INFORMAȚIA
privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul
Serviciului Fiscal de Stat în anul 2019
Trimestrul IV

Nr. d/o

Informații despre deplasare (scopul, țata/orașul,
perioada)

Actul de delegare în deplasare (nr. dispoziției/ordinului,
cu atașarea actului/persoanele delegate)

1

Vizită de studiu în cadrul Agenției Fiscale Suedeze
Stokholm, Suedia Agenția Fiscală Suedeză
29.09-05.10.2019

Valeria Nedelea - șef adjunct al Direcției expertiză juridică;
Oleg Lupașco - șef adjunct al Direcției proceduri evidență și
arierate din cadrul Direcției generale metodologie proceduri
fiscale;
Natalia
Bucos - inspector principal al Secției Cooperare
interinstituțională din cadrul Direcției cooperare și schimb de
informații;
Corneliu Prisăcaru - șef al Direcției proceduri evidență și
arierate din cadrul Direcției generale organizare și deservire și
gestionare arierate;
Diana Stici - șef al Secției management operațional din
cadrul Direcției management organizațional.
Ordinul SFS nr. 136 p/d din 19.09.2019

2

Atelier de lucru
”Implementarea strategiilor proactive de transformare a
afacerilor în administrațiile fiscale”
Budapesta, Ungaria IOTA
07-10.10.2019

Anastasia Movilă - șef al Direcției management
organizațional;
Viorica Căuș - șef al Direcției deservire fiscală Centru.
Ordinul SFS nr. 117 p/d din 04.09.2019

3

„Conferința internațională (IOTA) privind ShowroomIgor Țurcanu -director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat;
ul tehnologiilor de conformare fiscală”
Grigore Rusu - șef al Direcției contestații.
Tbilisi, Georgia (IOTA)
Ordinul SFS nr. 140 p/d din 24.09.2019
15-18.10.2019

Costul deplasării
Cazare, diurne

14464.65

6230.20

34456.56

Finanțare externă

4

Conferință
„Instrumente privind Abordarea Dificultăților în
Accesarea Datelor Comparabile pentru Analizele
Prețurilor de Transfer”
Budapesta, Ungaria (OCDE, IOTA)
13-18.10.2019

Olga Golban - șef al Direcției generale metodologia
impozitelor și taxelor.
Ordinul SFS nr. 141 p/d din 24.09.2019

5

Atelier de lucru
„Imbunătățirea procedurilor fiscale de bază - Funcția de
control”
Ljubljana, Slovenia
21-25.10.2019

Serghei Arhirii - șef adjunct al Direcției generale
conformare, șef al Direcției organizare conformare din cadrul
Direcției generale conformare;
Mihaela Hăbășescu - inspector superior al Direcției gestiune
riscuri din cadrul Direcției generale conformare.
Ordinul SFS nr. 142 p/d din 24.09.2019

6

Conferință
„Strategia pe termen mediu privind veniturile - abordare
strategică a mobilizării veniturilor în sprijinul creșterii Ludmila Botnari - director adjunct interimar al Serviciului
și dezvoltării economice”
Viena,
Fiscal de Stat. Ordinul SFS nr. 157 p/d din 03.10.2019
Austria
28-31.10.2019

7

Curs de instruire
Instruire în domeniul anticorupției
Härnösand, Suedia
22-25.10.2019

8

9

10

Atelier de lucru
„Gestionarea economiei tenebre în sectorul
construcțiilor”
Ljubljana, Slovenia (CEF)
18-22.11.2019
Ședință
„Ședința aniversară de 10 ani a Forumului Global
privind Transparența și Schimbul de informații în
Scopuri Fiscale”
Paris, Franța (OCDE)
25-28.11.2019
Masă rotundă
„Prețurile de transfer: standarde internaționale și
legislația națională”
Nur-Sultan, Kazahstan
27-30.11.2019

11372.46

7898.66

14113.09

Valeria Nedelea - șef adjunct al Direcției expertiză juridică,
șef al Secției nr. 1;
Silvia Caitaz - inspector principal al Secției cooperare
internațională și schimb de informații din cadrul Direcției
cooperare și schimb de informații.
Ordinul SFS nr. 162 p/d din 10.10.2019

