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Raportul pentru anul 2022                                                                                             Anexă  

privind nivelul de realizare a Planului de acțiuni pentru implementarea  

Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 – 2023 
 

PILONUL II. GUVERNUL, SECTORUL PUBLIC ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ  

Prioritatea II.1.  Promovarea integrităţii în cadrul entităţilor publice 

Nr 

crt 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres Notă privind realizarea/ Valoarea indicatorilor Responsabil 

1 Asigurarea 

angajării şi 

promovării 

agenţilor publici 

pe bază de merit şi 

de integritate 

profesională 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice; 

CNA; 

SIS 

Număr de anunțuri privind concursurile de 

angajare și număr de agenți publici angajați 

prin concurs sau prin transfer de la alte 

entități publice; 

 

Pe parcursul anului 2022 au fost publicate 8 anunțuri pentru 

desfășurarea concursurilor de angajare. Pe parcursul anului 2022 au 

fost angajați 20 funcționari publici, dintre care 4 – prin transfer și 3 

– prin detașare de la alte entități publice. 

Pe parcursul anului 2022, prin concurs  au fost angajați 

13funcționari publici.  

SV 

SFS 

AAP 

IF 

 

 

 

 

 

 

Număr de caziere privind integritatea 

profesională solicitate de entitățile publice la 

angajare; 

Pe parcursul anului 2022, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost 

solicitate 16 caziere de integritate la angajare. 

Numărul de contestaţii depuse împotriva 

rezultatelor concursurilor organizate 

Nu au fost înregistrate contestații depuse de participanți împotriva 

rezultatelor concursurilor desfășurate. 

Numărul de agenţi publici 

angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a 

verificării conform Legii nr. 271-XVI 

din 18.12.2008 privind verificarea titularilor 

şi a candidaţilor la funcţii publice 

Pe parcursul anului 2022 au fost angajați 13 funcționari publici, 

dosarele fiind verificate conform prevederilor Legii nr.271-XVI din 

18 decembrie 2008.    

 

2 Asigurarea 

respectării 

regimului de 

incompatibilităţi, 

de restricţii în 

ierarhie şi de 

limitare a 

publicităţii 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile publice 

ai căror 

agenţi publici sînt 

subiecţi ai 

declarării averilor 

şi intereselor 

personale; 

ANI 

Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi 

restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în 

entităţile publice 

În cadrul SFS nu au fost înregistrate astfel de cazuri. Totodată, este 

de menționat că de către membrii Comisiei de concurs este semnată 

Declarația pe propria răspundere privind lipsa conflictului de 

interese cu participanții la concurs. 

 

 

SV 

SFS 

AAP 

IF 
Numărul de sesizări la ANI cu privire la 

încălcarea regimului de incompatibilităţi şi 

limitare a publicităţii 

Numărul de persoane suspendate pentru 

asemenea încălcări 

3 Asigurarea 

respectării 

regimului 

declarării averilor 

şi intereselor 

personale 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile publi-

ce ai căror 

agenţi publici 

sînt subiecţi ai 

declarării ave-

rilor şi intere-

Persoană responsabilă de actualizarea 

permanentă a Registrului electronic al 

subiecților declarării averii și a intereselor 

personale, desemnată prin act normativ al 

conducătorului entității; 

Conform Ordinului nr. 63 din 31.01.2020, angajații SFS Tudor 

Albot, Dragoș Nicuța și Florin-Anastasie Golovaci au fost 

desemnați persoane responsabile de colaborare cu Serviciul 

tehnologia informației și securitate cibernetică în domeniul 

semnăturii electronice 

 

SV 

SFS 

AAP 

IF 
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selor personale; 

ANI; CNA 

număr total al subiecților declarării averii și 

a intereselor personale care activează în 

entitatea publică pe parcursul anului; 

Pe parcursul anului 2022 au fost numiți în funcție publică 20 

funcționari publici. 

Conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării au 

obligația, începând cu 1 ianuarie 2018, de a depune declarațiile de 

avere și interese personale prin intermediul serviciului electronic 

disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de 

Integritate (ANI). 

În acest context, Declarațiile de avere și interese personale sunt 

depuse de către funcționarii publici ai SFS direct la ANI prin 

intermediul serviciului menționat, utilizând semnătura electronică, 

iar informația privind numărul total de declarații depuse de 

funcționarii SFS este deținută de ANI. 

