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I. INTRODUCERE 
 

1.1. Descrierea generală a Î.S. „Fiscservinform” 

Î.S. „Fiscservinform” a fost fondată la 28 noiembrie 2008, în baza Hotărîrii 

Guvernului nr. 1065 din 19 septembrie 2008. În anul 2009, prin decizia Guvernului 

Republicii Moldova, Î.S. „Fiscservinform” este desemnată în calitate de administrator 

tehnico-tehnologic al Sistemului informaţional fiscal. Statutul dat şi funcţiile Î.S. 

„Fiscservinform” au fost stabilite conform Hotărîrii de Guvern nr. 344 din 30 aprilie 

2009, atribuind instituţiei responsabilitate maximă referitor la cristalizarea Sistemului 

informaţional fiscal naţional şi integrarea acestuia în infrastructura guvernării electronice 

din Republica Moldova. Activităţile de bază ale Î.S. „Fiscservinform” au fost iniţiate 

conform funcţiilor de bază stipulate în acelaşi act normativ, acestea fiind: 

- Administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemului 

informaţional integrat prevăzut de Codul fiscal şi a infrastructurii acestuia, pe bază 

de contract; 

- Procesarea electronică a datelor şi informaţiilor fiscale în Sistemul informaţional 

al Serviciului Fiscal de Stat, organizarea şi administrarea arhivei acestora, pe bază 

de contract; 

- Gestionarea Registrului de stat al producţiei marcate cu marcă comercială de stat 

şi/sau cu timbre de acciz şi a resurselor informaţionale specializate necesare pentru 

crearea, dezvoltarea şi exploatarea acestuia; 

- Asigurarea procesului de fabricare, recepţionarea, evidenţa şi distribuirea, contra 

plată, a timbrelor de acciz pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor; 

- Oferirea informaţiei depline şi veridice organelor de drept şi de control, în 

conformitate cu principiile de bază ale creării sistemului informaţional al 

Serviciului Fiscal de Stat; 

- Administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemului 

informaţional automatizat „Evidenţa blanchetelor facturilor fiscale”, integrarea în 

acesta a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, precum şi 

efectuarea comenzilor pentru tipărirea formularelor tipizate de documente primare 

cu regim special, conform Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu 

privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 

23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, 

art. 288). 

 

VIZIUNE  

Viziunea noastră pentru anii 2015-2020 constă în a deveni partener de încredere 

pentru cetățeni și agenți economici, pentru autoritățile publice centrale și locale din 

Republica Moldova, prin atingerea excelenţei în materie și promovarea produselor și 

serviciilor inovative și de calitate prestate de Întreprindere, contribuind la dezvoltarea 

Sistemului informaţional fiscal, ca parte componentă a societății informaționale.  

 

MISIUNE  
Eficientizarea administrării fiscale prin mentenanța și dezvoltarea continuă a 

sistemului informaţional fiscal, capabil să ofere servicii electronice moderne 

contribuabililor în interacţiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat şi integrarea acestuia în 

infrastructura guvernării electronice din Republica Moldova.  
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VALORI  

Valorile Î.S. „Fiscservinform” sunt următoarele:  

- Autenticitate – facem ceea ce este corect și integral, chiar dacă e dificil;  

- Excelenţă – ne străduim să acționăm sistemic, cu pasiune şi rapiditate;  

- Perfecţiune – tindem să dezvoltăm continuu capacităţile noastre profesionale;  

- Inovaţia – aplicarea tuturor elementelor ce pot crea valoare serviciilor oferite;  

- Parteneriat – tindem spre relații reciproc avantajose de lungă durată;  

- Experienţă şi competenţă – aplicăm cele mai noi și moderne tehnologii în 

activitatea noastră;  

- Responsabilitate – asigurăm executarea tuturor obligațiunilor faţă de clienţi;  

- Tradiţie – formarea și consolidarea continuă a principiilor și valorilor profesionale 

ale întreprinderii;  

- Siguranţă – asigurarea protecției datelor și informațiilor clienților noștri. 

 

 

1.2. Structura organizatorică 

Una din priorităţile Î.S. „Fiscservinform” este asigurarea condițiilor confortabile de 

muncă, precum şi a unei atmosfere colegiale şi profesionale benefice, pentru ca orice 

angajat al Întreprinderii să simtă susţinerea şi siguranța în ceea ce face. Î.S. 

„Fiscservinform” tinde să ofere colaboratorilor săi un mediu motivant pentru a evidenţia 

şi valorifica capacitățile deosebite ale fiecăruia, acordînd pe această cale posibilităţi largi 

de creştere şi dezvoltare profesională. 

În vederea realizării scopurilor strategice de administrare, menţinere şi dezvoltare a 

Sistemului info-comunicaţional al Serviciului fiscal de Stat, precum şi altor funcţii 

auxiliare cu caracter fiscal, structura întreprinderii cuprinde 7 direcţii, cu un efectiv de 

178 unităţi de personal amplasate în cadrul a 3 blocuri administrative: clădirea 

administrativă din str. Cosmonauţilor nr. 6 (unitățile responsabile de administrarea, 

întreținerea și dezvoltarea sistemelor și serviciilor IT); clădirea administrativă din bd. 

Ştefan cel Mare nr. 162 (unitățile responsabile de conectarea la servicii electronice 

fiscale, comercializarea timbrelor de acciz și a blanchetelor de facturi fiscale) și clădirea 

administrativă din str. A. Russo nr. 1 (unitățile responsabile de administrarea arhivei de 

documente fiscale, procesarea datelor, centrul de apel, centrul de instruire). 

