bazat pe tehnologii informaționale. Astfel, sistemul 

permite prelucrarea electronică a cererilor depuse on-line de contribuabili și eliberarea 

certificatelor de către Serviciul Fiscal de Stat cu utilizarea semnăturii electronice întru: 

efectuarea/amânarea controalelor fiscale; modificarea perioadei fiscale; stingerea obligației 

fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești; înregistrare a contractelor de 

dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice; înregistrarea on-line a 

contribuabililor/subdiviziunilor; eliberarea/prelungirea patentelor de întreprinzător, etc.; 
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 Modulul „Contul Unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” (2018) – permite 

achitarea obligațiilor fiscale printr-un singur instrument. În anul 2019 modulul ,,Contul 

Unic” a fost integrat cu serviciul guvernamental MPay ce permite achitarea obligațiunilor 

fiscale printr-un singur instrument; 

 SIA „Gestionarea și Eliberarea Actelor permisive” la eliberarea Certificatului de înregistrare 

în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control (MCC) cu 

memorie fiscală (2018) – furnizează serviciul de eliberare a certificatului prin intermediul 

SIA GEAP, care este un ghișeu unic de eliberare a actelor permisive deținut de Agenția 

Servicii Publice; 

 Cererea de restituire a impozitului pe venit prin intermediul SIA ,,Declarație electronică” – 

oferă posibilitatea de depunere online a cererii de restituire a impozitului pe venit 

achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător; 

 SIA ,,Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL” (2017) – are drept scop 

optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente 

impozitelor și taxelor administrate de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor 

locale. În anul 2020 am lansat SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL – 

versiunea 2.0”; 

 SIA ,,Crearea și circulația documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, bănci și 

prestatorii de servicii de plată – persoane fizice” (2018) – permite transferul electronic de 

informații de către bănci și prestatorii de servicii de plată a informațiilor care confirmă 

deschiderea, modificarea sau închiderea conturilor bancare de către persoanele fizice. În anul 

2019 modulul „Crearea și circulația documentelor electronice între SFS, bănci și prestatorii 

de servicii de plată – persoane fizice” din cadrul SIA CCDE a fost actualizat și oferă 

posibilitatea înregistrării informațiilor parvenite de la bănci și prestatorii de servicii de plată 

despre deschiderea, modificarea și închiderea conturilor bancare/de plăți ale persoanelor 

fizice și juridice străine care nu dispun de obiecte impozabile, nu au obligații fiscale și lipsesc 

în sistemul informațional al SFS, inclusiv pentru persoanele fizice rezidente care dețin act 

de identitate provizoriu. În anul 2020 am lansat în exploatare experimentală SIA ,,Registrul 

mandatelor de executare” care are ca obiectiv asigurarea necesităților informatice și 

informaționale ale actorilor implicați în procedurile de executare a creanțelor bănești bazate 

pe dispoziții de drept public conform Codului administrativ; 

 SIA ,,Serviciul electronic pentru persoanele fizice cetățeni de achitare a impozitelor și 

taxelor” (2019) – instrument prin intermediul căruia contribuabilii au posibilitate să transfere 

printr-o singură notă de plată, suma integrală pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor; 

 SIA ,,e-Factura” în cadrul achizițiilor publice, care asigură efectuarea livrărilor de către 

agenții economici în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării, doar cu utilizarea facturii 

fiscale electronice (2020); 

 SIA „e-Commerce-VAT” (2020), cu următoarele module: modulul de înregistrare a 

subiecților, modulul de declarare a obligațiilor fiscale și modulul de evidență a obligațiilor 

fiscale, care permit nerezidenților subiecți ai impunerii să se înregistreze și să depună online 

declarațiile TVA, asigurându-se, totodată, o evidență electronică a obligațiilor și achitărilor 

acestora; 

 SIA ,,Cabinetul electronic al contribuabililor” (2020) care permite accesul online al 

contribuabililor la serviciile fiscale electronice și gestionarea accesului la servicii; 
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 SIA ,,Monitorizarea electronică a vânzărilor” etapa I (2020), care oferă servicii pentru 

antreprenori, autorități publice și cetățeni și acoperă toate aspectele organizaționale, 

funcționale și tehnice în domeniul evidenței și monitorizării vânzărilor în Republica 

Moldova; 

 SIA ,,Registrul electronic al angajaților” din sectorul bugetar (2020) lansat în exploatare 

experimentală, în cadrul următoarelor instituții publice: Ministerul Finanțelor și instituțiile 

subordonate sau în care are calitatea de fondator, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în 

Medicină, care contribuie la îmbunătățirea procesului de evidență a angajaților. 

Tot în anul 2020 am lansat în exploatare experimentală și noua versiune a pagini web oficiale 

a Serviciului Fiscal de Stat. Noul portal are o structură multidimensională, dinamică și intuitivă în 

care au fost implementate ultimele tendințe în domeniul interacțiunii cu utilizatorii și expunerii 

elementelor multimedia. 

Serviciile fiscale electronice se bucură de popularitate în rândul contribuabililor. Astfel, 

conform sondajului național anual ,,Percepția, asimilarea și susținerea de către populație a e-

Guvernării și modernizării serviciilor guvernamentale”, publicat de I.P. ,,Agenția de Guvernare 

Electronică” în anul 2020 serviciile fiscale sunt în topul celor mai accesate servicii de către 

respondenți (32,8%)1. 

La acest compartiment trebuie de menționat, totuși, despre existența anumitor deficiențe de 

auditare a sistemelor informaționale. Cu toate acestea, Serviciul Fiscal de Stat aplică constant 

standardele naționale de control intern, oferind recomandări de creștere a eficienței proceselor, 

recomandări care, în mare parte, sunt implementate de structurile SFS. 

Sondajul independent realizat de către S.C. Magenta Consulting S.R.L. în anul 2018 la nivel 

național pentru a evalua nivelul satisfacției contribuabililor, relevă că circa 69% dintre persoanele 

fizice intervievate (1026 respondenți)2 și 76% dintre persoanele juridice (549 respondenți)3 sunt 

satisfăcute de serviciile pe care le oferim. Conform opiniei a 73% din respondenți persoane fizice 

și 87% din respondenți persoane juridice, angajații noștri, cu care au interacționat, au fost amabili 

și au manifestat dorința de a ajuta. În același timp, printre greutățile întâmpinate de respondenți au 

fost cele corelate cu depunerea on-line a declarațiilor, astfel, circa 35% persoane juridice au 

menționat că acestea se încarcă greu sau în unele cazuri nu se încarcă deloc, în special în ziua când 

este termenul limită de prezentare. Pe această filieră, ne propunem în continuare, să dezvoltăm 

serviciile electronice și să le face utile pentru contribuabili. 

În perioada anilor 2016 – 2020 am reușit să avansăm 45 de poziții în ceea ce privește ,,Plata 

impozitelor” în cadrul clasamentului ,,Doing Business” realizat de Banca Mondială. La acest 

compartiment (”Plata impozitelor”) sunt incluși următorii subindicatori: numărul total de plăți pe 

an (i), timpul necesar pentru conformare (ii), cota totală a impunerii (iii) și operațiuni post declarare 

(iv). 

Această tendință de îmbunătățire a fost determinată de introducerea sistemului de declarații 

electronice, achitarea în regim online a unor impozite și reducerea numărului de declarații. Totuși, 

                                                           
1 Sondajul național anual ,,Percepția, Asimilarea și Susținerea e-Guvernării și Modernizării Serviciilor Publice de către cetățenii Republicii 

Moldova”, realizat de Centrul de Investigații Sociologice CSB-Research https://www.egov.md/ro/resources/polls/raportul-analitic-al-sondajului-
national-anual-2020  
2 Raport privind nivelul de satisfacție al persoanelor fizice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat 

https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa_fizice02-05-2019.pdf 
3 Raport privind nivelul de satisfacție al persoanelor juridice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat 

https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa02-05-2019.pdf 

https://www.egov.md/ro/resources/polls/raportul-analitic-al-sondajului-national-anual-2020
https://www.egov.md/ro/resources/polls/raportul-analitic-al-sondajului-national-anual-2020
https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa_fizice02-05-2019.pdf
https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa02-05-2019.pdf
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dacă e să ne referim la întregul studiu al Băncii Mondiale ”Costul reglementării afacerilor”, per 

total, Republica Moldova este în top 50 din 190 țări, ceea ce este de apreciat pozitiv, în topul țărilor 

care crează cele mai favorabile condiții pentru desfășurarea afacerilor fiind țările cu venituri înalte 

precum Noua Zeelandă, Singapore, Danemarca, Norvegia, SUA, Marea Britanie. Totodată, din 

grupul economiilor cu venituri mici-mijlocii, Moldova este prima țară (locul 1) în top 50 țări din 

clasamentul general. 

În prezent, beneficiem de suportul și asistența partenerilor de dezvoltare precum Banca 

Mondială, Fondul Monetar Internațional, Departamentul Trezoreriei SUA și Agenția Fiscală 

Suedeză. 

Proiectul de modernizare a administrării fiscale TAMP este implementat cu suportul Băncii 

Mondiale. Proiectul a fost demarat în anul 2017 și este în proces de derulare (restructurarea 

proiectului a avut loc în anul 2019 și anul 2020). Astfel, obiectivul de dezvoltare al proiectului și 

a concepției a fost modificat și se referă la „sprijinirea supraviețuirii afacerilor și susținerea 

ocupării prin intermediul unor facilități fiscale temporare în contextul COVID-19 și îmbunătățirea 

serviciilor prestate contribuabililor în Republica Moldova”.  

