Plan de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pe anul 2022.
SERVICIUL FISCAL DE STAT
(autoritatea/instituția publică)

Nr. d/o

Cod CPV

1
2
TOTAL GENERAL, inclusiv:
1.

1.1

1.2

1.3

Total
2.

2.1

Total
3.
3.1
Total
4.

4.1

4.2

4.3

Expunerea obiectului de
achiziţie
(Se efectuează descrierea
succintă a obiectului
procedurilor de achiziţie
publică) care urmează a fi
realizate pe parcursul
anului)

3

Specificațiile tehnice principale

Procedura de achiziţie
aplicabilă
(Se identifică în
conformitate cu Legea
nr.131/ 2015 privind
achiziţiile publice)

Perioada desfăşurării
procedurii de achiziţie
publică
(Se stabileşte perioada
(luna) a anului în care
va fi efectuată această
procedură)

4

5

6

7
49 447 985,00

Negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de
participare

Trimestrul I

40 269 083,34

Hotărârea de Guvern nr.125
din 06-02-2018

Achiziție publică de valoare
mică

Trimestrul I

28 350,00

Asigurarea evidenței contabile a SFS

Licitație deschisă

Trimestrul I

4 166 666,67

Serviciul electronic al Serviciului Fiscal de Stat care are drept
obiectiv primordial informatizarea procesului de circulaţie a
documentelor între furnizorii şi beneficiarii a formularelor tipizate
de documente primare cu regim special

Design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare, mentenanţă a soluţiilor software
Servicii specializate de exploatare și întreținere a SISFS;
Servicii de abonare și asistență a contribuabililor în procesul raportării electronice;
Servicii de administrator
Administrare și întreținerea sistemelor de operare, serviciilor și aplicațiilor tip server;
tehnico-tehnologic al
72500000-0
Alte servicii de administrator tehnico-tehnologic;
Sistemului Informațional al
Servicii de procesare și arhivare a documentelor fiscale;
SFS
Servicii de analiză a informațiilor fiscale și prezentare a rapoartelor la solicitare;
Servicii de instruire privind utilizarea SISFS.
72000000-5

Mentenanța 1C

Servicii de menţinere a Sistemului Informaţional Integrat de Evidenţă Contabilă în
Autorităţile Publice bazat pe Platforma „1C”

72212900-8

Servicii informaționale de
elaborare a modulului de
circulaţie electronică a
formularelor tipizate de
documente primare cu regim
special

Serviciul electronic de circulaţie electronică a formularelor tipizate de documente primare cu
regim special între furnizorii şi beneficiarii

Valoarea estimată fără
TVA (lei)

Justificarea necesității achiziției

8

44 464 100,01
Livrarea, instalarea, configurarea, lansarea în regim de producție, mentenanţa echipamentelor hardware de tip server
Analiza locației(stabilirea nr.de prize);
Servicii de modernizare a
Elaborarea planului birourilor cu amplasarea posturilor de muncă;
rețelei de comunicații
Trasarea cablajului de rețea;
(intranet, internet, telefonie)
Lucrări de conectare a telefoniei analitice;
72700000-0
în sediile SFS (Instituția
Conectarea patch panelurilor;
Publică Centrul de
Montarea echipamentului în dulapul de rețea;
Tehnologii Informaționale în
Conectarea utilizatorilor la nivelul nodului de rețea;
Finanțe)
Configurarea echipamentului de comutare și de rutare;

Negociere fără
publicarea prealabilă a
unui anunț de participare

Trimestrul I

Achiziție publică de valoare
mică

Trimestrul IV

629 166,67

Administrarea și întreținerea proceselor de asigurare a securității
informaționale și sistemelor de securitate tehnico-inginerești
(semnalizare-pază, control-acces, supraveghere video, interfon
IP).