Fiecare direcție din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, își are rolul său menit să asigure 

realizarea activităților planificate, după cum urmează: 

 

Direcția dezvoltare proiecte asigură dezvoltarea şi funcţionarea optimă a 

Sistemului informațional integrat prevăzut de Codul fiscal şi a infrastructurii acestuia; 

gestionarea şi implementarea proiectelor în domeniul IT. Pentru a îndeplini 

acțiunile/transformările necesare asupra sistemelor informaționale/informatice pe 

parcursul ciclului de viaţă al acestora, Direcția vizată elaborează sau participă la 

elaborarea documentelor strategice de dezvoltare a Sistemului informațional al 

Serviciului Fiscal de Stat. 

 

Direcția administrare și suport servicii informatice administrează, menţine şi 

asigură funcţionarea Sistemului informațional integrat prevăzut de Codul fiscal şi a 

infrastructurii acestuia, oferă informaţii depline şi veridice organelor de drept şi de 

control în conformitate cu principiile de bază ale creării Sistemului informațional al 

Serviciului Fiscal de Stat. 
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Direcția comercială promovează şi oferă spre utilizare produse şi servicii 

informaționale, care au menirea de a facilita interacțiunea între contribuabili, Serviciul 

Fiscal de Stat şi autoritățile publice. Printre sarcinile de bază ale Direcției sunt: 

organizarea şi desfășurarea activităților de popularizare şi comercializare a serviciilor 

electronice fiscale şi publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”, oferirea 

consultațiilor şi asistenței necesare utilizatorilor serviciilor electronice de raportare 

fiscală, asigurarea procesului de fabricare, recepționare, evidență şi distribuire a 

formularelor tipizate de documente primare cu regim special şi a timbrelor de acciz, 

asigurarea gestiunii Registrului de stat al producției marcate cu marca comercială de stat 

şi/sau cu timbru de acciz şi a resurselor informaţionale specializate necesare pentru 

crearea, dezvoltarea şi exploatarea acestuia. 

 

Direcția gestionarea datelor are ca scop procesarea electronică a datelor şi 

informațiilor fiscale în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, organizarea 

şi administrarea arhivei acestuia, asigură activităţi informaționale şi analitice pentru 

Serviciului Fiscal de Stat şi conducerii întreprinderii, oferă Serviciului Fiscal de Stat şi 

altor autorităților publice abilitate informaţii operative, rezultate analitice planificate şi 

inopinate. 

 

Direcţia securitate şi regim este responsabilă de securitatea internă, 

informațională, antiincendiară, a domeniului tehnico-ingineresc al întreprinderii şi 

asigură securitatea procesului de fabricare (tipărire), evidență, păstrare şi livrare a 

timbrelor de acciz, precum şi a formularelor tipizate de documente primare cu regim 

special. Colaboratorii acestei structuri realizează cercetări tehnice a timbrelor de acciz şi 

a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, execută constatări 

tehnico-științifice pe materialele parvenite de la subdiviziunile organelor de control. 

Adițional, Direcția organizează auditul de secundă parte şi efectuează analiza riscurilor 

interne şi externe. 

 

Direcția administrativ-organizatorică organizează, coordonează şi monitorizează 

activitatea administrativă a Întreprinderii în următoarele domenii: întreţinere, producere, 

investiţii şi reparaţii, fiind abilitată cu atribuții de analiză, planificare a politicii de 

personal, activitatea economico-financiară, asigurarea procesării şi distribuirii oportune 

a corespondenței, executării conforme a lucrărilor de secretariat, analiza petițiilor și 

controlul examinării în termen a acestora, asigură realizarea activităţii întreprinderii 

corespunzător cadrului legal al Republicii Moldova. Totodată direcția asigură 

aprovizionarea întreprinderii cu resursele necesare pentru o bună funcţionare a tuturor 

subdiviziunilor sale. 

 

Direcția planificare și audit intern promovează implementarea și perfecționarea 

continuă a procesului de planificare și raportare managerială, gestionează în mod eficient 

activițile de audit intern și de evaluare a funcționării Sistemului de management integrat 

în cadrul Întreprinderii. 
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1.3. Echipa de management 

Administrarea fiscală din Republica Moldova, în perioada 2008-2015, a cunoscut o 

nouă abordare în ceea ce priveşte tehnologiile informaţionale, datorită instituirii Î.S. 

„Fiscservinform” - în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului 

informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, în persoana dlui Vitalie Coceban.  

Numirea dlui Vitalie Coceban în funcţia de administrator al Î.S. „Fiscservinform” 

nu a fost una ocazională. La bază au stat criteriile precum cunoştinţe şi experienţă 

profesională în domeniul tehnologiilor informaţionale, fapt demonstrat de experienţa 

teoretică în calitate de lector al Catedrei tehnologii informaţionale a Universităţii tehnice 

a Moldovei şi cea practică în calitate de director executiv, vice-director şi director tehnic 

în cadrul mai multor companii cu capital naţional şi străin şi în cadrul unor instituţii 

publice. 

Șefii subdiviziunilor structurale ale Î.S. „Fiscservinform” au fost numiți în funcții 

în baza competențelor și experienței profesionale pe care o dețin aceștia în domeniul în 

care activează. Aceștia au fost recrutați fie din exterior fie din cadrul echipei Î.S. 

„Fiscservinform” în baza rezultatelor obținute pe parcursul activității acestora. 

 

1.4. Politica de resurse umane 

Una din priorităţi pentru conducerea Î.S. „Fiscservinform” întotdeauna a fost 

asigurarea condițiilor confortabile de muncă, precum şi a unei atmosfere colegiale şi 

profesionale benefice, pentru ca orice angajat al întreprinderii să simtă susţinerea şi 

siguranța în ceea ce face. Î.S. „Fiscservinform” tinde să ofere colaboratorilor săi un mediu 

motivant pentru a evidenţia şi valorifica capacitățile deosebite ale fiecăruia, acordînd pe 

această cale posibilităţi largi de creştere şi dezvoltare profesională. 