Ca activitate de suport pentru implementarea Proiectului TAMP, în cadrul Programului 

internațional de asistență al Departamentului Trezorerie SUA, pe parcursul anilor 2017 – 2020, 

Serviciul Fiscal de Stat a beneficiat de suport și asistență tehnică, în special în: elaborarea 

Strategiei de deservire a contribuabililor, Manualului de deservire a contribuabililor și desfășurarea 

instruirilor de comunicare cu contribuabilii în exercitarea de către funcționarii fiscali a funcțiilor 

de management a arieratelor, elaborarea și descrierea Manualului operațional privind 

managementul arieratelor, îmbunătățirea Manualului de control fiscal și efectuarea auditului 

tehnologiilor informaționale, precum și alte activități de suport. Programul este continuat și în anul 

2021, asigurînd consolidarea obiectivelor stabilite. 

În luna septembrie 2018 a fost lansat un nou proiect de cooperare cu Agenția Fiscală 

Suedeză pentru perioada 2018 – 2021. Proiectul este finanțat de Agenția Suedeză pentru Cooperare 

Internațională şi Dezvoltare. Obiectivele proiectului de cooperare sunt de a dezvolta capacitățile 

de management ale resurselor umane, de a consolida capacitățile privind schimbul internațional 

de informații și de a îmbunătăți gestionarea arieratelor fiscale. 

Cu suportul Fondului Monetar Internațional, Serviciul Fiscal de Stat, a implementat cu 

succes Proiectul de administrare a veniturilor finanțat de Guvernul Țărilor de Jos care s-a axat pe 

două obiective generale: 1) consolidarea managementului administrării fiscale și aranjamentelor 

organizaționale și 2) consolidarea funcțiilor de bază ale administrației fiscale. Pe parcursul anilor 

2017 – 2020 au fost atinse rezultate considerabile, printre care: restructurarea Serviciului Fiscal de 

Stat, instituirea funcției de constatare a fraudelor fiscale, dar și activități operaționale de 

consolidare a principalelor funcții de administrare fiscală. În contextul proiectului, au fost 

desfășurate lucrări de curățire a registrului contribuabililor, eliminarea contribuabililor inactivi și 

a entităților nevalide, precum și elaborarea conceptului noului registru fiscal de stat, dar și al 

registrului salariaților, care va asigura o integritate a bazei de date a contribuabililor cu toată 

informația actuală necesară în scopuri fiscale. 

Reieșind din rezultatele obținute în cadrul proiectului, începând cu anul 2021, Serviciul 

Fiscal de Stat implementează un nou proiect de asistență tehnică ”Consolidarea guvernanței fiscale 

în țările parteneriatului estic al UE – etapa II”, axat, pe dezvoltarea și îmbunătățirea, în continuare, 

a funcțiilor de administrare fiscală. 
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Pe termen mediu, realizarea obiectivelor din Programul de dezvoltare al Serviciului Fiscal 

de Stat pentru anii 2021 – 2023 poate fi influențată de apariția și amplificarea unor perturbări 

generate de factori interni sau externi, de impactul COVID-19 asupra economiei Republicii 

Moldova, dar și a secetei care a afectat sever ramura agriculturii naționale. În prezent, unii dintre 

acești factori pot fi prevăzuți, dar impactul lor este dificil de evaluat și prognozat, cantitativ sau ca 

eșalonare în timp. Obiectivele propuse pe termen mediu sunt unele potențiale, succesul dezvoltării 

fiind dependent într-o mare măsură de disponibilitatea resurselor (umane, tehnologice, financiare) 

și de conjuncturile naționale și regionale (suportul Guvernului, uniformitatea reformelor). 

Astfel, punctele forte și cele slabe (cadrul de factori interni), dar și oportunitățile și 

amenințările (cadrul de factori externi) pe care le-am identificat la etapa elaborării prezentului 

document de management, sunt descrise în următoarea schemă: 

Analiza SWOT 
 

Puncte tari (Strengths)        Puncte slabe (Weaknesses) 

 Restructurarea SFS și unificarea 

administrării fiscale; 

 Procesele de lucru descrise și adaptate la 

noua structură organizațională; 

 Capacitatea înaltă de administrare a 

încasărilor la BPN, conform sarcinilor 

stabilite; 

 Nivel înalt de conformitate la standardele 

naționale de control intern; 

 Eficiență în colectarea impozitelor și 

taxelor și în reducerea evaziunii fiscale 

prin programele de conformare bazate pe 

analiza riscurilor; 

 Integritatea instituțională consolidată în 

urma acțiunilor continue anticorupție în 

rândul funcționarilor fiscali; 

 Capacitate înaltă de absorbție a asistenței 

tehnice furnizate de donatorii externi; 

 Sistem de management al riscurilor 

instituționale dezvoltat și implementat; 

 Program de instruire și orientare a 

resurselor umane/ leader-ilor 

implementat; 

 Sistem de evaluare a performanțelor 

implementat și dezvoltat; 

 Canale eficiente de comunicare internă; 

 Capacități sporite de reacție la acțiunile 

ilegale. 

 Lipsa unui sistem informațional în 

totalitate integrat; 

 Lipsa unui registru fiabil al 

contribuabililor; 

 Lipsa unui program de asigurare și 

îmbunătățire a calității administrării și 

controlului fiscal; 

 Capacități reduse în implementarea 

managementului de proiect;  

 Acces limitat la informațiile și datele 

aferente controalelor sistemelor/ 

aplicațiilor informaționale ale SFS; 

 Spațiu de muncă neadaptat în totalitate la 

capacitățile de dezvoltare; 

 Lipsa unui instrument de apreciere a 

nivelului de satisfacție a contribuabililor 

față de serviciile prestate de SFS; 

 Standarde de calitate și deservire 

insuficient conturate. 
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              Oportunități (Opportunities) Amenințări (Threats) 

 Suport al donatorilor externi în 

promovarea și implementarea reformelor 

de administrare fiscală; 

 Suport al societății civile pentru 

eficientizarea și modernizarea 

administrării fiscale; 

 Posibilitatea eficientizării, în baza 

Convenției OCDE, a schimbului de 

informații cu alte state în scopul 

identificării persoanelor fizice sau 

juridice, care se eschivează de la 

declararea veniturilor și plata impozitelor; 

 Consolidarea proceselor de urmărire 

penală la nivel național ca urmare a 

investirii SFS cu funcția de constatare și 

urmărire penală a infracțiunilor; 

 Facilitarea schimbului de date 

guvernamentale cu alte instituții 

conectate prin intermediul resurselor 

oferite de I.P. ,,Agenția de Guvernare 

Electronică”; 

 Comunicare eficientă și suport al 

Ministerului Finanțelor în promovarea 

reformelor cu caracter fiscal; 

 Informarea continuă și la zi a publicului 

referitor la activitățile desfășurate, 

inclusiv prin intermediul paginii web 

oficiale și prin utilizarea canalelor externe 

de comunicare. 

 Instabilitatea climatului economic și 

politic; 

 Flexibilitatea redusă în partea ce ține de 

modificarea legislației fiscale; 

 Sensibilitatea  înaltă a securității 

cibernetice la nivel național; 

 Instabilitatea și/sau ambiguități ale 

cadrului legislativ în domeniul fiscal;  

 Gradul de complexitate înalt al schemelor 

de evaziune fiscală; 

 Reducere a finanțărilor din partea 

donatorilor externi; 

 Schimbarea priorităților de guvernare; 

 Instrument de estimare a decalajului fiscal 

nealiniat la practicile internaționale. 
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IV. Cadrul de politici 

Dezvoltarea noastră este în strânsă legătură cu dezvoltarea întregului stat, în general, și a 

sistemului administrativ, în particular. Serviciul Fiscal de Stat, are responsabilități și angajamente 

pe termen mediu și lung stipulate în diverse documente de dezvoltare de nivel național și sectorial 

care urmează să le îndeplinească.  

Astfel, pentru a asigura orientarea noastră strategică prin prisma obiectivelor naționale, am 

formulat direcțiile generale pe care trebuie să le atingem. Corelația acestora cu prioritățile de 

politici este prezentată în anexa nr.5. 
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V. Obiectivele de dezvoltare ale Serviciului Fiscal de Stat 

Ținând cont de progresul pe care l-am atins până în prezent, precum și de responsabilitățile 

și obligațiile la nivel național și sectorial pe care le are Serviciul Fiscal de Stat, pentru următorii 

trei ani ne-am stabilit următoarele obiective de dezvoltare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aceste direcții prioritare sunt abordate prin prisma problemelor stringente cu care ne 

confruntăm noi ca instituție, dar și societatea în general, inclusiv cele provocate de pandemia 

COVID-19. Ne dorim ca măsurile noastre să aibă nu doar impact fiscal, dar și administrativ, 

economic, de mediu, social: 

 creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor; 

 creșterea veniturilor fiscale administrate de Serviciul Fiscal de Stat; 

 nivel înalt de disciplină fiscală în rândul contribuabililor; 

 previzibilitate în politica fiscală; 

 nivel ridicat de transparență în activitate; 

 grad de încredere sporit al mediului de afaceri și cetățenilor în instituția fiscală; 

 nivel ridicat de răspuns la necesitățile persoanelor cu dizabilități; 

 management instituțional performant și eficient; 

 capacități informaționale care să răspundă și să corespundă cererilor contribuabililor; 

 abordarea personalizată a diferitor grupuri în interacțiunea cu autoritatea fiscală; 

 mediu integru cu toleranță zero la incidentele de corupție; 

 nivel crescut de satisfacție și siguranță fizică și psihică a angajaților; 

 micșorarea timpului de conformare la obligațiile fiscale; 

 asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului. 