Totodată, în scopul responsabilizării funcționarilor publici, au fost 

întreprinse următoarele acțiuni: 

1) a fost completat şi actualizat continuu Registrul electronic al 

subiecților declarării averii și a intereselor personale cu datele 

referitoare la funcționarii publici din SFS conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.673 din 28 septembrie 2017 pentru punerea 

în aplicare a prevederilor legii sus-menționate; 

2) a fost organizat și desfășurat, cu participarea reprezentanților 

ANI, un seminar de instruire pentru subiecții declarării cărora li s-a 

explicat procedura de completare și depunere a declarației; 

3) a fost emisă Indicația SFS nr.03 din 26 ianuarie 2022 cu privire la 

depunerea Declarației de avere și interese personale, prin 

intermediul căreia s-a dispus depunerea obligatorie de către subiecți 

a declarației anuale/la numirea/reîncadrarea în/eliberarea din 

funcție, conform legii menționate în termen de 30 de zile, fiind 

întocmit un grafic de depunere separat pentru subdiviziunile SFS, în 

scopul încadrării în termen; 

4) în fiecare ordin de numire/reîncadrare în funcție a funcționarilor 

publici în cadrul SFS sau de încetare a raporturilor de serviciu ale 

acestora este prevăzută aducerea la cunoștință funcționarului 

respectiv, contra semnătură, despre obligativitatea de depunere a 

declarației în termen de 30 zile de la numire/reîncadrare/încetare a 

raporturilor de serviciu. 

 

număr total de subiecți ai declarării averii și 

a intereselor personale angajați/numiți/cu 

mandatele validate pe parcursul anului; 

La situația din 1 ianuarie 2022 în cadrul SFS activau 1552 

funcționari publici care urmau să depună declarația de avere și 

interese personale. 

Conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării au 

obligația, începând cu 1 ianuarie 2018 de a depune declarațiile de 

avere și interese personale prin intermediul serviciului electronic 
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disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de 

Integritate (ANI) și informația privind numărul de funcționari 

publici care au depus declarația este deținută de către ANI. 

Totodată, pe parcursul anului 2022, au fost angajați 20 funcționari 

publici, care urmau să depună declarația de avere și de interese 

personale, inclusiv și funcționarii reîncadrați în funcție care au 

obligația privind depunerea declarației. 

număr de subiecți ai declarării averii și a 

intereselor personale ale căror 

mandat/raporturi de muncă sau de serviciu 

au încetat pe parcursul anului; 

 

Pe parcursul anului 2022, în cadrul SFS au fost încetate raporturile 

de serviciu a 164 funcționari publici. 

Conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării au 

obligația, începând cu 1 ianuarie 2018 de a depune declarațiile de 

avere și interese personale prin intermediul serviciului electronic 

disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de 

Integritate (ANI). În același timp, în fiecare ordin de încetare a 

raporturilor de serviciu este prevăzută aducerea la cunoștință contra 

semnătură a funcționarului respectiv despre obligativitatea de 

depunere a declarației în termen de 30 zile de la data încetării 

raporturilor de serviciu. 

număr al sancțiunilor aplicate pentru 

nerespectarea prevederilor privind 

declararea averii și intereselor personale 

SFS a stabilit și transmis în adresa ANI, 6 cazuri de nedepunere a 

declarațiilor de avere și interese personale, de către funcționarii 

fiscali.   

ANI a aplicat amenzi contravenționale, angajaților SFS.  

4 Asigurarea 

respectării 

regimului 

conflictelor de 

interese şi 

neadmiterea 

favoritismului 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice ai căror 

angajaţi sînt 

subiecţi ai 

declarării 

averilor şi 

intereselor 

personale; 

ANI 

Persoană responsabilă de ținerea Registrului 

de evidență a conflictelor de interese, 

desemnată prin act normativ al 

conducătorului entității; 

Registrul de evidență a conflictelor de 

interese, aprobat; 

 

Prin Ordinul SFS nr. 577 din 15.11.2021, Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modul de declarare și soluționare a 

conflictului de interese și a Registrului declarațiilor privind 

conflictele de interese în cadrul SFS a fost numit responsabil de 

ținerea Registrului de evidență a conflictelor de interese șeful 

Direcției securitate internă și anticorupție a SFS, iar în lipsa acestuia 

funcționarul din cadrul direcției care substituie șeful. 

 

 

SV 

SFS 

AAP 

IF 

Numărul conflictelor de interese declarate şi 

soluţionate în cadrul entităţilor publice 

Pe parcursul anului 2022, în cadrul SFS au fost înregistrate 6 cazuri 

de declarare a conflictului de interese pentru a fi soluționate în 

cadrul entității. 

