
 

 
 

 

 

 

ORDIN 

 

Nr._____  

din ____ ___________ 2022    
 

 

Cu privire la modificarea Ordinului Șefului 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  nr. 

379/2017 privind aprobarea formularelor 

cu privire la aplicarea măsurilor de 

asigurare a stingerii obligației fiscale 

 

În temeiul art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal 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. 379 din 15 martie 2017 privind 

aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91 art. 622), se modifică după cum urmează: 

1) pct. 1 subpct. 1) va avea următorul cuprins: 

„1) Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în temeiul pct. 2 subpct. 1) –           

(anexa nr.1);”; 

2) după pct. 1 subpct. 1) se completează cu subpct. 11), 12), 13) și 14) cu următorul cuprins: 

„11) Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în temeiul pct. 2 subpct. 2) –          

(anexa nr.11); 

12) Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în temeiul pct. 2 subpct. 4) –             

(anexa nr.12); 

13) Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în temeiul pct. 2 subpct. 5) –             

(anexa nr.13); 

14) Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale în temeiul pct. 2 subpct. 6) –                  

(anexa nr.14);”; 

3) după pct. 2 se completează cu pct. 21 cu următorul cuprins: 

,,21. La întocmirea hotărîrilor menționate la pct. 1 subpct. 1) – 14), 4) și 5), se va indica în mod 

obligatoriu motivarea.”; 

4) la pct. 2 subpct. 4), după cuvintele „efectuării controlului fiscal la contribuabil” se 

completează cu cuvintele „odată cu emiterea actului de control”; 

5) pct. 4 se completează cu următoarea propoziție ,,În partea ce ține de sechestrarea mijloacelor 

bănești aferente conturilor persoanelor fizice – cetățeni, veniturile menționate la art. 110 din Codul de 

executare, nu fac obiectul sechestrului.”; 

6) Formularul „Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale” (Anexa nr. 1) se 

expune în redacție nouă conform anexei nr. 1 la prezentul ordin; 

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 
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7) în Formularul „Hotărîre cu privire la ridicarea/aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare 

de pe bunurile contribuabilului” (Anexa nr. 4), în partea dispozitivă textul „art. 202, 230 din Codul 

fiscal” se substituie cu textul „art. 133 alin. (2) pct. 7), art. 134 alin. (1) pct. 8), art. 202, 227 și  230 din 

Codul fiscal”; 

8) după anexa nr. 1 se completează cu anexele nr. 11, 12, 13 și 14 conform anexei nr. 2 la 

prezentul ordin.  

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se pune în aplicare 

din data publicării. 

 

 

             Directoare                                                               Rozalina ALBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



                                    Anexa nr. 1  la  

                                                                                  Ordinul Directoarei SFS nr. ____ din ____________ 
                          

                               Anexa nr. 1 

                         la Ordinul IFPS  

               nr.379 din 15.03.2017  

 

 

 

HOTĂRÎRE  nr. ________ 

din ___________________ 

cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale 

în temeiul pct. 2 subpct. 1) din Ordinul IFPS nr. 379/2017 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția) 

examinînd situaţia la ______________ a __________________________________________________________ 
                                          (data, luna, anul)                                                (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

în scopul asigurării stingerii obligaţiei fiscale în sumă de _________ lei calculate în baza Deciziei nr. _____ din 

________, ținînd cont de ______________________________________________________________________, 
                                                                                                                                   (se va indica motivarea) 

în temeiul art. 133 alin. (2) pct. 7), art. 134 alin. (1) pct. 8), art. 227 și 230 din Codul fiscal și pct. 2 subpct. 1) din 

Ordinul IFPS nr. 379/2017  

 

HOTĂRĂSC: 

 

 

1. Se sechestrează bunurile ___________________________________________________________ 
                                                                                                 (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

cu locul de evidenţă sau asistenţă _____________________, valoarea cărora este suficientă pentru asigurarea 

stingerii obligaţiilor fiscale. 