În acest sens ne-am stabilit obiective de dezvoltare conform tabelului de mai jos.

Dezvoltarea instituțională 

Consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor 

Consolidarea managementului conformării voluntare și forțate 

Modernizarea tehnologiilor informaționale 
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Obiectiv PDS Indicator/i de performanță Responsabil 
Perioada 

de 

implementare 
Instrumente 

Notă 

privind 

finanțarea 

Necesarul de 

capacități 

1 2 3 4 5 6 7 

        Obiectiv general 1: Dezvoltare instituțională 

1.1. Eficientizarea structurii 

organizaționale a SFS prin 

centralizarea funcțiilor 

– funcții de asistență și 

expertiză juridică, gestionare a 

bunurilor confiscate 

centralizate; 

– structură funcțională; 

– cost de administrare fiscală 

de 0,014 lei 

DMO 2021 - plan de 

reorganizare; 

- ordin cu privire la 

structură; 

- raport de 

performanță 

Bugetul de 

stat 

Cunoștințe în 

domeniul 

managementului 

schimbării 

1.2. Perfecționarea 

sistemului de control intern 

managerial capabil să 

asigure implementarea 

politicilor în domeniul fiscal 

ca urmare a realizării 

misiunilor de audit intern, 

cât și menținerea unui nivel 

înalt de conformitate a 

operațiunilor de audit intern 

– nivelul de implementare a 

recomandărilor urmărite de cel 

puțin 85%; 

– nivelul general de satisfacție 

al unităților auditate față de 

serviciile de audit oferite de cel 

puțin 75%; 

– sisteme și aplicații 

informaționale optimizate ca 

urmare a auditării acestora în 

conformitate cu Standardele 

naționale de audit intern și 

bunele practici internaționale; 

– nivel de corespundere la 

standardele naționale de audit 

intern de 90% 

DAI 2021 – 2023*4 - misiuni de audit; 

- program de 

asigurare și 

îmbunătățire a 

calității activității de 

audit intern în cadrul 

SFS 

Bugetul de 

stat 

Cunoștințe 

aprofundate în 

domeniul auditului 

sistemelor 

informaționale; 

Schimb de experiență 

pentru preluarea celor 

mai bune practici 

                                                           
4Perioada de implementare marcată cu asterisc (*) indică faptul că indicatorii urmează a fi realizați anual pe parcursul implementării Programului de dezvoltare al Serviciului Fiscal de 

Stat pentru anii 2021 – 2023 
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1.3. Perfecționarea 

sistemului de control intern 

managerial  prin instituirea 

unui sistem eficient de 

management al  riscurilor 

care să asigure respectarea 

principilor de bună 

guvernare 

– cel puțin 90% dintre riscurile 

critice aferente proceselor 

gestionate de SFS documentate 

(identificate, paşaportizate și 

evaluate) corespunzător ținând 

cont de metodologia internă, cât 

și criteriile de performanță 

aferente sistemului de evaluare 

TADAT 

Comitetul 

pentru riscuri 

2021 – 2023 - pașaportizarea 

riscurilor; 

- autoevaluarea 

anuală a controlului 

intern managerial 

Bugetul de 

stat 

Cunoștințe în 

domeniul 

managementului 

riscurilor; 

Preluarea celor mai 

bune practici 

internaționale aferente 

gestionării riscurilor 

de capital uman 

– nivel de corespundere la 

standardele naționale de control 

intern de cel puțin 75% 

DMO 

1.4. Perfecționarea 

sistemului de management a 

resurselor umane 

– politică a egalității de gen în 

rândul angajaților aprobată 

DMRU 2022 – 2023 - concept; 

- act normativ intern 

Buget de 

stat 

Cunoașterea politicii 

naționale privind 

legislația în domeniul 

egalității de gen; 

Abilități în elaborarea 

și implementarea 

politicilor sensibile la 

egalitatea de gen 

1.5. Asigurarea condițiilor 

optime de muncă pentru 

funcționarii structurii 

consolidate a Serviciului 

Fiscal de Stat 

– sediu central al SFS renovat; 

– 100% de lucrări de renovare și 

amenajare realizate din cele 

pentru care au fost alocate 

resurse bugetare 

DAPGP 2021 – 2023 - procurări de 

echipamente și 

materiale; 

- lucrări de reparații 

Buget de 

stat; 

Proiectul 

TAMP 

Abilități de negociere 

– sistem de monitorizare și 

evaluare a capacității de 

realizare a sarcinilor stabilite 

DDI 

1.6. Îmbunătățirea 

climatului de integritate 

instituțională și 

întreprinderea măsurilor 

– măsuri de asigurare a 

climatului de integritate 

instituțional aplicate; 

– sondaj privind integritatea 

instituțională realizat anual 

DSIA 2021 – 2023 - acte 

normative/proceduri 

interne aprobate; 

- instrument 

electronic de 

Buget de 

stat 

Cunoștințe privind 

legislația națională în 

domeniul integrității și 

anticorupției 
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pentru minimizarea efectelor 

degradante ale corupției 

– plan anticorupție implementat 

la nivel de cel puțin 90% 

DMO evaluare a gradului 

de satisfacție a 

contribuabililor; 

- plan anticorupție 

1.7. Asigurarea schimbului 

automat de informații 

privind conturile financiare 

cu administrațiile fiscale 

străine în baza Convenției – 

cadru a OCDE ,,Acordul 

multilateral al autorităților 

competente pentru schimbul 

automat de informații 

privind conturile financiare” 

– schimb de date funcțional DCSI 2021 – 2023 - cadrul normativ 

ajustat; 

- recomandări 

OECD; 

Buget de 

stat 

Cunoștințe în 

domeniul schimbului 

automat de informații 

cu alte state; 

Abilități de cunoaștere 

a limbii engleze 

1.8. Consolidarea relațiilor 

de cooperare internațională 

și implementarea 

obiectivelor stabilite în 

proiectele de dezvoltare 

realizate cu suportul 

partenerilor de dezvoltare 

– suport și asistență pentru 

100% din activitățile care 

solicită asistență acordat 

experților și angajaților SFS 

implicați; 

– rapoarte întocmite și 

prezentate conducerii 

DMO 2021 – 2023*4 - plan de acțiuni; 

- misiuni ale 

experților străini; 

- rapoarte de 

implementare 

Bugetul de 

stat 

Abilități de 

management de 

proiect; 

Abilități de 

comunicare în limbile 

de circulație 

internațională 

       Obiectiv general 2: Consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor 

2.1. Creșterea calității 

serviciilor destinate 

contribuabililor, inclusiv a 

serviciilor electronice 

– creșterea cu 5% a ponderii 

serviciilor electronice în total 

servicii fiscale; 

– ponderea declarațiilor 

electronice la nivel de 85% în 

total declarații prezentate; 

– evaluare a SFS în calitate de 

prestator de servicii efectuată 

DDI 

 

2021 – 2023 - reingineria 

serviciilor fiscale; 

- servicii 

guvernamentale 

integrate; 

- metodologia de 

reinginerie și de 

evaluare a 

capacităților 

Buget de 

stat 

Abilități de aplicare a 

metodologiei de 

reinginerie 
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- sondaj cu referire la 

calitatea serviciilor 

electronice  

2.2. Îmbunătățirea 

capacităților de deservire a 

contribuabililor 

– grad de satisfacție a 

contribuabililor persoane fizice 

și persoane juridice majorat cu 

5% față de datele de referință5; 

– procedură de estimare a 

costului standard identificată 

DMO 2021 – 2023 - baza generalizată a 

practicii fiscale; 

- strategia de 

deservire a 

contribuabililor; 

- instrument 

electronic de 

evaluare a gradului 

de satisfacție a 

contribuabililor 

Buget de 

stat 

Cunoștințe privind 

elaborarea 

standardelor de 

calitate; 

Abilități de organizare 

a sondajelor; 

Abilități de analiză și 

interpretare a 

rezultatelor 

sondajelor;  

Cunoștințe privind 

cadrul normativ 

reglementator pe 

aspecte de dezabilitate 

fizică și psihică 

 – sistem de dirijare a 

contribuabililor solicitanți ai 

deservirii prin intermediul 

tichetelor sau programării 

prealabile implementat; 

– standarde de calitate a 

serviciilor fiscale elaborate; 

DDI 

– cel puțin patru sondaje 

efectuate anual în rândul 

contribuabililor; 

DCSI 

– 10% din sediile echipate cu 

mecanisme care facilitează 

accesul persoanelor cu 

necesități speciale din cele care 

necesită echipare 

DAPGP 

2.3. Îmbunătățirea 

capacităților de comunicare 

cu contribuabilii 

– 7,1 mln accesări a paginii web 

a SFS 

DCSI 2021 – 2023 - strategia de 

comunicare; 

- campanii de 

popularizare; 

- pagină web nouă a 

SFS 

Bugetul de 

stat; 

Proiectul 

TAMP 

Cunoștințe și abilități 

de comunicare 

orientată spre client; 