3635.24

Olga Ispas – șef al Direcției control fiscal nr. 1 din cadrul
Direcției generale administrare contribuabili mari.
Ordinul SFS nr. 172 p/d din 21.10.2019

3899.88

Mihai Burunciuc - șef al Secției cooperare internațională și
schimb de informații din cadrul Direcției cooperare și schimb
de informații.
Ordinul nr. 164 p/d din 16.10.2019

26295.36

Igor Lazari - șef adjunct al Direcției generale metodologia
impozitelor și taxelor, șef al Direcției impozite directe;
Grigore Prisneac - șef adjunct al Direcției control și
constatare infracțiuni, șef al Secției nr. 1.
Ordinul SFS nr. 179 p/d din 31.10.2019

29889.81

Curs de instruire
Sesiune de pregătire profesională a auditorilor publici
interni
Suceava, România (Ministerul Finanțelor Publice al
României”
17-20.11.2019

Anton Cernei - șef al Direcției audit intern.
Ordinul SFS nr. 180 p/d din 31.10.2019

12

Vizită de studiu în cadrul Administrației Fiscale și
Vamale a Regatului Țărilor de Jos
Utrecht, Regatul Țărilor de jos
25-29.11.2019

Igor Țurcanu - director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat;
Nicoleta Nemerenco - director adjunct al Serviciului Fiscal
de Stat;
Eduard
Poddubnîi - șef interimar al Direcției control și constatare
infracțiuni;
Anastasia Movilă - șef al Direcției management
organizațional;
Serghei Arhirii - șef adjunct al Direcției generale
conformare, șef al Direcției organizare conformare;
Alexandru Vacarciuc - Șef al Direcției persoane fizice din
cadrul Direcției generale administrare contribuabili mari.
Ordinul SFS nr. 181 p/d din 31.10.2019

13

Ședință
„Cea de-a XXVI-a ședință a Consiliului Coordonator al
Iuri Lichii - director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat.
Conducătorilor Serviciilor Fiscale (CCCSF) a statelorOrdinul SFS nr. 185 p/d din 04.11.2019
membre CSI”
19-22.11.2019

14

Ședință
„Cea de-a XXVI-a ședință a Consiliului Coordonator al
Conducătorilor Serviciilor Fiscale (CCCSF) a statelormembre CSI”
17-21.11.2019

Mihai Burunciuc - șef al Secției cooperare internațională și
schimb de informații din cadrul Direcției cooperare și schimb
de informații;
Olga Baciu - șef al Secției cooperare interinstituțională din
cadrul Direcției cooperare și schimb de informații.
Ordinul SFS nr. 186 p/d din 04.11.2019

45787.67

15

Curs de instruire
Instruire privind managementul bazat pe rezultate
Härnösand, Suedia (SIDA)
17-21.11.2019

Mihaela Doroș - șef al Secției implementarea proiectului de
modernizare a administrației fiscale din cadrul Direcției
management organizațional.
Corina Pavlișciuc - șef al Direcției cooperare și schimb de
informații.
Ordinul SFS nr. 192 p/d din 14.11.2019

5058.00

11

9275.80

23383.40

7450.90

16

Atelier de lucru
„Introducerea facturării on-line - Experiențe ale
administrațiilor fiscale membre ale IOTA”
Budapesta, Ungaria
02-06.12.2019

Igor Stavinschi - șef al Direcției impozite indirecte din
cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor;
Andrei Duca - șef al Direcției dezvoltare informațională.
Ordinul SFS nr. 192 p/d din 14.11.2019

21408.73

17

Forum
Forumul privind comunicarea
Budapesta, Ungaria IOTA
09-13.12.2019

Corina Pavlișciuc - șef al Direcției cooperare și schimb de
informații;
Valentina Timofeev - inspector al Secției cooperare
interinstituțională din cadrul Direcției cooperare și schimb de
informații.
Ordinul SFS nr. 197 p/d din 18.11.2019

23515.62