 

2. Se  numește responsabil de sechestrarea bunurilor ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (funcţia, numele, prenumele funcţionarului (ilor) fiscal (i))  
 

       3. În conformitate cu prevederile art. 268 din Codul fiscal, hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii 

obligației fiscale poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 

nr. 9, în decursul a 30 zile de la data comunicării hotărîrii. 
 

 
 

 

Notă:  

Bunurile supuse sechestrării ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale nu vor fi evaluate şi 

comercializate. 

 

 

 

 

Conducerea SFS                                           _______________             _________________ 
                                                                                                                       (semnătura)                                    (numele, prenumele, funcția) 

 

 
 

 
 

 

 

 



                                     Anexa nr. 2  la  

                                                                                  Ordinul Directoarei SFS nr. ____ din ____________ 
 

                              Anexa nr. 11 

                        la Ordinul IFPS  

              nr.379 din 15.03.2017  

 

 

 

HOTĂRÎRE  nr. ________ 

din ___________________ 

cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale 

în temeiul pct. 2 subpct. 2) din Ordinul IFPS nr. 379/2017 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția) 

examinînd situaţia la ______________ a __________________________________________________________ 
                                          (data, luna, anul)                                                (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

în scopul asigurării stingerii restanţelor urmărite în mărime de____________ lei, acţiunile şi deciziile de 

executare silită vizavi de care sunt contestate în conformitate cu art. 273 din Codul fiscal,                                     

ținînd cont de _______________________________________________________________________________, 
                                                                                                                          (se va indica motivarea) 

în temeiul art. 133 alin. (2) pct. 7), art. 134 alin. (1) pct. 8), art. 227 și 230 din Codul fiscal și pct. 2 subpct. 2) din 

Ordinul IFPS nr. 379/2017  

 

HOTĂRĂSC: 

 

 

1. Se sechestrează bunurile ___________________________________________________________ 
                                                                                                 (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

cu locul de evidenţă sau asistenţă _____________________, valoarea cărora este suficientă pentru asigurarea 

stingerii obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor. 

 

2. Se  numește responsabil de sechestrarea bunurilor ____________________________________________           
                                                                                                                                                                 (funcţia, numele, prenumele funcţionarului (ilor) fiscal (i))  
 

       3. În conformitate cu prevederile art. 268 din Codul fiscal, hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii 

obligației fiscale poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 

nr. 9, în decursul a 30 zile de la data comunicării hotărîrii. 
 

 
 

 

Notă:  

Bunurile supuse sechestrării ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale nu vor fi evaluate şi 

comercializate. 

 

 

 

 

Conducerea SFS                                           _______________             _________________ 
                                                                                                                       (semnătura)                                    (numele, prenumele, funcția) 

 

 
 

                                               

 

 

 



                              Anexa nr. 12 

                         la Ordinul IFPS  

               nr.379 din 15.03.2017  

 

 

 

HOTĂRÎRE  nr. ________ 

din ___________________ 

cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale 

în temeiul pct. 2 subpct. 4) din Ordinul IFPS nr. 379/2017 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția) 

examinînd situaţia la ______________ a __________________________________________________________ 
                                          (data, luna, anul)                                                (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

în scopul asigurării stingerii obligaţiei fiscale în mărime de _________ lei, reflectate în Actul de control fiscal    

nr. ________ din ___________, inclusiv a celei ce este pasibilă a fi aplicată sub formă de amendă, sancţiune 

şi/sau majorare de întîrziere (penalitate) și indisponibilizării bunurilor contribuabilului în perioada controlului 

fiscal, ținînd cont de __________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                   (se va indica motivarea) 

în temeiul art. 133 alin. (2) pct. 7), art. 134 alin. (1) pct. 8), art. 227 și 230 din Codul fiscal și pct. 2 subpct. 4) din 

Ordinul IFPS nr. 379/2017  

 

HOTĂRĂSC: 

 

 

1. Se sechestrează bunurile ___________________________________________________________ 
                                                                                                 (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

cu locul de evidenţă sau asistenţă _____________________, valoarea cărora este suficientă pentru asigurarea 

stingerii obligaţiilor fiscale. 