Numărul conflictelor de interese sesizate la 

ANI. Numărul actelor de constatare ale ANI 

cu privire la conflictele de interese 

Nu au fost înregistrate astfel de cazuri 

Numărul actelor juridice, adoptate în situaţii 

de conflict de interese, anulate în instanţa de 

judecată la solicitarea ANI 

Numărul de dosare penale şi 

contravenţionale instrumentate privind 

mailto:mail@sfs.md
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conflictele de interese penale 

5 Asigurarea 

respectării 

regimului 

cadourilor 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice 

Persoană responsabilă de ținerea Registrului 

special de evidență a cadourilor și ordinul de 

creare a comisiei de evidență și evaluare a 

cadourilor; 

 

Prin Ordinul SFS  nr.191 din 10.05.2022 cu privire la regimul 

juridic de declarare al cadourilor,  în cadrul SFS, a fost creată 

Comisia de evidență și evaluare a cadourilor, responsabil de ținerea 

Registrului de evidență a cadourilor fiind desemnat dna Tatiana 

Burunciuc, specialistă principală a Secției evidență bunuri și servicii 

din cadrul Direcției economie și finanțe a SFS. 

 

 

SV 

SFS 

AAP 

IF 

Numărul cadourilor predate comisiilor de 

evidenţă şi evaluare a cadourilor în cadrul 

entităţilor publice 

Pe parcursul anului 2022, nu au fost declarate cadouri de către 

funcționarii fiscali. 

Numărul şi suma cadourilor răscumpărate în 

cadrul entităţilor publice 
 

Numărul de cadouri inadmisibile, transmise 

agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare 

penale şi contravenţionale instrumentate 

 

Registrele de evidenţă a cadourilor publicate 

pe paginile web ale entităţilor publice 

Lista cadourilor și beneficiarilor acestora, va fi publicată pe pagina 

web a SFS în termenii corespunzători, în cazul apariției acestora. 

https://www.sfs.md/transparență/integritate instituțoională/ . 

6 Asigurarea 

neadmiterii, 

denunţării şi 

tratării influenţelor 

necorespunzătoare 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice 

Registru de evidență a influențelor 

necorespunzătoare; 

persoană desemnată pentru ținerea 

registrului; 

În conformitate cu prevederile Ordinului SFS nr. 102 din 

10.03.2022 a fost desemnat responsabil de ținerea Registrului de 

evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare șeful Direcției 

securitate internă și anticorupție a SFS, iar în caz de absență a 

acestuia, atribuțiile delegate prin Ordinul susmenționat sunt 

exercitate de către un angajat din aceiași Direcție care substituie 

șeful. 

 

DAI 

SV 

SFS 

AAP 

IF 

Numărul cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare denunţate, soluţionate în 

cadrul entităţilor publice 

În anul 2022, în cadrul SFS, nu au fost înregistrate astfel de cazuri. 

Numărul cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare denunţate la CNA şi SIS 

7 Asigurarea 

neadmiterii şi 

denunţării 

manifestărilor de 

corupţie; protecţia 

avertizorilor de 

integritate 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice; 

CNA 

Numărul manifestărilor de corupţie 

denunţate de către agenţii publici 

conducătorilor entităţilor publice şi 

autorităţilor anticorupţie 

Pe parcursul anului 2022 au fost remise în adresa CNA 7 sesizări 

despre cazuri de manifestări de corupţie. 

 

 

DAI 

SV 

SFS 

AAP 

IF 
Mecanism intern, căi de comunicare și 

înregistrare a avertizărilor de integritate; 

persoană responsabilă de înregistrarea 

avertizărilor de integritate; registrul 

dezvăluirilor  practicilor ilegale 

(avertizărilor de integritate); 

La capitolul respectiv SFS a emis  Ordinul nr. 453 din 21.10.2019 

cu privire la aprobarea Regulamentul privind avertizorii de 

integritate din cadrul SFS și a Registrului dezvăluirilor practicilor 

ilegale și al avertizărilor de integritate din cadrul SFS, în care au 

fost stipulate mecanismul intern, căile de comunicare și înregistrare 

a avertizărilor de integritate. Responsabil de ținerea Registrului 
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 dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate din 

cadrul SFS a fost desemnat șeful Direcției securitate internă și 

anticorupție a SFS, iar în caz de absență a acestuia, atribuțiile 

delegate prin Ordinul susmenționat sunt exercitate de către un 

inspector principal din aceiași Direcție care substituie șeful.  