629 166,67
Licențe pentru produse program, abonamente la servicii software
Licențe pentru organizarea
48761000-0
Licenţe pentru asigurarea conferințelor video, fără limita de timp a unei sesiuni video
conferințelor online

38 325,00

Organizarea conferințelor online. Expirarea Licenței

38 325,00
Bunuri TIC (stații de lucru, echipamente periferice și deservirea acestora)

Accesorii pentru tehnica de
calcul (mouse, tastiere,
acumulatoare pentru UPS,
switch-uri)

32000000-3

1- Switch
8× 10/100 Mbps RJ45 ports
4× PoE+ ports transfer data and power on individual cables
Works with IEEE 802.3af/at compliant PDs
Supports PoE Power up to 30 W for each PoE port
Supports PoE Power up to 66 W for all PoE ports*
Up to 250m data and power transmitting range under Extend Mode**
Priority Mode ensures high priority of ports 1–2 to guarantee the quality of sensitive application Contract de mică valoare
PoE Auto Recovery guarantees stable operation of PoE devices by automatically rebooting the
dropped or unresponsive PD devices
Fanless Design reduces power consumption and works silently in its location
Plug and play with no configuration required
2- UPS Sursă de alimentare – Line Interactive, 800VA/480W, AVR, CPU; USB, 2xCEE7/4,
Lightning&Surge Pro + Surge Protector 6 Sockets, 5.0 m, Sven “SF-06L”, Black, Retail color
box, flame-retardant

Trimestrul II

170 833,33

Asigurarea funcționarilor cu accesorii performante urmare a uzurii
fizice și/sau morale a celor existente

Contract de mică valoare

Trimestrul II

83 333,33

Asigurare securității sistemelor de securitate tehnico-inginerești (
supraveghere video)

Servicii de deservire tehnică a sistemului acces control pentru sediile SFS (Bălți, Drochia,
Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Ștefan Vodă, Strășeni, Comrat, Cantemir, mun.Chișinău:
Botanica, Buiucani, Rîșcani, Centru) și Acces Controler Sebury IC 104; Cititor de cartele
ZKTeco KR101M; Lacat electromecanic ZKTeco LB-35 închizător ZKTeco DC6085; Buton
Contract de mică valoare
de alarma acces control CPK- 86IA (verde) Protecţie cablu ABK-403B; Bloc de alimentare
(RIP) ZKTeco 3A; Acumulator 12V 7Ah
Cablu SVVP 2x0.75; Kit montare controler acces control; Canal cablu 20*10 ,Conector RJ-45;
Cablu computer CAT 5 UTP Cupru (305m/roll) UNV; Montare, trasare reţea (acces control).

Trimestrul I

116 666,66

Administrarea și întreținerea proceselor de asigurare a securității
informaționale și sistemelor de securitate tehnico-inginerești
(control-acces)

Licitație deschisă

Trimestrul I

1 705 560,00

Serviciile sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea parcului
de echipamente multifuncționale

32323500-8

Sistem de monitorizare video pentru sediul din mun.Chișinău str. C.Tănase nr.9
NetWork video recorder Tiandy TC- R3110 Spec:I/B/V2,0
Camera IP Tiandy TC-C34WS (4MP, externa, 2.8mm, Mic) Spec:I5/E/Y/2.8mm
Camera IP Tiandy TC-C34WS (4MP, externa, 2.8mm, Mic) Spec:I5/E/Y/2.8mm
Camera IP Tiandy TC-C34WS (4MP, externa, 2.8mm, Mic) Spec:I5/E/Y/2.8mm
Sistem de monitorizare video Camera IP Tiandy TC-C34WS (4MP, externa, 2,8mm, Mic) Spec:I5/E/Y/2.8mm
pentru sediul din
Camera IP Tiandy TC-C34WS (4MP, externa, 2.8mm, Mic) Spec:I5/E/Y/2.8mm
mun.Chișinău str. C.Tănase Camera IP Tiandy TC-C34WS (4MP, externa, 2.8mm, Mic) Spec:I5/E/Y/2.8mm
nr.9
Camera IP Tiandy TC-C34WS (4MP, externa, 2.8mm, Mic) Spec:I5/E/Y/2.8mm
Camera IP Tiandy TC-C34WS (4MP, externa, 2.8mm, Mic) Spec:I5/E/Y/2.8mm
Switch POE BS5008P (8 POE + 2 uplink); Cablu computer CAT 5 UTP Cupru (305m/roll)
Uniarch
HDD 6Tb Seagate Surveillance '; Kit montare camera de supraveghere; Cutie de distribuţie
300*250* 120 IP65; Montare, trasare reţea (supraveghere video)

50610000-4

Servicii de deservire tehnică a
sistemului acces control
pentru sediile SFS (Bălți,
Drochia, Anenii Noi,
Călărași, Căușeni, Ștefan
Vodă, Strășeni, Comrat,
Cantemir, mun.Chișinău:
Botanica, Buiucani, Rîșcani,
Centru) și servicii de instalare
a sistemului acces control
pentru sediul din
mun.Chișinău str.C.Tănase
nr.9