 

2. Se  numește responsabil de sechestrarea bunurilor ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (funcţia, numele, prenumele funcţionarului (ilor) fiscal (i))  
 

      3. În conformitate cu prevederile art. 268 din Codul fiscal, hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii obligației 

fiscale poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, în 

decursul a 30 zile de la data comunicării hotărîrii. 
 

 
 

 

Notă:  

Bunurile supuse sechestrării ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale nu vor fi evaluate şi 

comercializate. 

 

 

 

 

Conducerea SFS                                           _______________             _________________ 
                                                                                                                       (semnătura)                                    (numele, prenumele, funcția) 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 



                              Anexa nr. 13 

                         la Ordinul IFPS  

               nr.379 din 15.03.2017  

 

 

 

HOTĂRÎRE  nr. ________ 

din ___________________  

cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale 

în temeiul pct. 2 subpct. 5) din Ordinul IFPS nr. 379/2017 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția) 

examinînd situaţia la ______________ a __________________________________________________________ 
                                          (data, luna, anul)                                                (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

în scopul monitorizării entităţii în perioada de funcţionare a postului fiscal, ținînd cont de 

___________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                        (se va indica motivarea) 

în temeiul art. 133 alin. (2) pct. 7), art. 134 alin. (1) pct. 8), art. 227 și 230 din Codul fiscal și pct. 2 subpct. 5) din 

Ordinul IFPS nr. 379/2017  
 

 

HOTĂRĂSC: 

 

 

1. Se sechestrează bunurile ___________________________________________________________ 
                                                                                                 (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

cu locul de evidenţă sau asistenţă _____________________, valoarea cărora este suficientă pentru asigurarea 

stingerii obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor. 

 

2. Se  numește responsabil de sechestrarea bunurilor ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                    (funcţia, numele, prenumele funcţionarului (ilor) fiscal (i))  
 

       3. În conformitate cu prevederile art. 268 din Codul fiscal, hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii 

obligației fiscale poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 

nr. 9, în decursul a 30 zile de la data comunicării hotărîrii. 
 

 
 

 

Notă:  

Bunurile supuse sechestrării ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale nu vor fi evaluate şi 

comercializate. 

 

 

 

 

Conducerea SFS                                           _______________             _________________ 
                                                                                                                       (semnătura)                                    (numele, prenumele, funcția) 

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



                              Anexa nr. 14 

                         la Ordinul IFPS  

               nr.379 din 15.03.2017  

 

 

 

HOTĂRÎRE  nr. ________ 

din ___________________ 

cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale 

în temeiul pct. 2 subpct. 6) din Ordinul IFPS nr. 379/2017 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, funcția) 

examinînd situaţia la ______________ a __________________________________________________________ 
                                          (data, luna, anul)                                                (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

în scopul asigurării executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275/2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul 

asistenţei administrative reciproce în materie fiscală, ținând cont de ____________________________________, 
                                                                                                                                                                                    (se va indica motivarea) 

în temeiul art. 133 alin. (2) pct. 7), art. 134 alin. (1) pct. 8), art. 227 și 230 din Codul fiscal și pct. 2 subpct. 6) din 

Ordinul IFPS nr. 379/2017  
 

 

HOTĂRĂSC: 

 

 

1. Se sechestrează bunurile ___________________________________________________________ 
                                                                                                 (denumirea (numele, prenumele) contribuabilului, c/f) 

cu locul de evidenţă sau asistenţă _____________________, valoarea cărora este suficientă pentru asigurarea 

stingerii obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor. 

 

2. Se  numește responsabil de sechestrarea bunurilor ____________________________________________ 
                                                                                                                                                               (funcţia, numele, prenumele funcţionarului (ilor) fiscal (i))  
 

       3. În conformitate cu prevederile art. 268 din Codul fiscal, hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii 

obligației fiscale poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 

nr. 9, în decursul a 30 zile de la data comunicării hotărîrii. 
 

 
 

 

Notă:  

Bunurile supuse sechestrării ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale nu vor fi evaluate şi 

comercializate. 

 

 

 

 

Conducerea SFS                                           _______________             _________________ 
                                                                                                                       (semnătura)                                    (numele, prenumele, funcția) 
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