Planificarea necesarului de personal în cadrul Î.S. „Fiscservinform” este iniţiată, de 

regulă, la începutul fiecărui an de gestiune, de către Secția personal cu implicarea 

nemijlocită a șefilor subdiviziunilor structurale. În baza indicaţiei Administratorului 

dispuse prin Ordin, șefii subdiviziunilor structurale prezintă Secției personal propuneri 

de modificare/optimizare a structurii organizatorice şi a statelor de personal. Formularea 

propunerilor se efectuează ţinînd cont de necesităţile de personal pentru asigurarea 

activităţilor interne, proiectelor comerciale precum şi executării acţiunilor aferente 

prestării serviciilor specializate de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului 

informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul respectiv, şi conţine referiri cu 

privire la denumirea subdiviziunilor și numărul de unităţi. În cadrul procesului de 

elaborare a propunerilor de modificare/optimizare a structurii organizatorice şi a statelor 

de personal se   parcurg următoarele etape:  

1. Culegerea informaţiilor necesare în planificarea recrutării, obţinute prin 

intervievarea managerilor şi care derivă din obiectivele generale ale întreprinderii. Pe 

parcursul interviurilor organizate în acest scop, se au în vedere aspecte cum ar fi: 

obiectivele organizaţionale pe termen scurt, mediu şi lung; disponibilitatea organizaţiei 

pentru aplicarea unei politici de recrutare continue; modul de ocupare a posturilor vacante 

prin promovare sau prin recrutare etc.  

2. Organizarea posturilor şi a oamenilor, etapă ce presupune analiza organigramei, 

ca principal document al organizării formale, ce poate furniza cele mai exacte şi complete 

informaţii în acest sens.  

3. Studiul plecărilor de personal, atît global, cît şi pe cauze posibile: demisii, 

concedieri, pensionări, decese etc.  
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4. Studiul posturilor de muncă, prin prisma tuturor elementelor sale caracteristice, 

desprinse din fişa postului: denumirea postului, obiective, sarcini, competenţe, 

responsabilităţi etc.  

5. Calculul nevoilor directe de personal, prin compararea efectivului teoretic cu cel 

real, luîndu-se în considerare viteza cu care se reînnoieşte personalul.  

6. Calculul nevoilor de recrutare, diferenţiate pe nevoi directe şi nevoi indirecte, 

stabilindu-se modul de acoperire a acestora pe baza unei metodologii specifice.  

În baza propunerilor sistematizate, Secția personal elaborează proiectul structurii 

organizatorice şi al statelor de personal, care este înaintat spre aprobare Consiliului de 

administraţie al întreprinderii. Decizia de aprobare adoptată se consemnează în proces-

verbal. Secția personal perfectează Ordinul de punere în aplicare a structurii şi a statelor 

de personal aprobate, îl prezintă Administratorului spre semnare şi îl aduce la cunoştinţa 

angajaţilor contra semnătură. 

Pentru suplinirea postului vacant identificat, la propunerea Secției personal, cu 

consultarea prealabilă a șefilor subdiviziunilor structurale, este plasat un anunț pe pagina 

web a Întreprinderii (www.fiscservinform.md), precum și pe pagini web specializate 

(www.rabota.md, www.lucru.md, etc.), mijloace mass-media, ş.a., care conţine în mod 

obligatoriu următoarele informaţii: denumirea şi sediul Întreprinderii; denumirea postului 

vacant; atribuţiile de bază ale postului vacant; condiţiile de participare; documentele ce 

urmează a fi prezentate pentru preselecţie; data pînă la care pot fi depuse documentele; 

numărul de telefon, adresa electronică şi poştală pentru obţinerea informaţiilor 

suplimentare, persoana responsabilă pentru primirea documentelor.  

Preselecţia candidaţilor . 

Preselecţia reprezintă un proces prin care sunt identificaţi cei mai potriviţi candidaţi 

dintre cei disponibili, ce corespund cerinţelor poziţiei vacante. Persoanele, ale căror CV-

uri prezintă interes pentru posturile propuse, vor fi contactate pentru interviu. 

Intervievarea privind competenţa, inteligenţa, integritatea candidatului este asigurată de 

către conducătorul de subdiviziune pentru care pretinde candidatul, şeful Secției personal, 

Direcția securitate și regim şi Administrator.  

Selecţia candidaţilor. 

Datele cu privire la candidaţii care întrunesc cerinţele pentru angajare, dar care nu 

s-au situat pe primul loc în competiţia pentru postul vacant sunt păstrate în baza de date 

a Secției personal în vederea contactării la o dată ulterioară, în eventualitatea apariţiei 

unui post vacant similar sau a unui alt post adecvat competenţelor dovedite. Candidaţii 

care corespund cerinţelor şi condiţiilor impuse de post sunt anunţaţi de către Secția 

personal să se prezinte la sediul Întreprinderii pentru a depune actele necesare angajării. 

 

1.5. Planul de recrutare și instruire. 

 

Şefii subdiziunilor structurale ale Întreprinderii până la sfârşitul trimestrului IV al 

anului de gestiune, identifică necesitatea instruirii angajaţilor care desfăşoară activităţi ce 

influenţează calitatea produselor/serviciilor pe parcursul anului de gestiune şi prezintă 

către Serviciul de instruire și calificare profesională, propuneri de organizare a cursurilor 

interne de instruire. 

În baza propunerilor de organizare a cursurilor interne de instruire pentru angajaţi, 

Planului de activitate a întreprinderii şi cursurilor care din motive obiective nu au fost 

organizate în anul precedent, Serviciul de instruire și calificare profesională elaborează 
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Planul anual de instruire pentru anul de gestiune fiind coordonat cu șefii subdiviziunilor 

structurale şi aprobat de către administrator.  

În scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului de instruire a angajaţilor, conform 

concepţiei „Managementul cunoştinţelor”, formatorul este responsabil de elaborarea şi 

aprobarea următoarelor materiale: 

a) Programului analitic de desfăşurare a cursului de instruire; 

b) Suport de curs; 

c) Prezentarea PowerPoint a cursului; 

d) Teste de evaluare a cunoştinţelor angajaţilor. 

