
INFORMAȚIA 

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

 Serviciului Fiscal de Stat în perioada anului 2017 

 
Nr. 

d/o 

Informații despre deplasare (scopul, țata/orașul, 

perioada) 

Actul de delegare în deplasare (nr. 

dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele 

delegate) 

Costul deplasării 

Cazare, diurne Finanțare 

externă 
1.  Atelier de lucru “Măsurarea nivelului de conformare 

fiscală a întreprinderilor mici și mijlocii” 

 Budapesta,Ungaria 

”Organizația Intra-europeană a Administrații-lor Fiscale 

(IOTA)” 

07-10.02.17 

 

Tatiana Roman – inspector principal al Direcției 

planificare, organizare și analiza controalelor fiscale din 

cadrul Direcției generale conformare fiscală; 

Mihaela Muntean – inspector superior al Direcției 

managementul riscurilor din cadrul Direcției generale 

conformare fiscală. 

Ordin nr.06-p/d 

30.01.17 

26313,16 

 

2.  Atelier de lucru 

”Transparența și personalizarea procesului de livrare  a e-

serviciilor: Contul online al contribuabililor” 

Budapesta, Ungaria 

(IOTA) 

21-24.02.17 

Igor Țurcanu – șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. 

Chișinău. 

Ordin nr. 16-p/d din 14.02.17 
5119.32 

 

 

 

3.  Atelier de  lucru”Investigarea Fraudelor TVA” 

Ljubliana, Slovenia 

(CEF) 

20-24.02.17 

Serghei Arhirii – inspector principal al Direcției antifraudă 

și investigare fiscală din cadrul Direcției generale 

conformare fiscală; 

Igor Aramă – inspector principal al Direcției antifraudă și 

investigare fiscală din cadrul Direcției generale conformare 

fiscală. 

Ordin nr.10- p/d 03.02.17 

8618,20 

 

4.  Atelier de lucru 

”Abordări  privind controlul companiilor care operează 

prin intermediul modelului de afaceri sharing economy” 

Budapesta, Ungaria 

(IOTA) 

21-24.03.17 

Olga Volkovski - șef al Direcției control fiscal nr.1 din 

cadrul Direcției generale administrarea contribuabililor mari; 

Petru Griciuc -șef adjunct al Direcției examinarea cazurilor 

de încălcare fiscală de către marii contribubili și recontrol. 

Ordin nr. 20-p/d din 28.02.17 

24826,83 

 

5.  Atelier de lucru 

”Schimbarea perspectivei: de la  conformare fiscală 

forțată la conformare fiscală voluntară” 

 Ljublijana,Slovenia 

03-07.04.17 

Mihaela Muntean -inspector superior al Direcției 

managementul riscurilor  din cadrul  Direcției generale 

conformare fiscală. 

Rodica Prisăcari -inspector principal al Direcției gestionare 

riscuri din cadrul Direcției generale managementul 

riscurilor. 

Ordin nr. 21-p/d din 28.02.17 

8456,64 

 

 

6.  Vizită de lucru 

ANAF, București, România 

13-14.03.2017 

Serghei Pușcuța –Șef al Inspectoratului Fiscal Principal de 

Stat 

Ordinul nr. 27 p/d din 09.03.2017 2699.39 

 



7.  Vizită de studiu 

”Vizită de studiu pe subiectul administrării fiscale în 

cadrul Ministerului impozitelor și taxelor al Republicii 

Belarus” 

Minsk, Republica Belarus 

03-06.04.17 

Victor Sîrbu -șef al Direcției metodologia controlului fiscal  

Ordin nr.30-p/d din 31.03.17. 

8967.46 

 

8.  Seminar 

”Schimbul de informații ca instrument de combatere a 

evaziunii fiscale” 

Ankara, Turcia(OCDE) 

17-21.04.17 

Mihai Burunciuc -șef al Secției cooperare internațională și 

schimb de informații. 

 Ordin nr.32-p/d din 06.04.17 14962,67 

 

9.  Atelier de lucru 

”Instruirea ECCEE pe aspecte ce țin de procedurile 

managementului financiar și a debursărilor” 

Minsk, Republica Belarus (ECCEE) 

18-22.04.17 

Mariana  Țurcan -șef al Direcției generale economie și 

finanțe; 

Anastasia Movilă -Șef al Direcției management operațional.  

