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Despre FiscServInform

“FISCSERVINFORM” – este 
administratotorul sistemului 

informaţional al serviciului fiscal al 
Republicii Moldova.

 Organizarea administrării fiscale, este axată pe minimizarea ra-
portului dintre cheltuielile operaţionale de administrare şi încasările fis-
cale; reducerea restanţelor la impozite şi taxe; sporirea calităţii servi-
ciilor acordate contribuabililor de către organele fiscale; automatizarea 
la maximum a procesului de administrare fiscală.  

 Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este o întreprindere al 
cărei capital social aparţine în întregime statului. Fondator al între-
prinderii, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1065 
din 19 septembrie 2008 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat 
„Fiscservinform” ”, este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă 
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. 

Obiectivele  întreprinderii
• Formarea şi întreţinerea Sistemului 
informaţional a Serviciului Fiscal de Stat şi inte-
grarea lui în infrastructura naţională de e-gu-
vernare;
• Asigurarea informaţională, tehnologică şi 
consultativă a Serviciului Fiscal de Stat pentru 
îndeplinirea funcţiilor stabilite prin lege;
• Asigurarea serviciilor electronice fiscale 
pentru contribuabili: cetăţeni şi sfera bussines;



Direcţiile prioritare de activitate

• Asigurarea procesării datelor  
şi informaţiilor fiscale şi expunerea 
optimală şi multilaterală a lor în 
sistemul informaţional al Serviciului 
Fiscal de Stat;  
• Integrarea datelor şi 
informaţiilor necesare din cadrul 
resurselor informaţionale ale altor 
instituţii publice;
• Asigurarea accesului elec-
tronic la resursele informaţionale 
fiscale ale instituţiilor publice de 
specialitate;
• Întreţinerea şi modernizarea 
sistemului informaţional integrat al 
Serviciului Fiscal de Stat din Re-
publica Moldova;
• Dezvoltarea sistemelor informaţionale în domeniul serviciilor fis-
cale şi managementului finanţelor publice;
• Prestarea serviciilor electronice fiscale de raportare electronică şi 
acces la informaţii fiscale; 
• Asigurarea accesului larg, prin mediul electronic, la informaţii şi 
servicii, prin lansarea  „portalului fiscal” şi „ghişeului unic”;
• Prestarea serviciilor de consultanţă şi instruire a contribuabililor 
- persoanelor fizice şi juridice - în domeniul serviciilor electronice de 
raportare fiscală;

 Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea pe principii de autogestiune. Activi-
tatea ei este reglementată de Codul civil, nr.1107-XV din 6 iunie 2002; Legea



nr.146-XIII din 16 iunie 1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”; 
Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi”; alte legi şi acte normative.  
 
 Întreprinderea a fost formată în anul 2008 pe baza Întreprin-
derii de Stat „Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a 
producţiei alcoolice” şi absorbţia Direcţiei tehnologii informaţionale şi 
Direcţiei prelucrarea informaţiei din cadrul Inspectoratului Fiscal Prin-
cipal de Stat. În prezent, întreprinderea are un efectiv-limită de 142 
de unităţi, organizat în cadrul a 5 direcţii structurale după procesele 
funcţionale existente la întreprindere. 

  Întreprinderea reprezintă o entitate tehnico-ştiinţifică, orientată 
spre asigurarea administrării şi dezvoltării sistemului informaţional 
al Serviciului Fiscal de Stat şi infrastructurii acestuia, pe baza 
implementării şi aplicării tehnologiilor informaţionale moderne.

 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 334 din 30 
aprilie 2009, Întreprinderea este desemnată în calitate de administra-
tor tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal 
de Stat.   La momentul actual in cadrul intreprinderii “FISCSERVIN-
FORM” activează 142 de personae care sunt repartizaţi in 5 direcţii:

ORGANIGRAMA Î.S. „FISCSERVINFORM”

 Personalul întreprinderii “FISCSERVINFORM” este format din 
profesionişti în domeniul economico-financiar şi TI. 
 Vârsta medie a personalului este cuprinsă între 25 şi 35 ani.  



 Sistemul informaţional integrat al Serviciului Fiscal 
de Stat constituie un ansamblu de mijloace tehnice, 
tehnologice, informaţionale, organizaţionale şi pro-
duse program ce asigură colectarea, transmiterea şi 
controlul datelor primare, realizarea proceselor de 
prelucrare, de analiză, pregătire a informaţiei pentru 
prezentare utilizatorilor în cadrul normelor legale exis-
tente. 

Destinaţia sistemului
Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal are menirea de a asigu-
ra formarea resursei informaţionale despre activitatea contribuabili-
lor şi relaţiile lor cu Statul în procesul administrării fiscale, oferirea de 
informaţii pertinente conducerii ţării, autorităţilor administraţiei pub-
lice, persoanelor fizice şi juridice, în modul determinat de legislaţia în 
vigoare.