Totodată, pot fi elaborate materiale cu conţinut ilustrativ-instructiv, prin lecţii 

video, documente scanate etc. În procesul de organizare şi desfăşurare a cursului de 

instruire Serviciul de instruire și calificare profesională asigură: 

- instalarea şi testarea funcţionalităţii echipamentului tehnic necesar (calculator, ecran, 

proiector, etc.); 

- înregistrarea participanţilor în Lista participanţilor la cursul de instruire; 

- repartizarea chestionarelor de evaluare a satisfacţiei angajaţilor. 

Formatorul desfăşoară instruirea, prezintă materialul teoretic şi practic, conform 

programului analitic de desfăşurare a cursului de instruire. La finele instruirii Serviciul 

de instruire și calificare profesională va repartiza participanţilor testele de evaluare a 

cunoştinţelor şi va solicita completarea acestora precum şi a chestionarelor de evaluare a 

cursului de instruire. Formatorul, asigură evaluarea cunoştinţelor angajaţilor în baza 

Testului de evaluare a cunoştinţelor. Totodată, Serviciul de instruire și calificare 

profesională de comun cu șefii subdiviziunilor structurale, Secția personal şi 

Responsabilul pentru managementul calității vor asigura evaluarea formatorilor în baza 

criteriilor stipulaţi în Concepţia „Managementul cunoştinţelor” și ulterior prezintă 

administratorului propuneri de acordare a unui spor la salariul formatorului. 

 

3.6. Sistemul de monitorizare și evaluare a performanțelor. 

 

Criteriile de evaluare reprezintă abilităţile profesionale şi 

comportamentul/atitudinile necesare salariatului pentru a îndeplini în mod optim 

obiectivele, sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu. Pentru salariaţii cu funcţii de 

conducere se stabilesc următoarele criterii de evaluare:  

a) competenţă managerială;  

b) competenţă decizională;  

c) competenţă profesională;  

d) creativitate;  

e) eficacitate şi eficienţă;  

f) comunicare şi reprezentare.  

Pentru salariaţii cu funcţii de execuţie se stabilesc următoarele criterii de evaluare:  

a) competenţă profesională;  

b) activism şi spirit de iniţiativă;  

c) eficacitate şi eficienţă;  

d) calitate a muncii;  

e) lucru în echipă;  

f) comunicare.  

Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor se realizează în mai 

multe etape:  
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a) Întocmirea raportului de activitate de către salariat, săptămînal;  

b) Completarea tabelelor de evaluare de către evaluator (şef secţie, şef direcţie) 

trimestrial;  

c) Completarea fişelor de evaluare de către secţia personal, semestrial;  

d) Stabilirea calificativului de evaluare.  

 

Evaluarea personalului  
Evaluatorul apreciază modul şi nivelul de manifestare a criteriilor de evaluare şi 

completează tabelul de evaluare a salariaţilor. Tabelul de evaluare se completează 

trimestrial. Evaluatorul propune calificativul de evaluare iar în rezultatul discuţiei şi 

argumentelor oferite de către salariatul evaluat, evaluatorul poate schimba punctajul 

acordat privind corespunderea criteriilor de evaluare. Administratorul apreciază modul şi 

nivelul de manifestare a şefilor de direcţii în baza criteriilor de evaluare şi completează 

tabelul de evaluare a salariaţilor cu funcţii de conducere.  

Secţia personal în comun cu evaluatorul completează semestrial fişa de evaluare a 

salariaţilor. Fişa de evaluare a salariaţilor cu funcţii de conducere şi de execuţie conţine 

informaţii despre modul şi nivelul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în baza 

indicatorilor de performanţă, de manifestare a criteriilor de evaluare, necesităţile de 

dezvoltare profesională, precum şi acordarea calificativului de evaluare.  

În cazul în care salariatul evaluat nu este de acord cu calificativul de evaluare 

acordat sau cu comentariile menţionate de evaluator, el trebuie să-şi argumenteze opiniile 

şi să-şi consemneze comentariile în fişa de evaluare. Fişa de evaluare, care conţine 

calificativul de evaluare, se aduce la cunoştinţa salariatului prin semnarea acesteia în mod 

obligatoriu.  

În urma evaluării îndeplinirii obiectivelor stabilite conform datelor din raportul de 

activitate, salariatului evaluat i se acordă unul dintre următoarele calificative de evaluare: 

„foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”. Fiecare obiectiv şi criteriu de 

evaluare se apreciază cu punctaj de la 1 la 4, fără zecimi. Media aritmetică obţinută pentru 

evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite şi media aritmetică obţinută pentru aprecierea 

nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare se notează cu sutimi. Calificativul de 

evaluare se stabileşte în baza punctajului final calculat din suma mediei aritmetice 

obţinute pentru cele 6 criterii de evaluare, după cum urmează: a) punctaj obţinut între 

3,51 şi 4,00 – „foarte bine”; b) punctaj obţinut între 2,51 şi 3,50 – „bine”; c) punctaj 

obţinut între 1,51 şi 2,50 – „satisfăcător”; d) punctaj obţinut între 1,00 şi 1,50 – 

„nesatisfăcător”.  
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 CATALOGUL DE SERVICII ȘI PRODUSE 

 

Pe parcursul a 7 ani de activitate, Î.S. „Fiscservinform” desfășoară activităţi cu 

caracter unic, care se axează pe dezvoltarea, întreţinerea şi modernizarea sistemului 

informaţional integrat al Serviciului Fiscal de Stat din Republica Moldova; conectarea 

contribuabililor la serviciile electronice fiscale; asigurarea procesării datelor, 

informaţiilor fiscale şi expunerea optimă a acestora în sistemul informaţional al 

Serviciului Fiscal de Stat; asigurarea accesului la resursele informaţionale fiscale a 

instituţiilor publice de specialitate; dezvoltarea sistemelor informaţionale în domeniul 

serviciilor fiscale şi managementul finanţelor publice. 