Cunoștințe și abilități 

de social media 

marketing 

                                                           
5 Anul de referință este 2018, an în care a fost realizat sondajul independent  de către S.C. Magenta Consulting S.R.L. https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-
internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa02-05-2019.pdf; https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa_fizice02-05-
2019.pdf  

https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa02-05-2019.pdf
https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa02-05-2019.pdf
https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa_fizice02-05-2019.pdf
https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa_fizice02-05-2019.pdf
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2.4. Dezvoltare sistemului 

de management și analiză a 

datelor dezagregate din 

sistemul informațional al 

SFS 

– concept dezvoltat privind 

crearea unei baze de date despre 

contribuabili dezagregate după 

venit, sexe, vârstă, rasă, 

dizabilități, localizare 

geografică și alte caracteristici 

relevante 

DDI 2021 – 2023 - baze de date; 

- statistici; 

- Modelul costului 

standard 

Buget de 

stat 

Cunoștințe și abilități 

de determinare a 

costului standard; 

Cunoștințe în 

managementul calității 

și managementul 

cunoștințelor 

2.5. Eficientizarea 

procedurilor de evidență a 

contribuabililor și a 

veniturilor fiscale 

– Registrul fiscal de stat 

dezvoltat; 

– SIA „Gestionarea Registrului 

contribuabilului” care va 

conține modulele „Gestionarea 

Registrului subiecților 

impunerii” și „Gestionarea 

stării contribuabililor” 

implementat; 

– Registrul electronic al 

angajaților în sectorul real 

implementat; 

DDI 2021 – 2023 - schimb de 

experiență; 

- instrucțiuni, 

ghiduri; 

- contract cu 

administratorul 

tehnico-tehnologic al 

SI al SFS 

Buget de 

stat 

Cunoștințe și abilități 

în managementul de 

proiecte; 

Abilități de prioritizare 

și negociere; 

2.6. Asigurarea obținerii si 

evidentei datelor privind 

amenzile contravenționale 

aplicate de către toate 

entitățile legal abilitate 

– SIA „Registrul amenzilor 

contravenționale” implementat 

DDI 2021 - sistem 

informațional 

Bugetul de 

stat 

Cunoștințe și abilități 

în managementul de 

proiecte 

          Obiectiv general 3: Consolidarea managementului conformării voluntare și forțate 
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3.1.  Creșterea conformării 

voluntare a contribuabililor 

la declararea și achitarea 

deplină și în termen a 

obligațiilor fiscale 

– decalaj fiscal pentru cele mai 

relevante segmente ale 

economiei naționale identificat; 

– măsuri de reducere a 

decalajului fiscal; 

– resurse de control 

redirecționate de la activitățile 

cu risc redus de neconformare 

fiscală spre segmentele cele mai 

vulnerabile cu risc major din 

punct de vedere al 

neconformării fiscale; 

– majorarea anuală cu 25% a 

ponderii impozitelor și taxelor 

calculate la un leu vânzări în 

urma acțiunilor de conformare 

DGC 2021 – 2023 - note analitice; 

- program de 

conformare 

Buget de 

stat 

Cunoștințe privind 

bunele practici 

internaționale în 

managementul 

decalajului fiscal; 

Cunoștințe în 

determinarea timpului 

de conformare 

– Strategia de conformare a 

persoanelor fizice cu venituri 

mari implementată la nivel de 

cel puțin 70% 

DGACM 

3.2. Eficientizarea 

sistemului de management al 

riscurilor de neconformare 

– sistem automatizat de 

evaluare a riscurilor de 

neconformare fiscală dezvoltat  

DDI 2021 – 2023 - sisteme 

informaționale; 

- controale fiscale 

Buget de 

stat 

Capacități de analiză și 

identificare a riscurilor 

de evaziune fiscală și 

neonorare a 

obligațiilor față de 

buget 

– 95% controale rezultative; 

– 85% sume încasate în 

rezultatul controalelor din 

totalul sumelor calculate (cu 

excepția celor calculate prin metoda 

estimativă, contestate la SFS sau în 

instanța de judecată, sumele 

micșorate în rezultatul examinării 

contestației și sumele micșorate 

conform art.234 (2) din Codul fiscal) 

DGC 
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3.3. Consolidarea proceselor 

și procedurilor de control din 

cadrul SFS 

– sistem de management al 

cazurilor dezvoltat 

DDI 2021 – 2023 - sisteme 

informaționale; 

- schimb de 

informații; 

- cadru normativ 

ajustat 

Buget de 

stat 

Cunoștințe și abilități 

în managementul de 

proiecte; 

Capacități de preluare 

a bunelor practici de 

administrare fiscală; 

Cunoștințe în 

evaluarea calității 

controlului; 

Cunoștințe și abilități 

în utilizarea surselor 

indirecte de informare 

– formular de evaluare a 

calității controlului fiscal 

implementat în cadrul sistem de 

management al cazurilor 

dezvoltat; 

– procese și proceduri 

eficientizate de efectuare a 

controlului prin metode și din 

surse indirecte 

DGMPF 

3.4. Creșterea eficienței de 

colectare a veniturilor 

– venituri încasate la nivel de 

100% din cele prognozate; 

– 6,48% ponderea arieratelor 

fiscale în total venituri 

administrate de SFS 

DEIF 2021 – 2023 - rapoarte cu referire 

la analiza încasărilor 

veniturilor 

administrate de SFS 

Buget de 

stat 

Cunoștințe în bune 

practici de prognozare 

a veniturilor; 

Abilități de aplicare a 

măsurilor eficiente de 

recuperare a 

arieratelor 
– proces de evidență și 

gestionare a bunurilor 

confiscate îmbunătățit 

DGMIT 

3.5. Asigurarea realizării 

sarcinilor de constatare a 

infracțiunilor, a urmăririi 

penale și activității speciale 

de investiții 

– sistem informațional al SFS 

care să răspundă la necesitățile 

de informații în depistarea și 

investigarea fraudelor, 

dezvoltat; 

– rapoarte generatoare de 

informații disponibile în SI al 

SFS relevante pentru depistarea 

și investigarea fraudelor 

implementat 

DDI 2021 – 2023 - sinteze analitice Buget de 

stat 

Abilități analitice 

dezvoltate 

3.6. Asigurarea 

monitorizării și încasării 

obligațiilor fiscale a 

– proces de management și  

evidență a obligațiilor de plată 

curentă și istorice achitate de 

DPI 2021 – 2022 - sisteme 

informaționale 

ajustate 

Buget de 

stat 

Abilități avansate de 

recuperare a creanțelor 
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debitorilor în procesul de 

insolvabilitate 

către contribuabilii aflați în 

procedura planului de 

restructurare a întreprinderii 

dezvoltat 

3.7. Consolidarea proceselor 

de gestionare a arieratelor 

– modulul ,,Executare silită” 

din cadrul SIA ,,Sistem de 

management al cazurilor” 

implementat 

DDI 2021 – 2023 - sistem 

informațional 

Buget de 

stat 

Cunoștințe și abilități 

în managementul de 

proiecte 

3.8. Eficientizarea 

conlucrării cu executorii 

judecătorești pe segmentul 

diminuării restanței la BNP 

– modulul „Conectarea 

executorilor judecătorești” 

implementat în cadrul SIA 

CCDE 

DDI 2021 – 2022 - sistem 

informațional 

Buget de 

stat 

Cunoștințe și abilități 

în managementul de 

proiecte 

3.9. Eficientizarea evidenței 

și executării mandatelor de 

executare 

– modulul „Registrul 

Mandatelor de Executare” 

implementat în cadrul SIA 

CCDE 

DDI 2021 – 2022 - sistem 

informațional 

Buget de 

stat 

Cunoștințe și abilități 

în managementul de 

proiecte 

          Obiectiv general 4: Modernizarea tehnologiilor informaționale 

4.1. Dezvoltarea sistemului 

informațional integrat 

– 100% de componente 

software integrate în sistemul 

informațional al SFS din cele 

dezvoltate; 

– politică de securitate 

cibernetică și de securitate a 

informației perfecționată; 

– catalog al business proceselor 

din cadrul SFS fiabil 

DDI 2021 – 2023 - contract de 

dezvoltare și 

mentenanță a 

sistemelor 

informaționale; 

- cadru normativ 

modificat 

Buget de 

stat; 

Proiect 

TAMP 

Cunoștințe în 

domeniul securității 

cibernetice și 

informaționale, 

inclusiv a cadrului 

normativ național 

4.2. Alinierea capacității și 

infrastructurii tehnice în 

corespundere cu necesitățile 

sistemului informațional, 

structura organizațională și 

modificările legislative 

– 100% a necesităților de 

hardware asigurate; 

– rețea și infrastructură adaptată 

la necesitățile sistemului 

informațional al SFS, inclusiv 

sub aspectul de securitate 

DDI 2021 – 2023 - achiziții; 

- lucrări de 

mentenanță 

Buget de 

stat; 

Proiect 

TAMP 

Cunoștințe în 

domeniul ciberneticii 
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Riscurile ce pot surveni în procesul de implementare a Programului se referă la: 

Riscuri externe Riscuri interne 

 instabilitate politică și imixtiune în 

activitatea desfășurată, lipsa susținerii în 

consolidarea relațiilor internaționale la 

nivel de guvern 

 personalul (fluctuația cadrelor, motivarea 

insuficientă, existența unui segment de 

funcționari fiscali reticenți la 

reforme/predispuși la corupție, etc.) 