Serviciile sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea următorului parc de echipamente
multifuncționale XEROX Work Centre,Versalink B405&5335&B7035.
- Total 131 echipamente.
1.Verificarea erorilor echipamentului si înlăturarea lor după posibilitate;
2.Verificarea defectelor exterioare a echipamentului si înlăturarea lor după posibilitate;
3.Curatirea modului de alimentare cu Hârtie;
4.Curățarea modulului de developare;
5.Curățarea modului xerografic;
6.Curățarea modulului de fixare (Fuser);
7.Curățarea invertorului si modulului de ieșire;
8. Curățarea scanerului;
9. Curățarea modului de alimentare cu originale (DADF);
10. Alte lucrări neplanificate;
11.Servicii de suport pentru YSoft SafeQ;
12.Verificarea versiunilor software-ului și hardware-ului;
13.Actualizarea (dacă este necesar);
14.Instruirea operatorilor;
15.Auditul echipamentului, gradului de uzură și modului de exploatarea a acestuia;
16.Servicii de reparație bloc de alimentare a echipamentelor, placa principala a echipamentelor
,touchscreen a echipamentelor.

4.4

50300000-8

Servicii de reparare și
întreținere a echipamentelor
multifuncționale

4.5

30100000-0

Cartușe, piese și consumabile
pentru imprimante și
Servicii de reîncărcare/regenerare cartușe și piese și consumabile pentru imprimante și
copiatoare multifuncționale
copiatoare multifuncționale
pentru necesitățile
Trimestrului I

Cererea ofertelor de
prețuri

Trimestrul I

560 000,00

Asigurarea funcționalității activității SFS. Asigurarea proceselor
de prelucrare a documentelor în cadrul SFS

4.6

30100000-0

Cartușe, piese și consumabile
pentru imprimante și
Servicii de reîncărcare/regenerare cartușe și piese și consumabile pentru imprimante și
copiatoare multifuncționale
copiatoare multifuncționale
pentru necesitățile
Trimestrului I

Cererea ofertelor de
prețuri

Trimestrul II

560 000,00

Asigurarea funcționalității activității SFS. Asigurarea proceselor
de prelucrare a documentelor în cadrul SFS

4.7

30100000-0

Cartușe, piese și consumabile
pentru imprimante și
Servicii de reîncărcare/regenerare cartușe și piese și consumabile pentru imprimante și
copiatoare multifuncționale
copiatoare multifuncționale
pentru necesitățile
Trimestrului I

Cererea ofertelor de
prețuri

Trimestrul III

560 000,00

Asigurarea funcționalității activității SFS. Asigurarea proceselor
de prelucrare a documentelor în cadrul SFS

4.8

30100000-0

Cartușe, piese și consumabile
pentru imprimante și
Servicii de reîncărcare/regenerare cartușe și piese și consumabile pentru imprimante și
copiatoare multifuncționale
copiatoare multifuncționale
pentru necesitățile
Trimestrului I

Cererea ofertelor de
prețuri

Trimestrul IV

560 000,00

Asigurarea funcționalității activității SFS. Asigurarea proceselor
de prelucrare a documentelor în cadrul SFS

Total

4 316 393,32

Propuneri de modificare (+) a Planului de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pe anul 2022.
SERVICIUL FISCAL DE STAT
(autoritatea/instituția publică)

Nr. d/o

Cod CPV

1
2
TOTAL GENERAL, inclusiv:
1.

1.1

Expunerea obiectului de
achiziţie
(Se efectuează descrierea
succintă a obiectului
procedurilor de achiziţie
publică) care urmează a fi
realizate pe parcursul
anului)

Specificațiile tehnice principale

Procedura de achiziţie
aplicabilă
(Se identifică în
conformitate cu Legea
nr.131/ 2015 privind
achiziţiile publice)

Perioada desfăşurării
procedurii de achiziţie
publică
(Se stabileşte perioada
(luna) a anului în care
va fi efectuată această
procedură)

Valoarea estimată fără
TVA (lei)
coordonată/aprobată de
către AGE

3

4

5

6

7

Negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de
participare

Trimestrul I

Propuneri de modificate (+) fără TVA (lei)

Valoarea
ajustată/rectificată fără
TVA (lei)