Produsele şi serviciile pe care le oferă Î.S. „Fiscservinform” sunt strîns legate de 

activitatea și obiectivele Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, întru asigurarea calitativă a 

funcțiilor de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional al Serviciului 

Fiscal de Stat, Î.S. „Fiscservinform” a implementat în anul 2011 Sistemul de Management 

al Calităţii conform standardului ISO 9001:2008. Odată cu certificarea ISO, Î.S. 

„Fiscservinform” a cunoscut o abordare nouă, bazată pe proces, la elaborarea, 

implementarea şi îmbunătăţirea gradului de eficienţă a Sistemului de Management al 

Calităţii. Aceste activităţi sunt orientate spre asigurarea calităţii serviciilor prestate şi 

obţinerea de noi performanţe. Concomitent, utilizarea Sistemului de Management al 

Calităţii presupune aplicarea unui proces continuu de îmbunătăţire a serviciilor prestate, 

fiind asigurată de un colectiv motivat, instruit şi profesionist. În anul 2014, Î.S. 

„Fiscservinform” a implementat Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei 

conform standardului ISO 27001:2013, menit să asigure selectarea adecvată şi 

proporţională a măsurilor de securitate, care protejează resursele informaţionale şi asigură 

încrederea părţilor implicate, pe partea ce ține de produsele și serviciile oferite, ulterior 

în anul 2015 a fost implementat Sistemului de management al serviciilor IT conform 

standardului ISO 20000-1:2011. 
 

Serviciile prestate de către  Î.S. „Fiscservinform” sunt următoarele: 

A.   Administrarea și întreținerea infrastructurii 

  Administrarea și întreținerea sistemelor de operare, serviciilor și aplicațiilor tip 

server        

  Aministrarea și întreținerea bazelor de date la nivel central                

  Administrarea și întreținerea fluxurilor de date la nivel central 

  Administrarea și întreținerea arhitecturii centrului informațional de date 

  Administrarea și întreținerea rețelelor telecomunicaționale                

  Administrarea și întreținerea echipamentelor de birou                

 Administrarea și întreținerea proceselor de asigurare a securității informaționale   

B.   Proiectarea, dezvoltarea, mentenanță și implementare a sistemelor 

informaționale 

 Proiectarea sistemelor informaționale             

 Elaborarea și implementarea sistemelor informaționale      

C.  Telemarketing 

 Call - center          

 Contact - center   

 Help - desk            

http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/4
http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/16
http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/16
http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/16
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D.  Training 

 *Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de „Training” 

E.  Poligrafie          

F. Cercetări tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, 

grafoscopiei și trasologiei 

G. Arhivarea documentelor 

 Arhivarea electronică a documentelor            

 Arhivarea fizică a documentelor      

H.  Cercetarea în domeniul semnăturii electronice 

 *Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de certificare în domeniul semnăturii 

electronice            

I.  Abonarea la serviciile fiscal electronice 

 *Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor  de abonare la serviciile fiscale 

electronice 

J.  Procesarea documentelor fiscal 

K. Analiza informațiilor fiscal 

 

Produsele prestate de către  Î.S. „Fiscservinform” sunt următoarele: 

L.  Timbre de acciz            
 Timbre de acciz pentru producție alcoolică 

 Timbre de acciz pentru articole din tutun 

M.  Formulare tipizate de documente primare cu regim special  

 *Tarife aprobate pentru comercializarea formularealor tipizate de factură fiscală 

și anexă la factura fiscală 

 *Tarife aprobate pentru comercializarea altor formulare tipizate de documente 

primare cu regim special 

 *Tarife aprobate pentru tipărirea formularelor tipizate de documente primare cu 

regim special individualizate 

 *Tarife aprobate pentru serviciile de curierat 

N.  Blanchete de hărtie specialăĂ 

 *Tarife aprobate pentru comercializarea blanchetelor de hîrtie specială cu 

însemne de protecție 

 *Tarife aprobate pentru serviciile de curierat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/20
http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/22
http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/22
http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/33
http://fiscservinform.md/CatalogFSI/catalog/docs/#page/40
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III. OBIECTIVELE  2015 

O administrare fiscală eficientă şi de calitate implică efort semnificativ pentru 

gestiunea operativă a informaţiilor eterogene. Astfel, scopul de bază al Î.S. 

„Fiscservinform” este asigurarea Serviciului Fiscal de Stat cu suportul şi asistenţa 

profesională, în vederea dezvoltării Sistemului informaţional fiscal şi a serviciilor 

electronice destinate contribuabililor. 

Întru atingerea scopului stabilit, Î.S. „Fiscservinform” și-a propus spre realizare 

următoarele obiective strategice, care sunt compuse la rîndul său din obiective specifice 

după cum urmează:  

Obiectivul nr. 1 „Efiencitizarea utilizării infrastructurii tehnologiilor informaționale a 

Serviciului Fiscal de Stat” include următoarele acțiuni specifice: 

 Maximizarea utilizării Sistemului informațional de către structurile interne ale 

Serviciului Fiscal de Stat și contribuabili; 

 Modernizarea infrastructurii tehnice în raport cu dezvoltarea tehnologiilor 

informaționale moderne și cu cerințele utilizatorilor; 

 Extinderea resurselor de informații și creșterea calității datelor. 

Obiectivului nr. 2 „Edificarea Sistemului informațional integrat al Serviciului Fiscal de 

Stat” care va include activități de:  

 Unificarea soluțiilor și crearea platformei unice de informatizare;  

 Centralizarea și unificarea bazelor de date;  

 Automatizarea business-proceselor prin dezvoltarea soluțiilor de digitizare a 

procedurilor de lucru;  

  Extinderea serviciilor electronice pentru contribuabili și instituții publice; 

 Implementarea sistemului de management al serviciilor IT (ISO 20000-1:2011). 

