
Bugetul autorității/ instituției  Finanțare externă 

1

Curs de instruire                                      

„Investigarea crimelor economice ”                                                                        

Ungaria, Budapesta                                                       

16-22.10.2022   

Mihailenco Olga  - inspector principal al Direcției nr.2 din cadrul 

Direcției generale antifraudă                                    Ordinul SFS 

nr.74 p/d din 13.10.2022
-

Cheltuielile pentru transport, cazare și 

diurne asigurate de către organizatori.

Rozalina Albu  - directoare a SFS.                                       

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.65 p/d din 14.10.2022 -
Cheltuielile de călătorie și participare 

acoperite de către organizatori.

Belous Victoria  - directoare adjunctă interimar a SFS.     

Ordinul SFS nr.73 p/d din 11.10.2022 -
Cheltuielile de călătorie și participare 

acoperite de către organizatori.

3

Ședință                                                                           

„Ședința de lucru a coordonatorilor naționali pentru 

programele Customs și Fiscalis ”                              Regatul 

Belgiei, Bruxelles                                               

23-26.10.2022                                  

Bolea Victoria  - șef interimar al Direcției cooperare și schimb de 

informații.                                                 

Ordinul SFS nr.72 p/d din 11.10.2022

7344,91 (diurne pentru zilele de 

23, 26 octombrie 2022, cazarea 

pentru 3 nopți) 

Cheltuielile pentru transport asigurate 

integral de către organizatori, cazare și 

diurne asigurate de către organizatori în 

proporție de 50%.

4

Atelier de lucru                                                                     

„Necesitatea analizei de calitate a datelor în mobilizarea 

veniturilor interne ”                               

Slovenia, Ljubljana                                                  

14-18.11.2022                                       

Griciuc Petru  - director adjunct interimar al SFS;                                                             

Lazari Igor  - șef al Direcției generale metodologia impozitelor și 

taxelor.                                                         Ordinul SFS nr.78 

p/d din 31.10.2022

3834,32 (diurne)

3834,32 (diurne)

Cheltuielile pentru transport și cazare 

asigurate de către Ministerul Finanțelor al 

Regatului Țărilor de Jos.

5

Reuniune                                                   

„Reuniunea Subcomitetului privind Comerțul cu Servicii din 

cadrul Acordului Central European de Comerț Liber 

(CEFTA) ”                                          

Regatul Belgiei, Bruxelles                                           

23-26.11.2022                                        

Golban Olga  - șef al Direcției generale metodologia impozitelor 

și taxelor.                                                              Ordinul SFS 

nr.90 p/d din 23.11.2022
3533,13 (diurne)

Cheltuielile pentru cazare și tranport 

asigurate de către organizatori.

6

Forum                                                                         

„Forumul privind implementarea măsurilor de combatere a 

erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor 

(BEPS) ”                             

Ungaria, Budapesta                                                     

05-08.12.2022   

Dima Pavel  - șef adjunct al Direcției generale expertiză juridică, 

șef al Direcției nr.1;                                                                     

Buga Ion  - inspector superior al Direcției control contribuabili 

mari nr.1 din cadrul Direcției generale control.                                                                                

Ordinul SFS nr.92 p/d din 24.11.2022

3263,30 (diurne)

7520,00 (bilet de avion)

3263,30 (diurne)

7520,00 (bilet de avion)

Cheltuielile pentru cazare  asigurate de către 

organizatori.

40 113,28

                                                                                                                        Anexă

la Avizul nr.26-04/2/14-03 din 06 ianuarie 2023

INFORMAȚIA

       privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul

Serviciului Fiscal de Stat în trimestrul IV al anului 2022

Total

Actul de delegare în deplasare                                                    

(nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea  actului/persoanele 

delegate)

Costul deplasării

Nr. crt.
Informații despre deplasare                                              

(scopul, țara/orașul, perioada)

Masă rotundă                                                  

„Innovative policy solutions to mitigate money laundering 

risks of virtual assets ”                          

Republica Austria, Viena                                          

19-22.10.2022                                              

2