 interes scăzut de cooperare din exterior  deficiențe de comunicare cu 

administratorul tehnico-tehnologic al 

sistemului informațional al SFS 

 legislație inadecvată, politici și 

management defectuos în sistemul 

guvernamental 

 capacitățile reduse de planificare, 

gestionare și monitorizare a obiectivelor 

strategice 

 reducere sau sistare a finanțării (bugetare 

sau din cadrul proiectelor) 

 neidentificarea corespunzătoare a 

domeniilor cu un grad de control al 

riscurilor mai scăzut pentru planificarea 

misiunilor de audit 

 oferte de servicii neconforme cu cerințele 

minime prevăzute de metoda de achiziție 

conform ghidurilor Băncii Mondiale 

(proiectul TAMP) 

 planificarea necorespunzătoare a acțiunilor 

menite să asigure implementarea 

recomandărilor de audit 

 

Totodată, se propun următoarele măsuri de minimizare/diminuare a riscurilor: 

 implementarea unor politici eficiente de management a resurselor umane, în vederea 

reducerii fenomenului de fluctuație a personalului, precum și stimulării nonfinanciare a 

angajaților; 

 identificarea unor eventuale oportunități de finanțare alternative, pentru a acoperi 

cheltuielile asociate cu implementarea acțiunilor Strategiei și/sau justificarea priorităților 

înaintate în procesul de elaborare a CBTM; 

 implementarea prevederilor memorandumului de înțelegere între Serviciul Fiscal de Stat 

și I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”; 

 implementarea eficientă a strategiei de comunicare, care va contribui la diminuarea 

rezistenței instituționale/personale a angajaților față de schimbările strategice; 

 consolidarea capacităților în domeniul managementului proiectelor care va contribui la 

majorarea capacității de planificare, gestionare și monitorizare a obiectivelor strategice. 



Implementarea, monitorizarea, raportarea și evaluarea programului 

25 
 

 

VI. Implementarea, monitorizarea, raportarea și evaluarea programului 

Pentru a atinge performanța pe care ne-am stabilit-o în obiectivele prezentului program este 

necesară monitorizarea și evaluarea progresului. 

Vom asigura monitorizarea nivelului de atingere a indicatorilor, și implicit a obiectivelor, 

prin intermediul planificării anuale. Astfel, planurile anuale de activitate ale SFS vor conține 

acțiuni și rezultate concrete pentru obiectivele stabilite. Obiectivul va fi inclus în plan conform 

perioadei de implementare stipulat și va conține rezultatul intermediar pe care urmează să-l 

atingem, precum și ținta efectivă. La stabilirea țintei se va indica, după posibilitate, valoarea de 

referință, pentru ca progresul să fie observabil. Monitorizarea se va realiza prin raportarea 

trimestrială aferent planului anual. 

Evaluarea nivelului de implementare a programului are un caracter anual și se va realiza 

prin raportarea nivelului obiectiv al progresului și a performanței obținute în procesul 

implementării. Rapoartele intermediare vor fi elaborate pe parcursul primului trimestru al 

următorului an de implementare. Rapoartele vor fi analizate în cadrul Consiliului executiv al 

Serviciului Fiscal de Stat. În raport va fi indicat progresul atins, precum și oportunități noi de 

implementare, amenințări privind atingerea rezultatului stabilit și posibile căi de soluționare. La 

elaborarea acestora se va ține cont de prevederile Ghidului pentru elaborarea PDS ale autorităților, 

elaborat de Cancelaria de Stat în corespundere cu HG nr.176 din 22 martie 2011 cu privire la 

aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităților 

administrației publice centrale. Totodată, în dependență de informațiile disponibile și progresele 

atinse, Programul poate fi revizuit anual și ajustat, în caz de necesitate. 

Evaluarea finală a Programului va fi realizată în primul semestru al anului 2024 și va 

conține, inclusiv, analiza impactului. Raportul final urmează a fi supus analizei în cadrul 

Consiliului executiv al Serviciului Fiscal de Stat sau altui organ decisiv creat în cadrul autorității. 

Evaluarea poate fi realizată prin auto-evaluare sau de către experți externi. 
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Serviciul Fiscal de Stat 

Director SFS 
Director adjunct 

(metodologie) 
Director adjunct 

(operațiuni 1) 
Director adjunct 

(operațiuni 2) 

Direcția audit 

intern 

Direcția securitate 

internă și 

anticorupție 

Direcția 

management 

resurse umane 

Direcția generală 

economie și 

finanțe 

Direcția expertiză 

juridică 

Direcția gestionare 

documente și 

arhivare 

Direcția cooperare 

și schimb de 

informații 

Direcția generală 

administrare 

fiscală antifraudă 

Direcția generală 

metodologia 

impozitelor și 

taxelor 

Direcția generală 

metodologie 

proceduri fiscale 

Direcția evidență 

și informații 

fiscale 

P.P. ,,Monitorul 

Fiscal FISC.MD” 

Direcția generală 

organizare 

deservire și 

gestionare arierate 

Direcția 

dezvoltare 

informațională 

Direcția achiziții 

publice și gestionare 

patrimoniu 

Direcția 

contestații 

Direcția control și 

constatare 

infracțiuni 

Direcția 

management 

organizațional 

Direcția generală 

administrare 

fiscală mun. 

Chișinău 

Direcția generală 

administrare 

fiscală Nord 

Direcția generală 

administrare 

fiscală Sud 

Direcția generală 

administrare 

fiscală Centru 

Direcția generală 

conformare 

Direcția generală 

administrare fiscală 

control fiscal post 

operațional 

Direcția generală 

administrare 

fiscală control 

fiscal operativ 

Director adjunct 

(operațiuni 3) 

Direcția generală 

administrare 

contribuabili mari 

Direcția 

proceduri de 

insolvabilitate 

Direcția generală 

administrare 

fiscală arierate 

Anexa nr.1 

Organigrama desfășurată a Serviciului Fiscal de Stat 
(la situația din 31 decembrie 2020) 
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Anexa nr.2 

Capacitățile de personal ale Serviciului Fiscal de Stat 

(la situația din 31 decembrie 2020) 

Tabel de personal 1 

Vârsta 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal cu 

statut special 
Personal tehnic Total 

<25 0 18 0 4 22 

25 – 34 21 397 6 13 437 

35 – 44 59 402 10 15 486 

45 – 54 70 313 5 18 406 

55 – 63 52 216 0 51 319 

>63 1 2 0 22 25 

Total 203 1348 21 123 1695 

 
Tabel de personal 2 

Vechimea în 

serviciul public 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal cu 

statut special 
Total 

<2 0 144 0 144 

De la 2 la 7 ani 12 309 9 330 

De la 8 la 15 ani 56 279 5 340 

>15 135 616 7 758 

Total 203 1348 21 1572 

 
Tabel de personal 3 

Gen 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal cu 

statut special 
Personal tehnic Total 

Feminin 127 942 6 43 1118 

Masculin 76 406 15 80 577 

Total 203 1348 21 123 1695 

 
Tabel de personal 4 

Anul 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal cu 

statut special 
Personal tehnic Total 

2020 203 1348 21 123 1695 

2019 221 1384 18 93 1716 

2018 223 1411 17 93 1744 

2017 218 1368 - 84 1670 

2016 295 1219 - 148 1662 
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Anexa nr.3 

Portofoliul subdiviziunilor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat 

Denumirea deplină a 

subdiviziunii 

Numărul de 

unități aprobate 
Rolul, misiunea subdiviziunii 

Principalele produse/rezultate 

ale subdiviziunii 

Conducerea 

5 

Misiunea managementului SFS este de a asigura gestionarea eficietă a 

activității și resurselor instituționale, asigurarea realizarea sarcinilor şi 

funcţiilor ce revin Serviciului Fiscal de Stat, asigură executarea actelor 

legislative, precum și soluţionează problemele activităţii operative, 

organizatorice, economico-financiare 

Managementul conform al 

instituției, atingerea obiectivelor 

de performață instituționali, 

asigurarea continuității 

activității autorității 

Direcția audit intern 

7 

Misiunea direcției constă în acordarea consultanței și furnizarea asigurării 

obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, 

oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia, contribuind astfel la 

îmbunătățirea activității Serviciul Fiscal de Stat 

Audite desfășurate; rapoarte de 

audit; recomandări de 

management intern 

Direcția securitate 

internă și anticorupție 

10 

Misiunea direcției constă în combaterea actelor de corupție, conexe corupției 

și protecționism în cadrul Serviciului Fiscal de Stat și asigurarea integrității 

instituționale și profesionale a angajaților Serviciului Fiscal de Stat în 

exercitarea funcțiilor publice. 

Activități de prevenire, depistare 

și combatere a actelor de 

corupție, conexe corupției și 

protecționismului în cadrul SFS; 

petiții, adresări, sesizări și 

reclamații asupra acțiunilor sau 

inacțiunilor angajaților SFS 

examinate 

Direcția management 

resurse umane  
21 

Misiunea direcției constă în promovarea și implementarea unui management 

eficient al resurselor umane, prin formarea, dezvoltarea și menținerea unui 

corp de funcționari publici profesioniști, eficient pentru crearea unei 

organizații moderne și eficiente. 