Scopurile sistemului
Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat se concepe ca un 
sistem informaţional complex, care trebuie să servească  în calitate de 
instrument de susţinere şi perfecţionare continuă a activităţii de admin-
istrare fiscală şi de comunicare electronică cu contribuabilii.
  
Principiile de bază ale Sistemului
Principiile de bază de care s-a ţinut cont  la crearea SISF sunt 
următoarele:
• principiul consecutivităţii, presupune elaborarea şi realizarea proi-
ectului pe etape;
• principiul legitimităţii, presupune crearea şi exploatarea SISF în 
conformitate cu legislaţia naţională în vigoare a Republicii Moldova;

Sistemul Informaţional integrat al Serviciului Fiscal (SISF) 



• principiul respectării drepturilor 
omului,  prevede exploatarea SISF în 
strictă conformitate cu prevederile ac-
telor normative naţionale, cu tratatele şi 
convenţiile internaţionale privind drep-
turile omului la care Republica Moldova 
este parte;
• principiul eficienţei funcţionării,  pre-
supune optimizarea raportului dintre 
calitate şi cost;

• principiul securităţii,  presupune protejarea garantată a datelor 
împotriva distrugerii şi deteriorării fizice şi logice, precum şi a acce-
sului neautorizat. Temei pentru realizarea acestora sunt standardele 
internaţionale ISO 17799 şi ISO 15408;
• principiul temeiniciei datelor,  presupune confirmarea legitimităţii 
fiecărui fapt şi fiecărui bloc de date, introduse în sistem, prin interme-
diul referinţelor la documentele corespunzătoare (pe suport de hârtie 
sau electronice);
• principiul dezvoltării progresive,  presupune modificarea şi op-
timizarea permanentă a componentelor SISF în baza tehnologiilor 
informaţionale avansate;
• principiul accesului, bazat pe drepturi egale,  presupune oferirea 
accesului reglementat, bazat pe drepturi egale, tuturor categoriilor de 
utilizatori, indiferent de amplasarea lor;
• principiul integrităţii şi veridicităţii datelor:
- prin integritatea datelor se subînţelege starea datelor, când acestea 
îşi păstrează conţinutul şi se interpretează univoc în condiţiile unor 
influenţe aleatorii. Integritatea datelor se consideră a fi păstrată dacă 
acestea nu au fost denaturate şi nu au fost deteriorate (nimicite);  



- prin veridicitatea datelor se subînţelege gradul de corespundere a 
datelor, păstrate în memoria maşinii electronice de calcul sau în docu-
mente, stării reale a obiectelor dintr-un domeniu oarecare;
• principiul modularităţii şi scalabilităţii, ce prevede posibilitatea ex-
tinderii sistemului, fără modificarea componentelor create anterior.

Sarcinile de bază, realizate de sistem
Sarcinile de bază ale SISF sunt:
• • Reorganizarea bazelor de date şi arhi-
tecturii întregului sistem informaţional al Servici-
ului Fiscal de Stat astfel încît să se asigure un 
punct unic de acces la resurse, aplicaţii şi servi-
cii informaţionale; 
• Implementarea principiilor şi mecanismelor 
de guvernare electronică; 
• Dezvoltarea de aplicaţii TI pentru fiecare 
din funcţiile Serviciului Fiscal de Stat, prevăzute 
de sarcinile acestuia, în ordinea priorităţilor sta-
bilite în strategia Serviciului Fiscal de Stat, cu respectarea principiilor, 
priorităţilor şi direcţiilor de implementare a politicii statale de guver-
nare; 
• Crearea şi dezvoltarea portalului serviciilor electronice fiscale ca 
un punct unic de acces la SISF; 
• Asigurarea schimbului electronic de date cu organizaţii ale 
Administraţiei publice centrale şi locale; 
• Asigurarea schimbului electronic de date cu Administraţiile Fis-
cale ale altor State.
• Asigurarea unei bune funcţionări a aplicaţiilor TI existente şi a ce-
lor ce se vor implementa ulterior.

 Un element de bază al Sistemului informaţional integrat al Ser-
vici ului Fiscal de Stat este infrastructura tehnică. Pentru asigurarea 
funcţionalităţii neîntrerupte, protejarea datelor şi interacţiunea cu alte 
sisteme informaţionale naţionale a fost creat Centrul Informaţional de 
Date. 



 Centrul Informaţional de Date (Data Cen-
tre) – este o încăpere specială pentru am-
plasarea serverelor şi echipamentelor de 
comunicaţii precum şi conectarea la canalele 
reţelei şi la Internet. Centrul de date este co-
nectat la diverse noduri info-comunicaţionale. 
Anume calitatea şi capacitatea canalelor 
influienţează calitatea serviciilor oferite, crite-
riul principal al eficienţei fiind disponibilitatea 
serverului la timp.