În componenţa Obiectivului nr. 3 „Asigurarea securităţii Sistemului informaţional al 

Serviciului Fiscal de Stat, a datelor cu caracter personal şi a business - proceselor din 

cadrul întreprinderii”, au fost incluse următoarele acțiuni:  

 Implementarea și menținerea sistemului de management al securității informației 

(ISO 27001:2005); 

 Implementarea şi menţinerea sistemului de protecţie a datelor cu caracter 

personal; 

 Dezvoltarea sistemului de management al riscurilor. 

La Obiectivul nr. 4 „Dezvoltarea serviciilor, sistemelor și produselor comerciale” sunt 

reflectate acţiuni, precum:  

 Dezvoltarea sistemelor/serviciilor informaţionale pentru autorităţile publice; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru societatea civilă; 

 Dezvoltarea parteneriatului public-privat în privința dezvoltării soluțiilor 

informatice fiscale;  

 Dezvoltarea produselor şi serviciilor noi prestate de către Întreprindere. 

Obiectivul nr. 5 „Consolidarea organizaţională şi instituţională a întreprinderii”:  

 Dezvoltarea resurselor umane; 

 Implementarea și menținerea sistemului de management al calității (ISO ISO 

9001:2015); 

 Dezvoltarea bunelor practiciîn procesul activității întreprinderii (ISO 

17025:2005, 26000:2010, 14001:2004); 
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 Resistematizarea spaţiilor Întreprinderii; 

 Dezvoltarea Sistemului informaţional al Întreprinderii. 

 

IV. RAPORT CU PRIVIRE LA REALIZAREA PLANULUI DE ACTIVITATE Î.S. 

,,FISCSERVINFORM” 

 

În anul de gestiune, Întreprinderea a exercitat în regim normal funcţiile prevăzute 

în documentele de constituire şi actele normative în vigoare. Concomitent, a executat 

angajamentele contractuale asumate faţă de IFPS, alţi clienţi şi parteneri.  

Prezentul raport, reflectă rezultatele activităţii Întreprinderii în corespundere cu 

Planul de activitate, care este structurat după procesele de bază şi se prezintă după cum 

urmează: 

I. ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SISTEMELOR ŞI 

SERVICIILOR 
 

 Figura nr.2 

Intreținerea infracstructurii de aplicații și 

infracstructurii tehnice și de rețea 

 

 
1.1 Administrarea şi întreţinerea aplicaţiilor Sistemului informaţional al Serviciului 

Fiscal de Stat şi 1.2 Administrarea şi întreţinerea aplicaţiilor Întreprinderii. Pe 

parcursul anului de gestiune, zilnic au fost administrate şi întreţinute următoarele siteme 

și servicii: 

 38 subsisteme informaţionale automatizate; 

 3 portaluri web; 

 2 pagini web; 

 32 servicii web; 

 45 baze de date; 

Precum și alte servicii şi aplicaţii specializate pentru servere, echipamente tele-

comunicaționale și calculatoare de birou; sisteme, servicii și aplicații de securitate a 
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informației și regim, precum și sistemul de asigurare a accesului la resursele 

informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat pentru alte autorități și instituții publice. 

Suplimentar, au fost asigurate servicii de administrare şi întreţinere a web-serviciului 

privind furnizarea informaţiei către Serviciul Vamal (2 luni). 

1.3 Administrarea şi întreţinerea altor aplicaţii. În anul de gestiune, s-a asigurat 

monitorizarea, actualizarea şi verificarea funcţionalităţilor subsistemului de gestionare a 

documentelor electronice pentru CNI şi subsistemului „SISFTOAIPA”. 
Figura nr.3 

Infrastructura aplicatiilor de platforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII TEHNICE ŞI DE REŢEA 

 

2.1 Servicii de administrare şi întreţinere a infrastructurii tehnice şi de reţea a 

sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi 2.2 Servicii de întreţinere a 

infrastructurii tehnice şi de reţea a Întreprinderii. Zilnic s-a asigurat administrarea şi 

întreţinerea infrastructurii tehnice şi de reţea a Sistemului Informaţional al Serviciului 

Fiscal de Stat şi a Întreprinderii, şi anume:  

 183 de servere de infrastructură a Centrului informaţional de date a 

Serviciului Fiscal de Stat; 

 45 reţele tele-comunicaţionale şi locale; 

 circa 2428 unităţi de tehnică de calcul şi echipament periferic; 

 43 canale securizate (VPN şi protocolul TLS), precum şi întreţinerea 

reţelelor de IP telefonie din cadrul Întreprinderii.  

De asemenea în anul de gestiune, Întreprinderea a asigurat executarea integrală a 

lucrărilor de profilaxie în cadrul a 36 IFS teritoriale şi IFPS. Suplimentar, s-au efectuat 

lucrări de proiectare şi instalare a reţelei locale din cadrul IFS pe raionul Anenii Noi și 

au fost realizate lucrări de restabilire a informaţiei de pe hard disk-ul serverului defectat 

din cadrul IFS pe raionul Sîngerei. 
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Figura nr.4 

Infrastructura aplicațiilor de proces  

 
 

 

III. EDIFICAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL INTEGRAT AL 

SERVICIULUI FISCAL DE STAT 

3.1 Mentenanţa adaptivă a subsistemelor SISFS. 

Pe parcursul anului 2015 au fost predate 74 lucrări de mentenanță adaptivă, conform 

tabelului de mai jos. 
Tabelul nr.1  

Mentenanţa adaptivă a subsistemelor SISFS 
Nr 

d/o 
Lucrări de mentenanţă adaptivă 

1. 
Elaborarea și implementarea aplicaţiei de contrapunere a informaţiei despre subdiviziunile agenţilor 

economici din baza de date a IFS teritoriale şi baza de date centrală a SFS pe platforma ,,FoxPro” 

2. Implementarea CAEM rev. 2 și ajustarea subsistemelor aferente din cadrul SISFS 

3. Implementarea formularului „BIJ15” în SIA „Anularea automată a declaraţiei” 

4. Elaborarea şi implementarea funcționalității CUIL v.1  

5. 
Elaborarea şi implementarea ajustărilor din cadrul funcționalității ,,CUIL” v.2 - Înscrierea obligaţiunilor 

din dările de seamă fiscale conform codului unităţii administrativ-teritoriale în SISFS 

6. 