Dosarul personal al angajaților; 

plan de instruire; graficul 

concediilor; asistență angajați; 

concursuri de angajare  

Direcția generală 

economie și finanțe 

29 

Misiunea direcției constă în menținerea și în consolidarea managementului 

financiar și bugetar al Serviciului Fiscal de Stat, prin: conformitatea cu 

cadrul normativ și reglementările interne; eficacitatea şi eficiența 

operațiunilor; siguranța și optimizarea activelor şi pasivelor; siguranța și 

integritatea informațiilor. 

Buget elaborat; buget executatat; 

contabilitate; rapoartare 

financiară 

Direcția expertiză 

juridică 13 

Misiunea direcției constă constă în asigurarea conformității actelor 

normative emise de Serviciul Fiscal de Stat cu prevederile cadrului legislativ 

în vigoare, reprezentării intereselor Serviciului Fiscal de Stat în instanțele 

Proiecte de acte normative; note 

analitice și explicative în 
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judecătorești şi alte organe, acordarea asistenței juridice în activitatea 

Serviciului Fiscal de Stat și aplicării uniforme a legislației. 

domeniul legislativ; acte 

procedurale în cauze juridice 

Direcția dezvoltare 

informațională 

15 

Misiunea direcției constă în asigurarea dezvoltării sistemului informațional 

al Serviciului Fiscal de Stat care să susțină desfășurarea tuturor proceselor 

de administrare fiscală și prestarea, în adresa contribuabililor, a serviciilor 

fiscale electronice în condiții optime și de maximă siguranță. 

Sisteme și servicii informaționale 

automatizate; documentația 

tehnică aferent sistemului 

informațional; schimb de 

informații cu sistemele 

informașionael externe  

Direcția achiziții 

publice și gestionare 

patrimoniu 62 

Misiunea direcției constă în asigurarea cu resurse materiale, bunuri, servicii 

și infrastructură fizică pentru desfășurarea în condiții optime și de maximă 

siguranță a activității, precum și în asigurarea gestionării eficiente a 

patrimoniului Serviciului Fiscal de Stat prin executarea conformă și oportună 

a procedurilor de achiziții publice și logistică. 

Documente aferente achizițiilor; 

lucrări de reparație și amenajare, 

gestionarea eficeită a 

patrimonului instituției 

Direcția gestionare 

documente și arhivare 

17 

Misiunea direcției constă în exercitarea controlului asupra respectării 

sistemului unic al lucrărilor de secretariat în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, 

precum și asigurarea unei asistențe în vederea desfășurării activității 

conducerii Serviciului Fiscal de Stat. 

Managementul conform al 

documentelor de intrare/ieșire; 

sistem de management al 

documentelor conform gestionat; 

asistența a managementului 

instituțional 

Direcția evidență și 

informații fiscale 
11 

Misiunea direcției constă în asigurarea și monitorizarea proceselor de 

evidență a contribuabililor, a obligațiilor fiscale și a veniturilor administrate 

de Serviciul Fiscal de Stat, gestionarea și valorificarea informațiilor deținute 

de Serviciul Fiscal de Stat. 

Rapoarte analitico-

informaționale; informații 

furnizate solicitanților 

Direcția cooperare și 

schimb de informații 

9 

Misiunea direcției constă în cooperarea interinstituțională cu autoritățile 

fiscale străine în baza instrumentelor legale ale organizațiilor internaționale 

și regionale de profil prin organizarea unei comunicări eficiente a autorității, 

prin efectuarea schimbului eficient de informații, prin crearea unei imagini 

pozitive care va fortifica încrederea contribuabililor și va spori gradul de 

transparență în activitatea Serviciului Fiscal de Stat. 

Comunicate de presă; conferințe 

de presă/briefing-uri; ședințe 

organizate cu mediul de business; 

proiecte a tratatelor și a 

acordurilor de schimb de 

informații; vizite externe 

organizate  

Direcția generală 

metodologia 

impozitelor și taxelor 32 

Misiunea direcției constă în elaborarea, implementarea și monitorizarea 

aplicării în practică a metodologiilor de administrare fiscală a impozitelor, 

taxelor și altor plăți, ale căror administrare, în corespundere cu legislația în 

vigoare, este pusă pe seama Serviciului Fiscal de Stat, și în popularizarea 

legislației fiscale. 

Metodologii; instrucțiuni; 

recomandări de îmbunătățire a 

proceselor; note analitice și 

explicative; proiecte de acte 

normative; rapoarte; poziție 
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oficială pe aspecte de aplicare a 

legislației fiscale popularizată 

Direcția generală 

metodologie proceduri 

fiscale 18 

Misiunea direcției constă în elaborarea normelor și procedurilor 

metodologice de administrare fiscală în domeniul efectuării controalelor 

fiscale, aplicării sancțiunilor pentru încălcarea legislației fiscale, aplicării 

echipamentelor de casă și control, evidenței contribuabililor, veniturilor și 

obligațiilor fiscale, aplicării măsurilor de asigurare și executare silită. 

Metodologii, instrucțiuni, note 

analitice și explicative, proiecte 

de acte normative, rapoarte 

Direcția generală 

conformare 

31 

Misiunea direcției constă în identificarea instrumentelor de tratament al 

contribuabililor în vederea conformării voluntare/forțate și stimularea la 

respectarea legislației fiscale, precum și planificarea și organizarea măsurilor 

eficiente de contracarare a evaziunii fiscale, pseudoactivităţii de 

întreprinzător, prin planificarea controalelor, altor procedee de administrare 

fiscală utilizând analiza riscurilor. 

Sistem de riscuri de conformare; 

program de conformare; plan de 

controale 

Direcția management 

organizațional 

13 

Misiunea direcției constă în promovarea, coordonarea, implementarea 

activităților de importanță strategică pentru instituție; dezvoltarea relațiilor 

de parteneriat cu administrațiile fiscale externe și organismele internaționale 

în cadrul proiectelor de reformă fiscală; precum în asigurarea creșterii 

eficienței, eficacității și durabilității asistenței prin organizarea și 

coordonarea activității subdiviziunilor structurale. 

Documente strategice; planuri de 

acțiuni; rapoarte de 

monitorizare/evaluare; proces de 

implementare a proiectelor 

funcional 

Direcția generală 

organizare deservire și 

gestionare arierate 
20 

Misiunea direcției constă în asigurarea funcționalității și creșterii eficienței 

procedurilor de administrare fiscală în domeniul deservirii contribuabililor, 

gestionării arieratelor și a procedurilor de executare 

Strategia de deservire a 

contribuabililor; manualul de 

deservire, proces de instruire a 

contribuabililor organizat 

Direcția proceduri de 

insolvabilitate 

27 

Misiunea direcția constă în apărarea intereselor patrimoniale ale statului 

legate de încasarea plăților aferente Bugetului Public Național în procedurile 

de insolvabilitate în care Serviciul Fiscal de Stat este parte. 

Bune practici în materia 

insolvabilității implementate; 

creanțe bugetare  recuperate în 

cadrul proceselor de 

insolvabilitate la care SFS este 

parte; riscuri de administrare 

fiscală aferente procesului de 

insolvabilitate identificate 

Direcția generală 

administrare 

contribuabili mari 
74 

Misiunea direcției constă în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor funcționale, 

orientate spre asigurarea respectării de către contribuabilii mari a obligațiilor 

lor prevăzute de legislație, rezultatul scontat fiind calcularea corectă, 

vărsarea deplină și la timp la buget a obligațiilor fiscale ale acestora. 

Servicii și asistență prestate 

contribuabililor mari persoane 

fizice și persoane juridice, măsuri 

de confomrare benevolă și 
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forțată, măsuri de îmbunătățire a 

administrării fiscale a 

contribuabililor mari 

Direcția control și 

constatare infracțiuni 

45 

Misiunea direcției constă în exercitarea controlului privind respectarea 

legislației asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a 

sumelor obligațiilor fiscale și altor plăți de către contribuabili, precum și în 

asigurarea întreprinderii tuturor acțiunilor pentru constatarea infracțiunilor 

prevăzute la art.241 – 242, 244, 2441, 250 – 253 și 3351 din Codul penal și 

sesizarea organelor de ocrotire a normelor de drept despre elementele 

constitutive ale infracțiunilor constatate, precum și colectarea și analiza 

informațiilor de interes în timp util cu scopul stabilirii posibilelor infracțiuni. 

Controale efectuate; procese 

verbale constatatoare; 

materialele în care au fost 

consemnate elemente 

constituitive ale infracțiunilor 

perfectate și prezentate organelor 

de ocrotire a normelor de drept 

Direcția contestații 

11 

Misiunea direcției constă în examinarea contestațiilor împotriva deciziilor 

Serviciului Fiscal de Stat, acțiunilor (inacțiunilor) colaboratorilor Serviciului 

Fiscal de Stat, examinarea cererile prealabile împotriva altor acte 

administrative emise de Serviciul Fiscal de Stat, analiza cauzelor care au 

determinat formularea contestațiilor în ordinea contenciosului administrativ, 

precum și prezentarea propunerilor pentru înlăturarea lacunelor constatate în 

procesul de examinare a contestațiilor/cererilor prealabile. 

Decizii pe marginea 

contestațiilor; note informative 

privind carențele constatate; 

scrisori explicative pentru 

subdiviziuni structurale 

Direcția generală 

administrare fiscală 

arierate 

145 

Misiunea direcției constă în exercitarea eficientă a acțiunilor de administrare 

fiscală, care au scop aplicarea măsurilor de asigurare și de executare silită a 

restanțelor, promovarea conformării contribuabililor aferent achitării 

restanțelor, creșterea eficienței procesului de gestionare a arieratelor, precum 

și reprezentarea intereselor Serviciului Fiscal de Stat în cadrul litigiilor civile 

aferent acțiunilor de executare silită, inclusiv în cadrul executării silite 

efectuate de executorii judecătorești. 