Numărul avertizărilor de integritate depuse 

în cadrul entităților publice 

Pe parcursul anului 2022 nu au fost înregistrate informații la 

subiectul respectiv. 

Numărul avertizărilor de integritate 

transmise la CNA 

număr de avertizori de integritate supuși 

protecției 

8 Asigurarea 

intoleranţei faţă de 

incidentele de 

integritate 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice 

Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în 

cadrul entităţilor publice în legătură cu 

incidentele de integritate admise de agenţii 

publici 

Pe parcursul anului 2022, în cadrul SFS nu au fost aplicate sancțiuni 

disciplinare în legătură cu incidentele de integritate admise de 

agenții publici.  

 

SV 

SFS 

AAP 

IF Numărul sesizărilor depuse de către 

conducătorii entităţilor publice la autorităţile 

anticorupţie cu privire la incidentele de 

integritate ce constituie infracţiuni şi 

contravenţii 

Pe parcursul anului 2022, SFS a sesizat CNA cu referire la 7 

presupuse cazuri de incidente de integritate.  

Numărul de suspendări din funcţii ale 

agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni 

de corupţie sau conexe corupţiei 

Pe parcursul anului 2022, în cadrul SFS nu au fost înregistrate 

cazuri de suspendare din funcție a funcționarilor fiscali inculpați 

pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției. 

9 Asigurarea 

respectării 

transparenţei în 

procesul 

decizional 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice; 

CS 

Rapoartele anuale privind transparenţa în 

procesul decizional publicate pe paginile 

web ale entităţilor publice 

În scopul respectării principiului transparenței, proiecte de acte 

legislative și normative se plasează pe site-ul oficial al SFS 

www.sfs.md. Totodată, prin intermediul Ministerului Finanțelor, ca 

promotor al politicii fiscale și vamale, Serviciul Fiscal de Stat 

publică pe site-ul Ministerului Finanțelor și pe site-ul 

particip.gov.md inițiativele de modificări legislative pentru 

consultație publică. Rapoartele anuale sunt generalizate și pot fi 

accesate pe pagina Ministerului Finanțelor la următorul link: 

https://mf.gov.md/ro/transparen%C8%9Ba-

decizional%C4%83/programe-%C8%99i-rapoarte 

 

 

 

DAMEP Stabilirea unor indicatori calitativi şi 

cantitativi privind transparenţa în procesul 

decizional 

10 Asigurarea 

respectării 

accesului la 

informaţii de 

interes public 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice 

Persoanele responsabile de accesul la 

informații de interes public, desemnate în 

cadrul autorităților 

Facilitarea accesului publicului larg la informația oficială din cadrul 

SFS constituie una din funcțiile Serviciului comunicare, conform 

proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a 

subdiviziunii.. 

 

Totodată, conform Ordinului SFS nr. 283 din 26.05.2021 cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile 

funcționarilor fiscali în procesul de furnizare a informațiilor fiscale, 

 

DDA 

DJ 

subdiviziunil

e 

ministerului 

SV 

SFS 
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Direcția cooperare și schimb de informații și Direcția evidență și 

informații fiscale organizează și asigură accesul liber la informațiile 

de interes public, soluționează cererile cetățenilor privind furnizarea 

informațiilor oficiale. 

AAP 

IF 

Numărul de solicitări de acces la informații, 

transmise anual entităților publice 

Pe parcursul anului 2022, în adresa SFS au fost expediate 1320 de 

solicitări pentru accesul către Sistemul Informațional al SFS, în baza 

cărora s-a oferit credențialele și accesul la informații. 

Numărul de refuzuri de acces la informaţii SFS oferă acces/prezintă informația solicitată doar în limitele 

prevăzute de art.131 alin. (5) - (52), (9) – (10) din Codul fiscal. 

Numărul contestaţiilor depuse anual în 

instanţa de judecată împotriva refuzului 

entităţilor publice de a oferi acces la 

informaţii 

Pe parcursul anului 2022, pe rolul instanțelor judecătorești s-au aflat 

în examinare 10 dosare, care au ca obiect furnizarea informației. 

Numărul de hotărîri adoptate anual de 

instanţele de judecată privind obligarea 

entităţilor publice de a oferi informaţiile 

solicitate 

Pe parcursul anului 2022, a rămas definitivă și irevocabilă 1 -

hotărâre a instanței de judecată la acțiuni aferente furnizării 

informațiilor, cu constatarea încălcării dreptului de acces la 

informație și stabilită obligativitatea SFS de a prezenta informația 

solicitată. 