Ordin nr.33-p/d din 07.04.17 
38620,12 

 

10.  A 21-a Adunare Generală a IOTA 

Kiev, Ucraina 

27-30 iunie 2017 

 

Mihai Burunciuc -șef al Secției cooperare internațională și 

schimb de informații. 

Ordin nr. 34 p/d din 29.05.2017 

 

12277.38 

 

11.  Atelier de lucru 

”Strategiile administrației fiscale pentru schimbarea 

spectrului de servicii fiscale” 

Erevan, Armenia (IOTA) 

Anastasia Movilă -șef al Direcției management operațional; 

 Corina Pavlișciuc-Șef al Direcției suport managerial.  

Ordin nr.39-p/d din 19.04.17 5100,00 

 

12.  Conferință 

”Conferința TAXGIP și Consultanța ECA privind 

politica și provocările de administrare  a TVA în regiunea 

Europei de Est și Asia Centrală” 

Romania, București 

30.05-02.06 2017 

Iurii Lichii -director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat.  

Ordin nr.27-p/d din 19.05.17 

2501.95 

 

13.  Atelier de lucru 

”Controlul fiscal în mediul electronic” 

Ljubljana,Slovenia 

19-23.06.2017 

Igor Țurcanu – director adjunct al Serviciului Fiscal de 

Stat.  

Ordin nr.31-p/d din 26.05.17 
4144.34 

 

 

14.  A 24-a Ședință a Consiliului Coordonator al 

Conducătorilor Serviciilor fiscale ale Statelor-Membre 

CSI 

Repubica Kîrgîză, Cholpon-Ata 

06-09.09.2017 

Igor Țurcanu –director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat 

Mihai Burunciuc -șef al Secției cooperare internațională și 

schimb de informații.  
Ordin nr.45p/d din 03.08.19; Ordin 50p/d din  23.08.19 

 

 

30183,64 

 

15.  Vizită de studiu 

”Domeniul soluțiilor fiscale individuale anticipate 

organizate de către Agenția Națională de Administrare 

Fiscală a României” 

București, Romania 

11-15.09.2017 

Valeria Nedelea -șef adjunct al Direcției juridice, șef al 

Secției asistență juridică; 

Olga Golban - șef al Direcției impozite directe din cadrul 

Direcției generale  metodologia impozitelor și taxelor; 

Victor Sîrbu- șef al Direcției proceduri control din cadrul 

Direcției generale metodologie proceduri fiscale. 

Ordin nr. 46-p/d din 15.08.17 

23390,09 

 



16.  Seminar 

”Piața tenebră a forței de muncă – Dece aceasta este o 

problemă și cum să o abordăm” 

 Ljublijana, Slovenia 

16-20.10.2017 

Olga Golban - șef al Direcției impozite directe din cadrul 

Direcției generale  metodologia impozitelor și taxelor. 

Ordin nr. 62-p/d din 20.09.17 5007.69 

 

17.  Forum 

”Implementarea măsurilor de combatere a erodării bazei 

fiscale și transferul profiturilor” 

Berna,Elveția 

10-13.10.2017 

Ludmila Botnari –director adjunct interimar al SFS; 

Olga Golban- șef al direcției impozite directe din cadrul 

Direcției generale  metodologia impozitelor și taxelor;  

Ordin nr. 65-p/d din 25.09.17 
46679,21 

 

18.  Atelier de lucru” Schimbul automat de informații și țările 

în curs de dezvoltare: dece cînd și cum? 

Tbilisi, Georgia 

16-19.10.2017 

Constantin Untilă - șef al Direcției dezvoltare 

informațională.  

Ordin nr. 66-p/d din 25.09.17 16684,37 

 

19.  Semiar” 

Dezvoltarea resurselor umane și capacităților 

instituționale pentru realizarea reformelor în sectorul 

public” 

Ljublijana, Slovenia 

13-17.11.2017 

Mihai Burunciuc -șef al Secției cooperare internațională și 

schimb de informații. 