Elaborarea și implementarea aplicaţiei de contrapunere a informaţiei despre subdiviziunile agenţilor 

economici din baza de date a IFS teritoriale şi baza de date centrală a SFS pe platforma ,,FoxPro”, etapa 

II 

7. 
Elaborarea și implementarea raportului ,,Sumele TVA restituite pe agenți economici, tipul de livrări și 

total pe IFS” în aplicația TREZOR 

8. 
Implementarea funcționalului ,,Adăugarea criteriului de selectare a informației privind veniturile 

acumulate la BPN cu/fară divizare pe contribuabilii administrați de DGMC (aplicația VENITBPN)” 

9. 

Elaborarea și implementarea aplicației „TREZOR” versiunea 9.4 „Completarea manuală a cîmpurilor 

„Cod bancar plătitor” și „Prestatorul plătitor” din cadrul regimului „Certificat de confirmare privind 

restituirea mijloacelor bănești” 

10. 

Elaborarea și implementarea aplicației „TREZOR” versiunea 9.4.1 „Ajustarea structurii și modalității de 

completare a câmpului „Oficiul” din cadrul regimului „Certificat de confirmare privind restituirea 

mijloacelor bănești” 

11. Ajustarea formularului CIR pentru dispozițiile de plată 

12. Elaborarea și implementarea formei TDSA14 

13. Elaborarea și implementarea formularului dării de seamă unificate UNIF14  
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14. Elaborarea și implementarea formularului TRN15 

15. Elaborarea și implementarea formularului CRDA 

16. Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente formularului CNOTAREX15 

17. Elaborarea și implementarea formularului BIJ15 

18. Elaborarea și implementarea formularului TBDSA15 

19. Elaborarea și implementarea formularului TFZD15  

20. Elaborarea și implementarea formularului ITFZD15  

21. Ajustarea modului de înscriere a codului oficiului fiscal teritorial aferent obligaţiei fiscale în SISFS 

22. Elaborarea şi implementarea formularului „IATRI15” 

23. 
Elaborarea şi implementarea formularului tip IVAO15 - „Darea de seamă privind impozitul pe venit din 

activitatea operaţională” 

24. Elaborarea si implementarea formularului CET15 

25. 
Elaborarea şi implementarea modulului „Declaraţia precompletată” din cadrul subsistemului „Declaraţia 

electronică” 

26. 
Elaborarea și implementarea aplicației „Achitarea în avans a impozitului pe bunurile imobiliare prin 

intermediul serviciului Mpay” 

27. Dezvoltarea subsistemului CISI cu rolul executorului judecătoresc 

28. Integrarea serviciului „Msign” în cadrul SIA „Colectarea informaţiilor din surse indirecte” 

29. 
Elaborarea și implementarea formularului „Borderou de achiziție al laptelui” în SIA „Evidența 

formularelor tipizate” și „Comandarea on-line a formularelor tipizate” 

30. Integrarea serviciului „Msign” în cadrul SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate” 

31. Ajustarea SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate” 

32. 
Ajustarea SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate” prin adăugarea funcționalului de comandare a 

diapazonului de facturi fiscale 

33. 

S-a asigurat elaborarea sarcinii tehnice referitor la înregistrarea, modificarea și închiderea conturilor în 

SIA „CCDE” cu transmiterea datelor în baza de date a SISFS, transmiterea către IFPS a solicitării privind 

redeschiderea conturilor bancare și înregistrarea, modificarea și închiderea conturilor. 

34. 

S-a asigurat: realizarea activităților privind modificarea designului pentru modulul de autentificare; 

testarea notificării contribuabililor de către sistem; testarea modului de atribuire a seriilor personalizate 

din back-office; testarea de regresie a SIA „e-Factura” în urma actualizărilor; ajustarea conturilor 

utilizatorilor în care se reflectă altă întreprindere și ajustarea versiunii de imprimare a facturii 

fiscale/facturii expediate prin „Ciclu mic” din interfața cumpărătorului și testarea de regresie a procesului 

de semnare și încărcare a fișierelor XML în SIA „e-Factura” pe M-cloud. 

35. Ajustarea rapoartelor, compartimentul oficiilor și clasificației bugetare 

36. Asigurarea dezvoltării și testării funcționalităților noi 

37. Implementarea soluției de sincronizare a datelor pe platforma reală și platforma de pre-producere v. 2.0 

38. Elaborarea și implementarea Raportului privind statutul documentului fiscal în SISFS 

39. Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente SIA „RETVA” în SIA „Intrare autorizată” 

40. 
Elaborarea și implementarea în SIA „Intrare Autorizată” a raportului care reflectă lista agenților economici 

care au prezentat IRV09 și nu au prezentat INR09 precum și invers 

41. 
Elaborarea și implementarea ajustărilor pentru raportul „Lista cererilor de restituire a supraplății 

impozitului pe venit” în subsistemul de rapoarte on-line „Intrarea autorizată” 

42. 
Elaborarea și implementarea raportului „FVID14 - Fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe 

venit a persoanelor fizice” 

43. 
Elaborarea și implementarea raportului în subsistemul de rapoarte on-line „Intrare autorizată” privind 

documentele cu regim special 

44. Ajustarea raportului de analiză „Contul T” 

45. Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente formularului TRN15 

46. 