11 Asigurarea 

gestionării 

transparente şi 

responsabile a 

patrimoniului 

public şi a 

asistenţei externe 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice; 

MF; 

AAP 

Raport privind gestionarea patrimoniului 

entităţilor publice publicat 

Publicarea informației respective este asigurată de către Agenția 

Proprietății Publice (pe portalul www.date.gov.md). 

 

DMI 

(SEF) 

DDP 

DIPAAFE 

SAI 

DPCFPI 

SPLA 

AAP 

SV 

SFS 

AAP 

IF 

Informaţia privind atragerea şi gestionarea 

asistenţei externe, publicată 

Serviciul Fiscal de Stat beneficiază de asistență externă din partea 

Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internațional, Agenției Fiscale 

Suedeze, Trezoreriei SUA.  

Informația privind asistența externă este inclusă în Rapoartele 

anuale de activitate ale SFS publicate pe pagina web oficială 

https://sfs.md/ro/pagina/rapoarte-anuale precum și la rubrica 

dedicată ”Cooperare internaţională”  

https://sfs.md/ro/cooperare-internationala   
Raport final de proiect/program, 

publicat pe platforma pentru gestionarea 

asistenței externe 

Informația cu referire la proiectele de asistență tehnică/financiară de 

care beneficiază SFS este publicată pe platforma de gestionare a 

asistenței externe www.amp.gov.md  
Cartele de audit intern, planurile strategice şi 

planurile anuale ale activităţii de audit, 

aprobate de către entităţile publice 

Carta de audit intern a fost perfecționată în anul 2021, ca urmare a 

recomandărilor experților înaintate în rezultatul evaluării activității 

de audit intern. Aceasta a fost suplinită cu compartimente noi care 

se referă la responsabilitățile conducerii SFS și unităților auditate, 

informații privind Programul de asigurare a îmbunătățirii calității, 

rolul Comitetului de audit intern și activitățile de asigurare și de 

consiliere. Varianta ajustată a Cartei a fost aprobată prin Ordinul 

SFS nr. 354 din 24.06.2021. Ulterior reieșind din faptul că 

subdiviziunea a suferit modificări organizatorice (transformarea din 

direcție în secție și invers) la fel aceasta a fost modificată (Ordinul 

SFS nr. 354 din 24.06.2021 și Ordinul SFS nr. 11 din 05.01.2022). 

mailto:mail@sfs.md
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De asemenea, Planul strategic al subdiviziunii de audit intern a fost 

revizuit în conformitate cu recomandările echipei de evaluare a 

Ministerului Finanțelor de comun cu experți străini, și ca urmare a 

fost elaborat un nou plan strategic(aprobat prin Ordinul SFS nr. 629 

din 20.12.2021), care cuprinde perioada a 3 ani (2022 – 2024) și nu 

5 cum era anterior. 

Planul anual de acțiuni al Direcției audit intern pentru anul 2022 a 

fost aprobat de către Directoarea SFS la data de 10.03.2022,  

ulterior, avînd în vedere modificarea regulilor de elaborare a 

planurilor de activitate a le subdiviziunilor SFS, acesta a fost 

reaprobat la data de 14.06.2022. 

Declarații de răspundere managerială 

publicate pe paginile web ale entităților 

publice 

În rezultatul procesului de autoevaluare a sistemului de control 

intern managerial aferent anului 2021 a fost emisă Declarația de 

răspundere managerială, care a fost aprobată la data de 09.02.2022. 

Aceasta a fost plasată pe pagina web oficială a SFS 

(https://sfs.md/ro/pagina/planuri-si-programe) la data emiterii. 

Totodată, în rezultatul autoevaluării s-a stabilit neconformitate la 

Standardele Naționale de Control Intern, fapt care a fost reflectat și 

Declarația de răspundere managerială. 

La fel, la sfârșitul anului 2022 au fost demarată procedura de 

autoevaluare anuală aferentă anului 2022, iar după finalizarea 

acesteia se va emite o nouă Declarație cu publicarea acesteia în 

termeni prevăzuți de legislație. 

Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii 

publice ale entităţilor publice, publicate pe 

paginile lor web oficiale 

Realizat/activitate continuă 

Planul de achiziții publice a SFS pentru anul 2022 este plasat pe 

pagina web oficială https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii.     