Structura şi descrierea Centrului Informaţional de Date:  
 Centrul Informaţional de Date constituie structura tehnico-
informaţională, care include echipamentul necesar pentru executarea 
funcţiilor de bază - prelucrarea şi păstrarea informaţiei fiscale.    
 
 Infrastructura inginerească include sistemul de climatizare pentru 
menţinerea temperaturii şi umidităţii în încăpere la parametrii optimali; surse 
permanente de tensiune pentru calculatoare si acumulatoare ce asigură un 
regim autonom de lucru al centrului de date în cazul deconectării  sursei 
de curent centrale, totodată mărind calitatea sursei electrice; sistem de 
detecţie şi stingere a incendiului cu inergent;  sistem de dirijare şi control al 
accesului.  

 Dezvoltarea continuă a Sistemului informaţional integrat al Serviciului 
Fiscal de Stat, va oferi următoarele beneficii majore pentru Serviciul Fiscal 
de Stat:
- servicii calitative pentru contribuabili prin îmbunătăţirea proceselor 
administraţiei fiscale, fapt ce permite cunoaşterea şi respectarea mai bună 
a legislaţiei fiscale de către aceştia;
- servicii calitative pentru contribuabili prin facilitarea comunicării electronice 
aşa ca depunerea electronică a declaraţiilor şi dărilor de seamă fiscale, ac-
cesul la conturile individuale şi alte servicii de autodeservire;
- o eficienţă mai înaltă a colectării impozitelor prin asigurarea identificării 
şi colectării a impozitelor restante. Colaboratorii SFS vor primi instrumente 
adecvate proceselor de lucru, care le-ar facilita exercitarea funcţiilor.



Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” 
prestează următoarele tipuri de servicii: 

Servicii prestate autorităţilor publice: 

1. Servicii de administrare şi întreţinere a 
Sistemului Informaţional integrat Fiscal.
 În scopul asigurării funcţionalităţii Siste-
mului Informaţional integrat Fiscal, întreprin-
derea efectuează administrarea şi întreţinea 
următoarelor subsisteme şi infrastructuri:  

• subsistemul de prelucrare electronică a documentelor fiscale; 
• subsistemul arhivei electronice a documentelor fiscale;
• subsistemul de gestionare a fluxurilor informaţionale fiscale;
• subsistemul de rapoarte electronice în tehnologia Internet;
• subsistemul de  înregistrare a informaţiilor şi  rapoartelor elec  
 tronice de analiză;
• subsistemul de evidenţă fiscală a contribuabililor;
• subsistemul de gestiune a modificărilor fiscale;
• subsistemul de calcul al salariului şi evidenţa veniturilor şi impozi 
 telor din salariu în cadrul IFPS şi IFS;
• subsistemul pentru administrarea fiscală a proprietăţii „Cadastrul  
 Fiscal”;
• subsistemul automatizat al declaraţiilor fiscale electronice 
 „e-Declaraţii”;
• subsistemul de evidenţă electronică a blanchetelor facturilor fis 
 cale; 
• subsistemul portalului internet  www.fisc.md şi poştei electronice  
 corporative;
• infrastructura tehnică de servere şi aplicaţii de sistem;
• infrastructura reţelelor de comunicare şi calculatoare;
• infrastructura tehnică a Centrului de Apel; 

Servicii prestate



 2.Servicii de procesare a 
informaţiilor fiscale:
 În scopul asigurării prelucrării 
documentelor fiscale ale con-
tribuabililor,  precum şi asigurării 
accesului organelor specializate 
la informaţia fiscală, întreprin-
derea efectuează prelucrarea 
electronică a documentelor fis-
cale recepţionate, administrarea 
şi întreţinerea arhivei documen-
telor fiscale prelucrate.

 3. Servicii de dezvoltare 
şi integrare a Sistemului 
Informaţional integrat Fiscal.
 O direcţie importantă 
a dezvoltării Sistemului 
Informaţional integrat al Serviciului 
Fiscal prezintă utilizarea tehnolo-
giilor moderne şi centralizarea 
băncii de date, care, ca urmare, 
va oferi accesul la informaţie în 
regim „on-line” al utilizatorilor (in-
spectorilor fiscali, contribuabililor, 
funcţionarilor publici) în corespun-
dere cu politica de acces.

  4. Servicii de acces la 
registrul fiscal.
        În conformitate cu regu-
lamentul Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat, întreprinderea  
asigură accesul administraţiei 
publice centrale şi a organ-
elor specializate la informaţia 
fiscală.  