Anastasia Movilă -șef al Direcției management operațional; 

 Corina Pavlișciuc -Șef al Direcției suport managerial 

 Ordin nr. 67-p/d din 25.09.17 

12299,16 

 

20.  Vizită de studiu 

”Vizită de studiu pe subiectul Proiectului Băncii 

Mondiale de Modernizare a Administrației Fiscale 

(TAMP)” 

București,Romania 

23-25.10.2017 

Igor Țurcanu – director adjunct al Serviciului Fiscal de 

Stat. 

Anastasia Movilă -șef al Direcției management operațional;  

Ordin nr. 81-p/d din 18.10.17 
14475,72 

 

21.  Vizită de studiu  

„Vizită de studiu pe subiectul administrării fiscale în 

cadrul ANAF” 

București,Romania 

23-25.10.2017 

Serghei Pușcuța – director al Serviciului Fiscal de Stat.  

Ordin nr. 227-p/d din  20.10.17 

3272.22 

 

22.  Seminar 

„Apăraarea drepturilor și intereselor de muncă 

profesionale, economice și sociale ale salariaților membri 

de sindicat – sarcina principală a Sindicatelor Angajaților 

din Serviciile publice dn Republica Moldova și 

Sindicatul Himet-iș din Turcia” 

Alanya, Turcia 

01-07.10.2017 

Olga Babanschi – inspector principal al Direcției impozite 

locale și alte venituri din cadrul Direcției generale 

metodologia impozitelor și taxelor; 

Ordin nr. 70-p/d din 28.09.2017 
 

 

23.  Seminar 

”Guvernare Fiscală și Securitate Energetică” 

Budapesta, Ungaria 

07-10.11.2017 

Igor Țurcanu – director adjunct al Serviciului Fiscal de 

Stat. 

Mihaela Doroș – șef interimar al Secției dezvoltare 

strategică și implementare proiecte a Direcției management 

organizațional. 

Ordin nr. 82-p/d din 19.10.17 

37893,44 

 



24.  Seminar 

”Instruirea în schimbul de informații la solicitare pentru 

evaluatori și jurisdicții evaluate” 

București,România 

19-25.11.2017 

Mihai Burunciuc -șef al Secției cooperare internațională și 

schimb de informații. 

Ordin nr. 85-p/d din 30.10.17 21337.75 

 

25.  Atelier de lucru ”Elaborarea unui Plan de Conformare 

Fiscală” Ljubljana,Slovenia 

27.11-01.12.2017 

Mihaela Habașescu –inspector principal al Direcției 

gestionare riscuri din cadrul Direcției generale  

managementul riscurilor; 

Olga Volkovski - șef al Direcției control fiscal nr.1 din 

cadrul Direcției generale administrarea contribuabililor mari. 

Ordin nr. 87-p/d din 30.11.17 

8253,74 

 

26.  Atelier de lucru 

”Utilizarea indicatorilor de performanță și a măsurilor 

pentru procesul de luare a deciziilor”  

Budapesta,Ungaria 

28.11-01.12.2017 

Iurii Lichii-director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat; 

Anastasia Movilă-șef al Direcției management operațional.  

Ordin nr. 86-p/d din 30.11.17 
17992,13 

 

 

27.  Curs de instruire 

”Managementul finanțelor publice” 

Haga, Olanda 

07-18.11.2017 

Olga Babanschi – inspector principal al Direcției impozite 

locale și alte venituri din cadrul Direcției generale 

metodologia impozitelor și taxelor; 

Iulia Cernicova – inspector principal al  Direcției impozite 

directe din cadrul Direcției generale metodologia 

impozitelor și taxelor. 

Ordin nr. 88 și 89 p/d din 01.11.17 

19531,88 

 

 

 

 

28.  Atelier de lucru 

”Oficiile de recuperare/gestionare a activelor în cadrul 

Parteneriatului Estic” 

Bruxelles, Belgia 

12-15.11.2017 

- Olga Borțevici – șef al Direcției gestionare bunuri 

confiscate din cadrul Direcției generale administrare fiscală 

mun. Chișinău 

Ordin nr. 93-p/d din 07.11.17 
35.00 

 

29.  Conferință 

”Creștere prin colaborare” 

Budapesta,Ungaria 

22-25.11.2017 

Olga Babanschi – inspector principal al Direcției impozite 

locale și alte venituri din cadrul Direcției generale 

metodologia impozitelor și taxelor; 

Ordin nr. 108-p/d din 22.11.17 

3298.96 

 

 