Pe parcursul anului 2022 au fost elaborate 76 proceduri de achiziții 

publice (Licitații publice, Cereri de oferte de prețuri, Negocieri fără 

publicare prealabilă a unui anunț de participare și Valoare Mică), 

dintre care 74 proceduri au fost desfășurate cu succes și a fost 

asigurată încheierea contractelor, iar 2 a fost anulate. Ce ține de 

procedurile privind achizițiile publice de valoare mică, au fost 

încheiate și înregistrate în număr de 43 de contracte, care au fost 

realizate în conformitate cu planul de achiziții publice pentru anul 

2022 și publicat pe pagina oficială a SFS la compartimentul 

Transparență/ Rapoarte de achiziție. Toate procedurile de achiziții 

publice au fost desfășurate în strictă conformitate cu legislația și cu 

respectarea regulilor de transparență maximă, acestea fiind publicate 

pe platforma de achiziții electronice MTender – achizitii.md. 

Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare 

mică pentru anul 2021, a fost transmisă în format electronic la data 

de 27 ianuarie 2022 la Agenția Achiziții Publice. 

Rapoarte trimestriale și anuale de activitate Grupul de lucru pentru achiziții a asigurat transmiterea dărilor de 
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ale AAP privind achizițiile publice, efectuate 

și publicate pe pagina web; 

 

seamă la AAP pentru fiecare procedură de achiziție în parte. Astfel, 

pe parcursul anului 2022 către AAP au fost prezentate 23 dări de 

seamă privind procedurile de achiziții publice desfășurate (Decizii 

de atribuire a contractului, de anulare, de majorare, de micșorare și 

decizie de anulare a procedurii din lipsa ofertelor). 

Număr al documentațiilor de atribuire și al 

rezultatelor  procedurilor de achiziții publice 

contestate la ANSC și în instanțele de 

judecată, precum și rezultatele examinării 

În perioada anului 2022, nu au fost înregistrate contestații privind  

achizițiile publică. 

La data de 19.12.2022 a fost publicat Planul provizoriu de achiziții 

publice a SFS pentru anul 2023 la compartimentul 

https://sfs.md/uploads/procurementreport/42/document/versiunea-

pdfpdf-63a06b0ecbdd7.pdf  

12 Asigurarea 

implementării şi 

respectării 

normelor de etică 

şi deontologie  

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice 

Adoptarea codurilor de etică şi deontologie 

pentru entităţile publice care nu au astfel de 

coduri 

Codul de etică și conduită a funcționarului este plasat pe pagina 

oficială a SFS https://sfs.md/ro/pagina/ integritatea-institutionala   

Codul de etică și conduită a funcționarului fiscal și Ghidul de 

aplicare a Codului de etică și conduită a funcționarului fiscal, 

aprobat prin Ordinul nr.288 din 30.05.2018, a fost modificat prin 

Ordinul SFS nr.576 din 15.11.2021. 

Pe parcursul anului 2022 nu sa recurs la modificarea Codului de 

etică și conduită a funcționarului fiscal și Ghidul de aplicare a 

Codului de etică și conduită a funcționarului fiscal 

 

SV 

SFS 

AAP 

IF  

Planurile anuale de instruire, inclusiv de 

instruire continuă, aprobate 

Planul de instruire al funcționarilor fiscali pentru anul 2022 a fost 

elaborat la 10.02.2022 și plasat pe pagina oficială a SFS 

https://sfs.md/ro/pagina/planuri-si-programe  

Numărul de instruiri şi de agenţi publici 

instruiţi cu privire la normele de etică şi 

deontologie 

Instruirea funcționarilor fiscali se efectuează prin accesarea Codului 

de etică și conduită a funcționarului fiscal și a Ghidului privind 

aplicarea Codului de etică și conduită a funcționarului fiscal plasate 

pe platforma de instruire la distanță a SFS. 

Astfel, în conformitate cu Planul de instruire pentru anul 2022, în 

perioada 14.11-16.12.2022, 1417 funcționari fiscali au accesat 

Codul și Ghidul respectiv și au susținut testul, care atestă 

participarea la activitatea de instruire organizată. 

Numărul de cazuri de încălcare a normelor 

de etică şi deontologie, sancționate 

disciplinar 

În anul 2022  au fost 3 sesizări privind încălcare a normelor de etică 

și deontologie de către funcționari, respectiv aplicate sancțiuni 

disciplinare  

13 Asigurarea 

respectării 

regimului de 

restricţii şi limitări 

în legătură cu 

încetarea 

mandatului, a 

raporturilor de 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entitățile 

publice 

Numărul anual de agenți publici care şi-au 

încetat mandatul, raporturile de muncă sau 

de serviciu şi numărul ofertelor de muncă 

sau de angajare oferite agenților publici în 

cadrul organizațiilor comerciale, comunicate 

de către agenții publici înainte de încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de 

serviciu 

Pe parcursul anului 2022, au fost încetate raporturile de serviciu la 

164 funcționari publici. Informația privind ofertele de muncă oferite 

de către organizațiile comerciale acestor funcționari publici nu a fost 

comunicată Serviciului Fiscal de Stat. 