8,0000
7 045 008,3000

9 (7+8)
7 045 008,30

7 045 008,30

7 045 008,30

Justificarea necesității achiziției

10

Design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare, mentenanţă a soluţiilor software

72500000-0

Servicii informaționale de
dezvoltare a Sistemului
Informațional al Serviciului
Fiscal de Stat

Servicii informaționale de dezvoltare a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de
Stat

Servicii de dezvoltare a subsistemelor SISFS, inclusiv

Propunerea de a completa planul cu punctul dat se explică prin necesitatea de
ajustare/modernizare a componentelor informaţionale din Sistemul Informațional al
Serviciului Fiscal de Stat în contextul modificării actelor legislative şi normative cît
și optimizarea proceselor de lucru atît pentru contribuabil cît și pentru funcționarul
fiscal.
Majorarea se propune a fi efectuată din contul mijloacelor financiare planificate de
către Ministerul Finanaţelor, în acest sens, pentu anul 2022.

- Dezvoltarea și implementarea SIA ,,Gestionarea Formularelor Tipizate”

523 816,83

523 816,83

Serviciile de dezvoltare sunt necesare pentru a întruni toate procesele de gestiune a
formularelor tipizate, începând cu înregistrarea on-line a comenzilor de la
contribuabili pentru formulare tipizate, până la primirea, evidența și eliberarea
formularelor tipizate.

- Dezvoltarea și implementarea SIA ,,Monitorizarea electronică a vânzărilor” Modulul
„Utilizator ECC”

228 477,67

228 477,67

Serviciile de dezvoltare menționate sunt necesare pentru asigurarea sistemlui existent
cu funcționalităților noi decsrise în Sarcina Tehnică MEV et.II, care vor gestiona
informațiile aferente bonului fiscal, furnizorii și utilizatorii de ECC, insluciv
funcționalitățile de prelucare a datelor expediate din ECC în baza de date
tehnologica a sistemului.

483 024,22

Serviciile menționate sunt necesare pentru implementarea unei soluții destinate să
asigure ajustarea SIA Dosarul Electronic al Contribuabilului prin interconectarea
modulului „Subiecții impunerii” și „Starea contribuabilulilor” în scopul prezentării
unui sistem complex capabil să consolideze și să furnizeze informații aferent atît
contribuabililor cît și aferent subiecților impunerii acestora, prin:
• Prezentarea unui instrument de analiza a riscurilor și determinare a premizelor de
administrare inteligentă a contribubililor în vederea facilitării activității de control,
gestionare și analiză favorizând accesul reprezentanților SFS la totalitatea
informației aferente contribuabilului prin oferirea posibilității căutării rapide,
selectării și filtrării contribuabililor, prin atribuitea unor categorii standartizate
privind starea contribuabililor și subiecții ai impunerii acestora.
• Consolidarea disciplinei fiscale prin evidența contribuabililor eficientizată în baza
sistemului informațional.

SIA SCITL 2.0 este destinat evidenței subiecților, obiectelor impunerii, obligațiilor
fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare neevaluate, automatizării proceselor
ce țin de administrarea impozitelor și taxelor.Astfel, urmare a implementării
funcționalităților noi identificate, va fi asigurată evidența subiecților, obiectelor
impozabile și corectitudinea datelor reflectate în taxele locale în contul
contribuabilului.
Serviciile de dezvoltare menționate sunt necesare pentru optimizarea procesului de
administrare a impozitelor și taxelor locale.

- Dezvoltarea și implementarea SIA „Gestionarea registrului contribuabililor”.

483 024,22

Servicii de mentenață adaptivă a subsistemelor SISFS, inclusiv

Modernizarea și ajustarea SIA „Stingerea obligației fiscale prin intermediul SCITL 2.0”

231 236,15

231 236,15

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Cadastru fiscal 2.0”

553 219,26

553 219,26

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Dosarul electronic al contribuabilului”

125 886,34

125 886,34

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Rapoarte fiscale”

142 800,37

142 800,37

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Crearea și circulația documentelor electronice” v2.0

538 589,44

538 589,44

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Cabinet personal al contribuabilului”

248 985,69

248 985,69

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Contul curent al contribuabilului”

138 785,28

138 785,28

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Documente fiscale interne”

150 325,63

150 325,63

Modernizarea și ajustarea SIA „e-Cerere”

448 932,99

448 932,99

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Gestionarea informației trezoreriale"

280 021,28

280 021,28

Serviciile de dezvoltare menționate va înbunătăți lucru pentru recepționarea și
prelucrarea plăților efectuate la BPN aferente impozitelor, taxelor și altor plăți
administrate de Serviciul Fiscal de Stat conform datelor recepționate de la Direcția
Trezoreria de Stat și trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. Sistemul va
asigura atât recepționarea, prelucrarea datelor cât și va acorda oportunitatea creării
documentelor de plată aferente compensării plăților și restituirii sumelor achitate în
plus de către contribuabil.

