
 

 

 

 

 

 

INDICAȚIE 

УКАЗАНИЕ 

 

mun. Chişinău 

 мун. Кишинэу 

 

„____”   decembrie 2020 Nr. _______ 

Cu privire la întreprinderea măsurilor de sensibilizare și 

cultivare a integrității în cadrul Serviciului Fiscal de Stat  

 

          În scopul asigurării unui climat de integritate instituțională, realizării unui serviciu public 

transparent, eficient, în interesul Serviciului Fiscal de Stat, societății și al statului – acţiuni care 

contribuie la creşterea încrederii în autoritatea fiscală şi prestigiului acesteia în rîndul publicului, 

şi în temeiul art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, 

                                                               

DISPUN: 

1. Angajații SFS, repetat, să ia cunoștință cu prevederile Legii integrității nr. 82 din 25 mai 

2017, Legii nr. 325 din 23.12.2013, privind evaluarea integrităţii instituționale, Legii  nr. 25-

XVI din 22 februarie 2008, privind  codul  de  conduită  a  funcționarului  public, Legii nr. 133 

din 17.06.2016, privind declararea averii și intereselor personale, Hotărîrii Guvernului nr. 116 

din 26 februarie 2020 privind regimul juridic al cadourilor și aprobarea Regulamentului  cu 

privire la regimul juridic al cadourilor, Codului de etică și conduită a funcționarului fiscal și a 

Ghidului de aplicare a Codului de etică și conduită a funcționarului fiscal, aprobat prin Ordinul 

SFS nr. 288 din 30.05.2018. 

2. Pentru a evita apariția manifestărilor de corupție în activitatea SFS, angajaților SFS le este 

interzis să solicite sau să accepte cadouri (bunuri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt 

avantaj) care le sînt destinate personal sau familiei lor, dacă oferirea sau acordarea lor este 

legată direct sau indirect de desfășurarea activității lor profesionale (cadouri inadmisibile).     

3. Direcția cooperare și schimb de informații va publica Indicația respectivă pe pagina web a 

SFS la compartimentul Integritate instituțională. 

4. Controlul asupra executării prezentei Indicații se pune în sarcina șefilor subdiviziunilor 

structurale ale SFS, care o să prezinte Indicația respectivă, contra semnătură, angajaților din 

subordine.  

        5. Direcția securitate internă și anticorupție să aducă prezenta Indicație pentru cunoștință și 

executare subdiviziunilor structurale din cadrul SFS. 

Director                                                Ludmila BOTNARI    
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