 Serviciul „Declaraţie electronică” – 
reprezintă o metodă de raportare în formă electronică cu 
aplicarea semnăturii digitale prin intermediul Internet-ului. 
Persoanelor fizice serviciul este oferit gratis, pentru per-
soanele juridice – în baza unui abonament lunar contra 
plată. Serviciul dat este lansat şi poate fi accesat de con-
tribuabili 24/24 de ore.

 Serviciul „Declaraţie rapidă” – este o metodă 
automatizată ce implică completarea formularelor fiscale 
în formă electronică şi imprimarea lor pe hârtie cu apli-
carea bar-codului, care conţine toate datele introduse. 
Ulterior formularele completate şi imprimate se depun la 
oficiul fiscal. Această metodă de raportare este destinată 
persoanelor fizice şi juridice, se acordă gratis şi fără sem-
narea unor acorduri suplimentare.

 Serviciul de acces la informaţii „Descarcă 
formulare” – aici puteţi să descărcaţi cele mai recen-
te formulare fiscale ca TVA06, TVAFACT, BIJ-1, FUNJ-
2, IRV08,CET08 şi altele. Baza de date a formulare-
lor este permanent actualizată la toate schimbările sau 
redactările, stabilite de Inspectoratul Fiscal de Stat. Pe 
lângă descărcarea formularelor aveţi posibilitatea să 
vizualizaţi instrucţiunile pentru completarea corectă a for-
mularelor fiscale. Toate formularele sunt în formă PDF şi 
pot fi uşor accesate;

Servicii prestate persoanelor fizice şi juridice (contribuabililor)



 Serviciul de acces la informaţii „Despre con-
tribuabil” – toţi agenţii economici înregistraţi pe teritoriul 
Republicii Moldova prezintă informaţii despre identitatea în-
treprinderii: care este codul fiscal al întreprinderii, denumirea 
acesteia, forma juridică etc. Serviciul „Despre contribuabil” 
oferă posibilitatea să verificaţi informaţia despre contribuabil, 
introducând codul fiscal al întreprinderii. Ca urmare solicitan-
tul va afla denumirea întreprinderii, forma organizatorico – 
juridică, perioadele înregistrării în calitate de plătitor TVA;

 Serviciul de acces la informaţii despre „Fac-
turi fiscale”  – orice agent economic înregistrat ca plătitor 
de Taxa pe Valoarea Adăugată, are obligaţia să emită factura 
fiscală pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii efectu-
ate, către fiecare beneficiar. Serviciul „Facturi fiscale” permite 
verificarea apartenenţei facturii fiscale prin introducerea codu-
lui fiscal al întreprinderii, seriei şi numărului facturii. Ca rezul-
tat, solicitantul obţine informaţia dacă factura fiscală controlată 
aparţine sau nu  întreprinderii cu codul fiscal indicat în docu-
ment.

 Servicii  de certificare şi eliberare a 
semnăturilor digitale – reprezintă procedura de eliber-
are persoanelor fizice şi juridice a certificatelor de chei pub-
lice, care sînt destinate asigurării aplicării semnăturii digitale 
în documentele electronice. Semnătură digitală este un atribut 
indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma 
transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, 
destinate să confirme autenticitatea documentului electronic. 
          Semnătura digitală pentru documentele electronice este 
echivalentă cu o semnătură olografă pentru documentele im-
primate. Semnătura virtuală se foloseşte la tranzacţiile virtuale, 
transferurile electronice bancare, poşta electronică, accesul la 
portalele WEB şi alte servicii electronice, care devin pe zi ce 
trece tot mai accesibile pentru marea majoritate a utilizatorilor.



 Servicii de elaborare, instalare, menţinere şi dezvoltare a sis-
temelor informaţionale:

• Servicii de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor şi 
resurselor informaţionale automatizate de importanţa statală (crearea 
bazelor de date, exploatarea acestora şi serviciile privind furnizarea 
informaţiei) şi servicii de asigurare a funcţionării acestora;
• Servicii de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor 
de program (soft-ului), echipamentelor şi sistemelor informatizate de 
importanţă statală.



Î.S. „Fiscservinform” 
(sediul central)
Republica Moldova  

mun. Chişinău, MD-2005, 
str. Cosmonauţilor, 6 

tel.: (+373 22) 822-000 
fax:  (+373 22) 211-202 

url: www.fsi.fisc.md

Centrul de asistenţă şi 
contact al 
Î.S. „Fiscservinform”:  
mun. Chişinău, MD-2004 
bd. Ştefan cel Mare, 162 
Edificiul Ministerului Agri-
culturii etajul 2, oficiul 220 

tel.: (+373 22) 822-222 
fax:   (+373   22)   211-851 

e-mail:servicii@fsi.fisc.md

Informaţii de contact