SV 

SFS 

AAP 

IF 
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muncă sau de 

serviciu şi 

migrarea agenţilor 

publici în sectorul 

privat (pantuflaj) 

Numărul de contracte comerciale refuzate 

anual de către entităţile publice din motivul 

că în organizaţiile comerciale activează 

persoane care, pe parcursul ultimului an, au 

fost agenţi publici în cadrul entităţilor 

publice 

Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost înregistrate refuzuri 

ale contractelor comerciale în care să fie indicat un astfel de motiv. 

14 Asigurarea 

implementării 

managementului 

riscurilor de 

corupţie  

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice 

Registrele riscurilor, care includ şi riscurile 

de corupţie, elaborate de către entităţile 

publice 

Pe pagina web oficială a SFS este publicat Registrul riscurilor al 

SFS, care include și Riscul privind corupția 

https://sfs.md/ro/pagina/rapoarte-anuale. 

Pentru anul 2022, reieșind din restructurarea SFS și modificările de 

personal, Comitetul pentru riscuri a fost modificat și instituit într-o 

nouă componență, cu reaprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare (Ordinul SFS nr. 184 din 31.05.2022). 

La fel, în trimestrul IV 2022, au fost elaborate 7 Proiecte de 

pașapoarte riscuri, care după aprobare vor fi incluse în Registrul 

riscurilor SFS. 

DAMEP 

SV 

SFS 

AAP 

IF 
Completarea registrului riscurilor cu riscurile 

de corupţie după incidentele de integritate 

din cadrul entităţilor publice 

Raportul privind implementarea măsurilor de 

tratare a riscurilor, elaborat anual 

 

15 Instruirea 

agenţilor publici şi 

a conducătorilor 

entităţilor publice 

cu privire la 

rigorile de 

integritate 

instituţională 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

CNA; 

entităţile publice; 

Academia de 

Administrare 

Publică; 

INJ 

100% de instituţii au efectuat instruiri în 

baza solicitărilor transmise 

Pe parcursul anului 2022, funcționarii fiscali au participat la instruiri 

pe segmentul ,,anticorupție”, după cum urmează: 

- la 12.04.2022 - seminarul de instruire cu genericul: ,,Acte de 

corupție și acte conexe acestora”, organizată de către SFS cu 

suportul CNA, la care au participat 23 funcționari fiscali; 

- în perioada 06.06-05.08.2022, cursul de instruire cu genericul: 

„Anticorupție și integritate”, desfășurat pe platforma 

guvernamentală de instruire la distanță M-Learn, la care au 

participat 1464 funcționari fiscali; 

- la 15.09.2022, seminarul de instruire cu genericul: „Toleranța zero 

față de fenomenul de corupție”, la care au participat 497 funcționari 

fiscali; 

- în perioada 11.10-17.11.2022, seminarul de instruire cu genericul: 

„Prevederile Legii integrității nr.82 din 25.05.2017, Legii nr.325 din 

23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale și prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.116/2020 privind regimul juridic al 

cadourilor”, la care au participat 391 funcționari fiscali. 

Astfel, urmare a activităților de instruire organizate și desfășurate la 

subiectul invocat, în baza solicitărilor transmise, au fost instruiți 

100% funcționari fiscali. 

SV 

SFS 

AAP 

IF 

16 Instruirea 

responsabililor de 

elaborarea 

proiectelor de acte 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

CNA; 

entitățile 

publice; 

Academia de 

Număr al instruirilor desfășurate; 

număr al agenților publici responsabili de 

elaborări instruiți; 

număr al solicitărilor de instruire cu privire 

La 12.04.2022, funcționarii fiscali au participat la seminarul de 

instruire cu genericul: ,,Acte de corupție și acte conexe acestora”, 

organizată de către SFS cu suportul CNA, la care au participat 23 

funcționari fiscali. 