Serviciilemenționate sunt necesare de dezvoltat ca urmare a modificărilor stipulate în
LP257/2020 art. 282, inclsuiv noi funcționalități de sistem care va îmbunătăți
procesele de administrare a impozitelor și taxelor locale.
Serviciile menționate sunt necesarte pentru a moderniza soluția actuala cu noi
funcționalitati de sistem și cu noi date despre contribuabili.Sistemul este bazat pe
consumul de date din diferite surse atît interne cît și externe.
Seviciile menționate sunt necesare pentru a fi implementate în sisteml unic de
generare a rapoartelor pentru SFS ca urmare a elaborărilor pe parcursul anului a
noilor funcționalități în cadrul sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de
Stat în contextul modificărilor actelor normative.
Serviciile menționate sunt necesare pentru optimizarea procesului de deschidere,
modificare sau închidere a conturilor bancare și a modului destinat executorilor
judecătorești, inclsuiv pentru eficientizarea procesului de administrare a
contribuabililor.
Serviciile de dezvoltare menționate sunt necesare de a completa sistemul existent cu
noi interacționari de sisteme interne, în scopul integrării serviciilor fiscale întru-un
singur ghișeu,ușor de utilizat și accesat de contribuabili.
Serviciile menționate vor optimiza procesul de compensare și evidență a obligațiilor
fiscale a persoanelor fizice de la plata de bază la majorarea de întârziere și invers. Va
fi optimizat procesul de migrare a clasificațiilor economice și va fi sporită capacitatea
de administrare a contribuabililor din razele teritoriale de deservire a subdiviziunilor
Serviciului Fiscal de Stat. Se va asigura efectuarea transferurilor cu/fără executare de
casă pentru un contribuabil cu raza de deservire în cadrul unei subdiviziuni,
indiferent de localitățile unde acesta înregistrează solduri. Totodată, va fi sporită
capacitatea de urmărire a achitării obligațiilor fiscale de către contribuabili.
Serviciile mentionate sunt necesare pentr ajustarea funcționalului de gestionare a
documentelor în cazul modificării DDF și de autentificare în vederea integrării
domenului SFS
Serviciile de dezvoltare menționate sunt necesare pentru a ajusta o serie de module
din SIA „eCerere” pentru a poziționa procesele sistemului la ultimele modificări de
legislație fiscală.

Modernizarea și ajustarea SIA „Sistemul de management al cazurilor”

480 432,18

480 432,18

Serviciile de modernizare și ajustare a sistemului actual de management al cazurile
sunt necesare ca urmare a modificării legislației cu privire la cazurile de control,
precum și în scopul implementării de noi funcționalități de sistem care va permite
generarea unui nou tip de raport cu informații statistice privind nr. controalelor, a
amnezilor, a penaliztăților aplicate/efectuate de către SFS.
Ajustarea modulului ,,Control fiscal persoane juridice” va include dezvoltarea
funcționalităților: În cazul în care controlul fiscal se efectuează de către o
subdiviziune SFS, care deschide și cazul de control, însă decizia asupra cazului de
încălcare a legislației urmează a fi adoptată de o altă subdiviziune a SFS, materialele
controlului sunt remise pentru examinare în adresa acesteia.
Pentru controalele post operaționale, va exista posibilitatea repartizării Planului de
control anual și lunar pentru toate nivelele (de la șesul subdiviziunii SFS până la
inspector), ceia ce va permite excluderea erorilor aferente datelor introduse ce țin de
tipul controlului, planificarea controlului, riscul întrunit de contribuabil. Această
opțiune va facilita procesul de căutare a cazurilor de control.

Modernizarea și ajustarea SIA ,,Ghișeul unic de raportare electronica-raportare.gov.md”

528 656,33

528 656,33

Serviciile de dezvoltare menționate sunte necesare ca urmare a modificării legislației
fiscale în domeniul depunerii declarațiilor prin intermediul gișeului unic de
raportare, precum și ca urmare a implemenării declaratiilor statistice pentru BNS.