Măsuri de executare silită 

aplicate; recuperarea restanțe și a 

altor plăți neachitate la Bugetul 

Public Național recuperate, 

planuri de venituri la Bugetul 

Public Național realizate 

Direcțiile generale 

administrare fiscală 

mun. Chișinău, Nord, 

Centru și Sud 

457- DGAF 

mun.Chisinau; 

312-DGAF Nord, 

351-DGAF Centru 

196-DGAF Sud 

În total:1316, 

inclusiv DCFO și 

DCFPO 

Misiunea direcțiilor mun. Chișinău, Nord, Centru și Sud constă în asigurarea 

exercitării eficiente a procedurilor de administrare fiscală. 

Sarcini de venituri lunare și 

prognoze a veniturilor lunare la 

BPN executate, servicii și 

asistență a contribuabililor; 

seminare cu contribuabilii; 

subdiviziuni a agenților 

economici înregistrate 

 



Anexe  

32 
 

Este de menționat că, începând cu 1 ianuarie 2021 conform noii structuri organizaționale au fost create: 

 Direcția generală administrare fiscală Antifraudă; 

 Direcția generală administrare fiscală Control fiscal post operațional; 

 Direcția generală administrare fiscală Control fiscal operativ. 

Informația privind portofoliul subdiviziunilor în cauză este prezentată mai jos.  

 

Denumirea deplină a 

subdiviziunii 

Numărul de 

unități aprobate 
Rolul, misiunea subdiviziunii 

Principalele produse/rezultate 

ale subdiviziunii 

Direcția generală 

administrare fiscală 

control fiscal post 

operațional 

265 

Misiunea direcției constă în exercitarea controlului privind respectarea 

legislației asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a 

sumelor obligațiilor fiscale, altor plăți, precum și onorarea altor obligații de 

către contribuabili. 

Contoale efectuate, acte de 

control; decizi de control, 

procese-verbale cu privire la 

contravenții; sume calculate și 

amenzilor aplicate încasate; baza 

de date privnd activtatea 

controlului completată; metode 

eficientizate de efectuare a 

controlului aplicate 

Direcția generală 

administrare fiscală 

control fiscal operativ 

148 

Misiunea direcției constă în exercitarea controlului privind respectarea 

legislației asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a 

sumelor obligațiilor fiscale și altor plăți precum și onorarea altor obligații de 

către contribuabili. 

Contoale efectuate, acte de 

control; decizi de control; 

procese-verbale cu privire la 

contravenții; sume calculate și 

amenzilor aplicate încasate; baza 

de date privnd activtatea 

controlului completată; metode 

eficientizate de efectuare a 

controlului aplicate 

Direcția generală 

administrare fiscală 

antifraudă 
91 

Misiunea direcției constă în exercitarea activității speciale de investigații, 

constatării și a urmăririi penale în privința infracțiunilor prevăzute la art. 241 

– 242, 244, 2441, 250 – 253 și 3351 din Codul penal. 

Sesizări examinate; acțiuni de 

inițiere a cauzelor penale și de 

investigare; analize efectuate și 

infracțiuni constatate 
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Anexa nr.4 

Bugetul Serviciului Fiscal de Stat 

Anul Bugetul total executat % – salarii 
% – cheltuieli de mentenanță 

și operaționale 

% – transferuri către alte 

organizații6 

2020 530 726 336,86 79,38% 20,53% 0,09% 

2019 557 820 983,89 79,31% 20,61% 0,08% 

2018 530 607 018,04 75,48% 24,43% 0,09% 

2017 442 267 635,89 74,26% 25,56% 0,18% 

 

 

                                                           
6 Informația reflectă ponderea transferurilor efectuate ca cotizații de membru al organizațiilor internaționale (IOTA, OCDE) din totalul bugetului executat 
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Anexa nr.5 

Direcțiile strategice ale Serviciului Fiscal de Stat corelate cu prioritățile de politici la nivel național și sectorial 

Direcția strategică 
Sursa (documentul de 

politică) 
Obiectivul conform sursei 

Promovarea egalității de gen 

și abordare echitabilă în 

politicile promovate la nivel 

instituțional, cât și în cadrul 

măsurilor de administrare 

fiscală 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

5.5 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și egalității de șanse la posturi de 

conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică 

Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova 2030” 

 Integrarea dimensiunii de gen în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice 

în toate sferele vieții și responsabilizarea autorităților publice pentru asigurarea veritabilă a 

egalității de gen; 

 Integrarea principiului egalității şi nediscriminării în procesul de elaborare şi implementare 

a politicilor publice 

Promovarea mediului 

antreprenorial favorabil și 

motivațional care să susțină 

inovația, completivitatea și 

creativitatea, care să creeze 

condiții prielnice pentru 

investiții, crearea locurilor 

de muncă atractive și pentru 

noi oportunități economice 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

8.3 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenorialul, creativitatea și inovația, și care încurajează 

formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii 

financiare 

Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova 2030” 

Asigurarea unui mediu în care inițiativa antreprenorială, inclusiv cea socială, este încurajată de 

către stat, în special în rândul tinerilor, populației din mediul rural, persoanelor cu dizabilități, 

femeilor și familiilor cu migrații – grupurile cele mai vulnerabile din perspectiva accesului la 

oportunități economice. Aceasta presupune reducerea numărului și simplificarea obținerii 

documentelor permisive, simplificarea administrării fiscale și vamale, optimizarea numărului 

controalelor de stat și sporirea eficienței acestora prin o mai bună axare pe factorii de risc, 

precum și alte măsuri orientate spre crearea și dezvoltarea afacerilor 

Programul de activitate al 

Guvernului Republicii 

Moldova (Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020 – 

2023, HG nr.636/2019) 

 Îmbunătățirea mediului de afaceri pentru a majora numărul de întreprinderi fiabile motivate 

să investească în Republica Moldova și să implementeze inovații, capabile să creeze locuri 

de muncă atractive, să asigure productivitate înaltă și producție competitivă orientată spre 

export; 
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 Restabilirea funcționalității mecanismului de evaluare a impactului de reglementare pentru a 

evita sporirea presiunii administrative asupra mediului de afaceri; 

 Implementarea unui set de măsuri menite să reducă povara administrativă asupra mediului 

de afaceri 

Crearea unui climat 

instituțional integru, 

cultivarea toleranței zero la 

actele de corupție și 

eliminarea practicilor 

discriminatorii 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și mituirii în toate formele sale 

Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova 2030” 

 Consolidarea integrității în sectorul public, asigurat prin cultivarea climatului de toleranță 

zero la corupție prin sporirea controlului asupra responsabilității, transparenței și rezistenței 

față de riscurile de corupție a agenților publici; 

 Promovarea concurenței sănătoase pe piață, eliminarea practicilor discriminatorii și 

anticoncurențiale 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017 – 2022, 

proiect HP de modificare a 

HP nr.56/2017 

 Asigurarea angajării și promovării agenților publici pe bază de merit și de integritate 

profesională; 

 Asigurarea respectării regimului de incompatibilități, de restricții în ierarhie și de limitare a 

publicității; 

 Asigurarea respectării regimului declarării averilor și intereselor personale; 

 Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului; 

 Asigurarea respectării regimului cadourilor; 

 Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare; 

 Asigurarea neadmiterii și denunțării manifestărilor de corupție; protecția avertizorilor de 

integritate; 

 Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate; 

 Asigurarea respectării transparenței în procesul decizional; 

 Asigurarea respectării accesului la informații de interes public; 

 Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public și a asistenței 

externe; 

 Asigurarea implementării și respectării normelor de etică și deontologie; 
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 Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea agenților publici în sectorul privat 

(pantuflaj); 

 Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupție; 

 Instruirea agenților publici și a conducătorilor entităților publice cu privire la rigorile de 

integritate instituțională; 

 Asigurarea continuității implementării planurilor sectoriale/locale anticorupție; 

 Transmiterea tuturor proiectelor de acte normative pasibile de expertiză anticorupție, după 

definitivarea proiectelor în urma avizării, la CNA pentru a efectuarea expertizei anticorupție; 

 Elaborarea mecanismului de coordonare în procesul de recuperare a bunurilor infracționale; 

 Crearea bazei de date pentru evidența bunurilor infracționale indisponibilizate, sechestrate 

sau confiscate  

Fortificarea capacităților, 

creșterea eficienței și 

eficacității instituționale 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

16.6 Dezvoltarea eficienței, responsabilității și transparenței instituțiilor la toate nivelurile 

Foaia de parcurs privind 

ameliorarea competitivității 

Republicii Moldova 

(Matricea de politici), HG 

nr.4/2004 

Eficientizarea mecanismului de acordare a informațiilor și cooperarea cu instituțiile publice în 

vederea schimbului continuu și permanent de informații despre contribuabili  

Strategia de dezvoltare a 

managementului finanțelor 

publice 2013 – 2023, HG 

nr.573/2013 

 Ridicarea profesionalismului angajaților Serviciului Fiscal de Stat prin instruire diversificată 

și continuă; 

 Crearea condițiilor adecvate pentru funcționarea structurii unificate a SFS 

Crearea un mediul prielnic 

pentru o dezvoltare 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

 16.7 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile; 

