
MINISTERT]L FINANTELOR AL REPT]BLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE

ORDIN

Nr.

din Itd, ./) 2022

Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.420 din 07.1 1.2022

,,Cu privire la constituirea Comisiilor de disc'iplind"

Pentru asigurarea activitelii eficiente a Comisiei de disciplini nr.l a Serviciului Fiscal

de Stat, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Comisia de disciplin5,
aprobat prin anexa nr.7 la Hotlrirea Guvemului nr.20l din ll martie 2009, precum Ei in
legiluri cu incetarea raporturilor de serviciu din 28 noiembrie 2022 ale dnei Nicoleta Cr5ciun,

inspector al Direcliei nr.3 in cadrul Direc!iei generale expertizd juridicd, secretarul Comisiei de

disciplina nr.l a Serviciului Fiscal de Stat,

ORDON:

4T

Directoare hS-,-o Rozalina ALBU

Ex:lrlaria Babdfi
Telelon: 82-32-55
e-ma narn.babaraitsh.nd

1. A modifica din 29 noiembrie 2022, Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.420 din

07 .l I .2022 cu privire la constituirea Comisiilor de disciplind, prin substituirea din pct. I subpct.

1.1., din componenla Comisiei de disciplind nr.l, a sintagmei ,,Dna Nicoleta Criciun,
inspector al Direcliei nr.3 in cadrul Direcliei generale expertizd juridicd a Serviciului Fiscal de

Stat, secretarul comisiei" cu sintagma ,,Dnul Cristian Copacinschi, inspector al Direcliei

nr.l in cadrul Direcfiei generale expertizd juridica a Serviciului Fiscal de Stat, secretarul
comisiei".

2. Cazurile de abatere disciplinari ale funclionarilor publici, aflate in examinare la data

intririi in vigoare a prezentului ordin, vor fi transmise de cdtre dna Nicoleta Cr5ciun,

secretarului Comisiei de disciplina men!ionate, desemnat conform prezentului ordin.

3. Prezentul ordin va fi adus la cunostinle angajalilor Serviciului Fiscal de Stat.



Nr.
crt

Numirul qi data ordinului
(completat/modifi cat/abrogat)

Denumirea ordinului
(completat/modifi cat/abrogat)

Noti

I Ordinul nr.420 din 01 .l I .2022 Cu privire la constituirea Comisiilor
de disc iplini

se modificl

Coordonat cu
(functia/subdiviziunea )

Prenumele, Numele Data Scmndtura

$ef al Direcliei management resurse
untan c

lna Dascaliuc

$efal Direc{iei generale expenize

iuridicd

Valeria Sorocean Lly
Executor:
Telefon 82 32 55

e-mail maria.babara(@sfs.md

Maria Babdri OL


