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                                                                 ORDIN 

                                                                ПРИКАЗ 

                                                                                           mun. Chişinău 

                                                                                           мун. Кишинэу 

 

 

 „____” ___________ 2021                                                                                                                           Nr. _______ 

 

 

Cu privire la modificarea unor ordine 

  

 

În temeiul prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 

24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială),  

 

ORDON: 

           

1. Ordinul Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1030 din 26 octombrie 2016 ,,Cu 

privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a 

obligației fiscale prin eșalonare sau amînare și procedura examinării acesteia” (Monitorul Oficial, 2016, 

nr. 379-386, art. 1886), se modifică, după cum urmează: 

1) pct. 1 lit. e) subpct. 1) din Anexa nr. 3 la ordin se exclude. 

2. Regulamentul privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 

decembrie 2018, aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 164 din 5 aprilie 2019 

(Monitorul Oficial, 2019, nr. 162-166 art. 818), se modifică după cum urmează: 

1)  la pct. 2, 3, 21, 23, textul ,,Direcția gestionare documente și arhivare” se substituie cu textul 

,,Direcția gestionare documente”; 

2)  la pct. 15, textul ,,Direcției gestionare documente și arhivare” se substituie cu textul ,,Direcției 

gestionare documente”; 

3)  la pct. 27, textul ,,Direcției generale organizare deservire și recuperare creanțe (în continuare – 

DGODRC)” se substituie cu textul ,,Direcției generale recuperare creanțe (în continuare – DGRC)”; 

4)  la pct. 30, textul ,,Manualul operațional privind managementul arieratelor” se substituie cu 

textul ,,Manualul operațional privind managementul recuperării creanțelor”; 

5)  la pct. 38, textul ,,prin intermediul DGODRC” se exclude; 

6)  la pct. 42, cuvîntul ,,DGODRC” se substituie cu cuvintele ,,conducerea SFS”; 

7)  la pct. 44, cuvîntul ,,DGODRC” se substituie cu cuvîntul ,,DGRC”. 

 

 

MINISTERUL FINANȚELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 



3. Instrucțiunea cu privire la modul de luare în evidență fiscală și atribuire provizorie a codului 

fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului 

Fiscal de Stat nr. 467 din 08 septembrie 2020 (Monitorul Oficial, 2020, nr. 229-233, art. 836), se 

modifică după cum urmează: 

1) la pct. 5, textul ,,din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău sau la 

subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat, unde” se substituie cu textul ,,sau altă Direcție 

deservire fiscală, în raza căreia”. 

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 

data de 01.01.2022.  

  

 

 

 

 

Directoare                                                                       Rozalina ALBU 
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