 16.10 Asigurarea accesului egal la informație tuturor cetățenilor; 
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incluzivă, participativă și 

sustenabilă și transparentă 

 17.18 Până în 2020, sporirea semnificativă a disponibilității datelor calitative, în timp util și 

fiabile, dezagregate după venit, sexe, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, 

localizare geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale 

Strategia de dezvoltare a 

managementului finanțelor 

publice 2013 – 2023, HG 

nr.573/2013 

Implementarea Strategiei de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat 

Eficientizarea administrării 

fiscale și îmbunătățirea 

capacităților de colectare a 

impozitelor și taxelor 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

17.1 Consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin sprijinul extern, pentru a 

îmbunătăți capacitatea națională de colectare a taxelor și a altor venituri 

Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova 2030” 

Eficientizarea administrării fiscale și combaterea economiei informale și evaziunii fiscale 

(obiectivul general 3), care, în paralel cu creșterea veniturilor prevăzută în obiectivul general 1, 

vor extinde baza impozabilă și vor asigura creșterea veniturilor bugetare 

Programul de activitate al 

Guvernului Republicii 

Moldova (Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020 – 

2023, HG nr.636/2019) 

 Asigurarea schimbului de informații cu administrațiile fiscale străine în baza standardelor 

internaționale ale Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații 

în scopuri fiscale; 

 Evaluarea eficacității facilităților existente și introducerea noilor tipuri de subvenții pentru 

stimularea dezvoltării sustenabile a economiei și creșterea veniturilor la buget (facilitățile 

trebuie să motiveze achitarea impozitelor și majorarea valorii adăugate); 

 Consolidarea și extinderea aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor 

persoanelor fizice 

Strategia de dezvoltare a 

managementului finanțelor 

publice 2013 – 2023, HG 

nr.573/2013 

 Simplificarea procedurilor de calculare, raportare și achitare a obligațiilor fiscale; 

 Sporirea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor la prevederile legislației fiscale; 

 Elaborarea și implementarea programelor anuale de conformare fiscală; 

 Îmbunătățirea procesului de administrare a contribuabililor mari prin elaborarea şi 

implementarea Programelor de conformare; 

 Reducerea economiei tenebre prin îmbunătățirea modulului de management al riscurilor de 

conformare; 

 Elaborarea manualului operațional în parte ce ține de managementul arieratelor; 
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 Îmbunătățirea proceselor și procedurilor de gestionare a restanțelor în scopul diminuării 

acestora; 

 Standardizarea și îmbunătățirea procesului de executare silită 

Dezvoltarea și fortificarea 

partenerialelor publice, 

publice-private 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

17.17 Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu societatea civilă 

eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale parteneriatelor 

Programul de activitate al 

Guvernului Republicii 

Moldova (Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020 – 

2023, HG nr.636/2019) 

 Consolidarea dialogului cu mediul de afaceri, pentru a întreprinde toate acțiunile posibile 

întru sporirea competitivității economiei naționale la nivel regional; 

 Restabilirea dialogului între autoritățile publice și exponenții mediului de afaceri, în special 

în procesul de elaborare și promovare a politicilor cu impact fiscal și regulatoriu; 

 Menținerea unui dialog constructiv cu autoritățile administrației publice locale, respectînd 

principiile autonomiei financiare și decizionale locale, în limitele cadrului legal 

Foaia de parcurs privind 

ameliorarea competitivității 

Republicii Moldova 

(Matricea de politici), HG 

nr.4/2004 

Antrenarea parteneriatului public-privat în implementarea noilor metode și proceduri de 

administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naționale și monitorizarea acestora prin 

asigurarea funcționalității Consiliului de Conformare 

Contribuirea la eradicarea 

fenomenului muncii 

informale 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

10.4 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială și realizarea 

progresivă a unei egalități sporite 

Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova 2030” 

 Consolidarea capacităților instituțiilor cu funcții de analiză a pieței muncii interne şi 

internaționale și de control în domeniul siguranței ocupaționale; 

 Eradicarea ocupării informale, prin creșterea nivelului de informare, a penalităților și a 

capacităților instituționale de a identifica, penaliza și combate practicile respective (conform 

obiectivului general 3) 

Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova 2030” 

Dezvoltarea pilonului 2 și 3, prin asigurarea unui cadru regulator și fiscal facil și, în același timp, 

stabilirea unui cadru prudențial suficient pentru a preveni eventuale fraude 
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Perfecționarea capacităților 

de prevenire și combatere a 

fraudelor fiscale 

Strategia de dezvoltare a 

managementului finanțelor 

publice 2013 – 2023, HG 

nr.573/2013 

Elaborarea planurilor de acțiuni pentru prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale prin 

consolidarea capacităților de investigare a fraudelor și dezvoltarea sistemului de identificare a 

riscurilor de evaziune fiscală 

Strategia națională de 

prevenire și combatere  

a spălării banilor și finanțării 

terorismului pentru anii 2020 

– 2025, HP nr.239/2020 

 

2.3.3. Efectuarea unei analize detaliate a măsurii în care entitățile juridice înregistrate în 

Republica Moldova pot fi sau sunt utilizate în spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului 

2.3.4. Identificarea și asigurarea executării măsurilor relevante de diminuare a riscurilor 

identificate în cadrul evaluării utilizării persoanelor juridice în spălarea banilor și/sau finanțarea 

terorismului 

2.3.6. Organizarea instruirilor și a altor măsuri de informare a autorităților competente relevante 

și entităților raportoare privind riscurile și tipologiile de utilizare a persoanelor juridice în 

spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului 

4.2.7. Evaluarea sectorului organizațiilor necomerciale în scopul  identificării categoriilor de 

organizații vulnerabile de a  fi utilizate în scop de finanțare a terorismului 

Îmbunătățirea și 

eficientizarea procedurilor 

de control 

Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova 2030” 

Eficientizarea controalelor din partea instituțiilor abilitate prin o țintire mai bună în funcție de 

riscuri și creșterea competențelor în materie de identificare a încălcărilor, colectare de probe 

relevante și aplicare a sancțiunilor 

Programul de activitate al 

Guvernului Republicii 

Moldova (Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020 – 

2023, HG nr.636/2019) 

Identificarea și reducerea decalajului fiscal și vamal pentru segmentele economiei naționale cu 

riscuri sporite de evaziune 

Strategia de dezvoltare a 

managementului finanțelor 

publice 2013 – 2023, HG 

nr.573/2013 

 Actualizarea continuă Manualului de control fiscal 

 Sporirea rezultatelor controalelor prin standardizarea procesului de efectuare a controalelor 

fiscale; 

 Automatizarea proceselor aferente activității de control fiscal 

Foaia de parcurs privind 

ameliorarea competitivității 

Republicii Moldova 

Limitarea numărului și reglementarea procedurii de efectuare a controalelor (în sectorul agrar) 
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(Matricea de politici), HG 

nr.4/2004 

Extinderea și îmbunătățirea 

serviciilor fiscale, cu accent 

sporit pe dezvoltarea 

serviciilor electronice 

Agenda națională de 

dezvoltare 2030 (Obiectivele 

de dezvoltare durabilă 2030) 

17.18 Până în 2020 , sporirea semnificativă a disponibilității datelor calitative, în timp util și 

fiabile, dezagregate după venit, sexe, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, localizare 

geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale 

Strategia națională de 

dezvoltare ,,Moldova 2030” 

 Adaptarea infrastructurii fizice și a serviciilor publice la necesitățile grupurilor vulnerabile, 

în special a persoanelor cu dizabilități și a vârstnicilor; 

 Asigurarea unor servicii publice integrate, accesibile (nondiscriminatorii, din punct de vedere 

fizic, economic, geografic și informațional), acceptabile și de calitate la fiecare etapă a vieții, 

care să corespundă necesităților individuale ale persoanelor, inclusiv a persoanelor care fac 

parte din grupurile vulnerabile 

Programul de activitate al 

Guvernului Republicii 

Moldova (Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020 – 

2023, HG nr.636/2019) 

 Extinderea și îmbunătățirea serviciilor electronice prestate cetățenilor și antreprenorilor; 

 Îmbunătățirea procesului de evidență a contribuabililor prin dezvoltarea Registrului 

contribuabililor și a Registrului salariaților; 

 Implementarea SIA ,,e-Factura” în achiziții publice 

Strategia de dezvoltare a 

managementului finanțelor 

publice 2013 – 2023, HG 

nr.573/2013 

 Îmbunătățirea și extinderea domeniului de aplicare a serviciilor electronice prestate 

contribuabililor, inclusiv serviciilor e-declarare, e-plăţi; 

 Descrierea și revizuirea continuă a proceselor din cadrul SFS, inclusiv a celor corelate cu 

contribuabilii; 

 Sporirea nivelului de satisfacției a contribuabililor aferent serviciilor prestate de Serviciului 

Fiscal de Stat; 

 Majorarea până la 70% a ponderii declarațiilor electronice în totalul rapoartelor fiscale 

prezentate 

Foaia de parcurs privind 

ameliorarea competitivității 

Republicii Moldova 

(Matricea de politici), HG 

nr.4/2004 

 Elaborarea softurilor noi pentru activitatea funcțională a Serviciului Fiscal de Stat, ce vor 

permite eficientizarea administrării fiscale, simplificarea raportării fiscale, modernizarea 

serviciilor prestate contribuabililor și, respectiv, ridicarea nivelului de satisfacere a acestora; 

 Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în scopul 

optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici 

 