Extinderea schimbului de informații cu AGE

201 913,47

201 913,47

Serviciile de extingere a consumului de informații cu AGE prin platforma de
interoperabilitate Mconnect este necesară oprimizării schimbului d einformatii dintre
sistemele informaționale ale SFS cu cosnumatorii/furnizorii de informații externi,
cum ar fi consumul de informații de la ASP aferent sistemului Cadastru Fiscal în
scopul impozitării, si alte sisteme de gestiune fiscală.

Modernizarea și implementarea funcționalităților în cadrul SIA „e-Factura” etapa III

630 753,81

630 753,81

Serviciile menționate sunt necesare pentru a oferi posibilitatea de semnare
electronică a facturii fiscale de către persoanele fizice, în calitate de cumpărător
precum și implementarea opțiunii noi de evidență a facturilor în sistem.
Totodată, vor fi efectuate o serie de dezvoltăți adiționale pentru a asigura Inspectorii
fiscali cu funcționalități de audit pe sistem, precum și o serie de funcționalități de
notificare a contribuabililor despre anumite stări a facturii fiscale.

Modernizarea și dezvoltarea funcționalităților noi pe Portalul SFS

49 330,08

49 330,08

Serviciile mentionate sunt necesare pentru modernizare și ajustarea continuă a
Portalului SFS.

Modernizarea și ajustarea SIA „Declarația precompletată pentru inspectori”

190 209,97

190 209,97

Serviciile de mentenanță adaptivă privind ajustarea SIA „Declarației precompletată
pentru inspectori” vor permite optimizarea procesului de administrare a impozitului
pe venit ale persoanelor fizice – cetățeni prin crearea funcționalului de crearea a
pachetelor de documente, semnarea pachetelor de documente, acceptarea pachetelor
de documenete, ajustarea formularului Declarației CET15/CET18 prin afișarea
barcodului și ID declarației pe fiecare filă, ajustare a funcționalului de achitare prin
Mpay, generare a rapoartelor aferente pachetelor create și achitare prin Mpay.
Declarațiile pe venit ale persoanelor fizice – cetățeni sânt generate în SIA
„Declarație precompletată pentru inspectori” și sânt organizate în pachete de
documente fiscale.
Procesarea nemijlocită a acestora se efectuează la moment, prin introducerea
manuală a datelor din declarații sau introducerea ID-ului al declarației sau scanarea
barcode-ului generat. La procesarea declarațiilor prin introducerea ID-ului al
declarației din pachetul de documente, are loc apelarea datelor deja stocate în BD
tehnologică a SIA „Declarație precompletată pentru inspectori” și stocată în BD
tehnologică a SIA „Declarația rapidă”.Astfel datele din BD tehnologică a SIA
„Declarație precompletată pentru inspectori” pot fi utilizate la procesare operativă a
acestora.

Ajustarea SISFS la noile prevederi stabilite de BNM, ca urmare a majorării câmpului „cod
fiscal” la 30 caractere

357 952,63

357 952,63

Serviciile menționate sunt necesare pentru ajustarea întregului sistem informațional
al Serviciului Fiscal de Stat, cu privire la majorarea numărului de caractere a codului
fiscal de la 18 la 30 simboluri, în conformitate cu prevederile proiectului de
Hotărâre al Comitetului Executiv al Băncii Naționale cu privire la implementarea
unor modificări la „Regulamentul cu privire la transferul de credit” aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr. 157/2013.

Alte servicii de mentenanță adaptivă (solicitate de către SFS în contextul modificărilor actelor
normative)

453 687,50

453 687,50

În contextul modificărilor actelor normative se necesită ajustarea în termeni proximi
a sistemului informațional automatizat conform noilor cerințe descrise în baza
busines proceselor.

57 971,20

57 971,20

Serviciile de analiză sunt necesare penrtru a documenta cerințele noi fată de sistem
ca urmare a modificării legislație fiscale privind executarea silită

7 045 008,3000

7 045 008,30

Servicii de proiectare și prototipizare a documentației tehnice, inclusiv
- Ajustarea sarcinii tehnice „Executarea silită a obligațiunilor fiscale” din cadrul SIA „Sistemul
de management al cazurilor”
Total