SFS 
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normative cu 

privire la evitarea 

riscurilor de 

corupție la 

elaborarea 

proiectelor 

de progres Administrare 

Publică 
la evitarea riscurilor de corupție la 

elaborarea proiectelor 

 

17 Instruirea 

agenților publici și 

a conducătorilor 

entităților publice 

cu privire la cadrul 

normativ referitor 

la evaluarea 

integrității 

instituționale 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

CNA; 

entitățile 

publice 

Număr al instruirilor desfășurate; 

număr al conducătorilor și al agenților 

publici instruiți; 

număr al solicitărilor de instruire cu privire 

la evaluarea integrității instituționale 

Instruiri la subiectul respectiv nu au fost efectuate SFS 

18 Instruirea 

conducătorilor 

entităților publice 

cu privire la 

managementul 

riscurilor 

instituționale de 

corupție  

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

CNA; 

entitățile 

publice 

Număr al instruirilor desfășurate; 

număr al agenților publici instruiți; 

număr al solicitărilor de instruire cu privire 

la managementul riscurilor instituționale de 

corupție 

Instruiri la subiectul respectiv nu au fost efectuate SFS 

Prioritatea II.2. Abordarea sectorială a corupției 

19 Aprobarea și 

implementarea 

planului sectorial 

anticorupție în 

domeniul fiscal 

Trimestrul 

III al anului 

2022 

Guvernul; 

MF; 

SFS; 

CNA; 

ANI 

Planul sectorial anticorupție elaborat, 

aprobat și publicat pe pagina web 

A fost elaborat Planul sectorial anticorupție în domeniul fiscal 

pentru anii 2021 – 2022, care a fost aprobat prin Ordinul SFS nr. 99 

din 26.02.2020 (completat și modificat prin Ordinul SFS nr. 74 din 

22.02.2022). 

Conform Planului, raportul se întocmește semestrial. Respectiv, 

informația privind progresele înregistrate este publicată semestrial 

pe site-ul www.sfs.md în rubrica destinată integrității instituționale. 

SFS 

DGPLFV 

Raport semestrial privind implementarea 

planului sectorial, publicat pe pagina web și 

transmis CNA 

Prioritatea II.3. Transparență și responsabilitate în fata cetățenilor 

21 

 

Extinderea listei 

de servicii publice 

prestate prin 

intermediul 

platformei 

electronice 

www.servicii.gov.

md 

Permanent, cu  

verificarea 

anuală a 

indicatorilor 

de progres 

Centrul de 

e-Guvernare; 

entitățile 

prestatoare de 

servicii 

Numărul de servicii publice noi prestate prin 

intermediul platformei electronice 

www.servicii.gov.md, lansate anual 

În prezent, prin platforma www.servicii.gov.md sunt disponibile 21 

de servicii care sunt incluse în HG 670/2020 cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a 

Listei evenimentelor de viață asociate acestora.  

 

Totodată de către SFS sunt prestate 34 de servicii. 

 

SFS 

SV 

DRCASC 
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Numărul de servicii publice cu plată 

electronică prin intermediul platformei 

www.servicii.gov.md 

Toate serviciile electronice prestate de SFS sunt gratuite pentru toți 

contribuabilii, prin intermediul SIA „Cabinetul personal al 

contribuabilului”. Astfel, indiferent de categoria contribuabilului, de 

obligativitatea acestuia de a utiliza sau nu metode automatizate de 

raportare fiscală, accesul la serviciile fiscale electronice este gratuit 

pentru toți contribuabilii. 

22 Transmiterea 

tuturor proiectelor 

de acte normative 

pasibile de 

expertiza 

anticorupţie, după 

definitivarea 

proiectelor în 

urma avizării, la 

CNA pentru 

efectuarea 

expertizei 

anticorupţie  

Permanent, 

cu verificarea 

semestrială a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice 

Număr al proiectelor de acte pasibile de 

expertiza anticorupţie aprobate de Guvern  

 

Număr al proiectelor de acte pasibile de 

expertiza anticorupţie aprobate de Guvern, 

supuse  acestei expertize 

În sem. I a anului 2022, au fost prezentate în adresa CNA 2 proiecte 

de acte normative pentru efectuarea expertizei anticorupție. 

 

23 Întocmirea sintezei 

obiecţiilor incluse 

în rapoartele de 

expertiză 

anticorupţie pe 

marginea 

proiectelor de acte 

normative şi 

publicarea ei pe 

pagina web a 

Guvernului 

concomitent cu 

publicarea 

proiectelor 

transmise la 

Guvern spre 

aprobare 

Permanent, 

cu verificarea 

semestrială a 

indicatorilor 

de progres 

Entităţile 

publice;  

CS 

Sinteze ale obiecţiilor incluse în rapoartele 

de expertiză anticorupție pe marginea 

proiectelor de acte publicate pe pagina web a 

Guvernului 
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