Elaborarea şi implementarea rapoartelor aferente formularului „CNOTAREX15” - Calculul impozitului 

pe venit persoanelor ce practică activitatea profesională de notar sau de executor judecătoresc în sistemul 

de rapoarte online „Intrare autorizată” 

47. 
Elaborarea şi implementarea rapoartelor aferente formularului „BIJ15” în sistemul de rapoarte online 

„Intrare autorizată” 

48. Elaborarea și implementarea raportului aferent formularului UNIF14 

49. Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente formularului TBDSA15 

50. 

Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente formularului „TFZD 15” - Darea de seamă pe taxele 

pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului 

localităților” în subsistemul de rapoarte on-line „Intrarea autorizată” (reports.fisc.md) 

51. 

Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente formularului „ITFZD 15” - Informația pe taxele pentru 

folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților” 

în subsistemul de rapoarte on-line „Intrarea autorizată” (reports.fisc.md) 
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52. 
Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente formularului IVAO 15 – „Darea de seamă privind 

impozitul din activitatea operațională” 

53. 
Elaborarea și implementarea raportului în subsistemul de rapoarte on-line „Intrarea autorizată” cu privire 

la identificarea facturilor fiscale aflate în stoc la contribuabil 

54. 
Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente persoanelor fizice ce au obligații față de buget în 

subsistemul de rapoarte on-line „Intrare autorizată” 

55. Elaborarea și implementarea rapoartelor aferente SIA „e-Factura” 

56. 
Elaborarea și implementarea rapoartelor în subsistemul de rapoarte on-line ,,Intrarea Autorizată” aferente 

trasabilității circulației alcoolului etilic, distilatelor și a producției alcoolice tari 

57. Elaborarea și implementarea raportului pe categorii de utități de schimb valutar SIA ,,EOSVN” 

58. 
Elaborarea și implementarea în subsistemul de rapoarte on-line „Intrare autorizată” a raportului de 

selectare a contribuabililor după adresă 

59. 
Elaborarea și implementarea banner-ului privind apropierea termenului-limită de prezentare a declaraţiei 

şi achitare a impozitului pe venit pe portalul www.fisc.md 

60. 
Ajustarea formei CET08 conform cotelor în vigoare pentru anul 2014 pentru SIA „Declarația electronică” 

și fișierul Excel de pe portalul servicii.fisc.md 

61. 
Elaborarea și implementarea ,,Calculatorului contribuabilului” care va permite calcularea obligațiunilor 

fiscale aferente impozitului pe venit 

62. 
Elaborarea și implementarea subrubricii „Deciziile consiliului consultativ al IFPS” pe portalul 

www.fisc.md 

63. Elaborarea și plasarea modulului „Sondaj” din cadrul portalului www.fisc.md 

64. Elaborarea și implementarea compartimentului „Stema SFS” pe portalul www.fisc.md 

65. Ajustarea rubricii „Contacte” subrubrica „IFS Teritoriale” de pe pagina web a SFS www.fisc.md 

66. Elaborarea și implementarea „Calculatorului impozitului auto” 

67. 
Elaborarea și implementarea rubricii noi „Raportul asupra propunerilor la legislație” în modulul „Scriem 

Codul Fiscal” 

68. 
Elaborarea, implementarea și plasare a modulului ,,Acces public la restanța admisă de un contribuabil” pe 

portalul www.fisc.md 

69. Elaborarea și implementarea rubricii „Deciziile privind cotele și taxele locale” 

70. 
Plasarea materialului publicitar pe portalul www.fisc.md pentru perioada martie-decembrie – 1183 

materiale și plasarea noutăților pe portalul www.fisc.md 

71. Elaborarea și implementarea compartimentului „Servicii fiscale” pe portalul www.fisc.md 

72. 
Elaborarea și implementarea modulului ,,Evidența declarațiilor persoanelor fizice și juridice cu privire la 

impozitul pe venit” pe portalul intern.fisc.md 

73. Lucrări de mentenanţă adaptivă a „Liniei unice de apel” în contextul elaborării SIA ,,CRM” 

74. Elaborare şi implementare a web-serviciului care va asigura schimbul reciproc de date între SFS şi BNS 

 

3.2. Servicii de dezvoltare a subsistemelor SISFS.   

În  anul 2015 au fost au fost realizate și predate 26 lucrări de dezvoltare a 

subsitemelor SISFS, conform tabelelor de mai jos. 
Tabelul nr.2 

Servicii de dezvoltare a subsistemelor SISFS 
Nr 

d/o 
Lucrări de dezvoltare 

1. Modulul ,,Înregistrarea persoanelor ce practică activități licențiate și alte categorii de contribuabili” 

2. Modulul „Cerere de anulare a înregistrării în calitate de plătitor al TVA” 

3. Modulul „Cerere de solicitare a certificatului de accize” 

4. 
Modulul „Cerere de anulare a înregistrării în calitate de subiect al impozitării cu accize și de retragere a 

certificatului de accize” 

5. Modulul „Cerere de restituire a TVA” 

6. 
Ajustarea formularelor „Cererea de înregistrare în calitate de plătitor de TVA” şi „Certificatul de 

înregistrare a subiectului impunerii cu TVA” 

7. 
Elaborarea şi implementarea subsistemului informațional „e-Cerere” - „Înregistrarea online a 

subdiviziunilor” 

8. 
Lucrările de elaborare şi implementare a subsistemului informațional „e-Cerere” - „Cerere de înregistrare 

în calitate de plătitor de TVA” 

9. Mentenanța „Vitrinei de date și bibliotecii de instrumente pentru analiza riscurilor” 

10. Modulul „Control fiscal – persoane juridice partea II” 

11. Modulul „Restituire TVA și accize” 

12. Modulul „Control fiscal – persoane fizice” 
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13. Modulul „Executare silită a obligației fiscale” 

14. 
Elaborarea sarcinii tehnice pentru implementarea rubricii ,,Hotărîri ale instanțelor de judecată” pe portalul 

www.fisc.md 

15. 3.2.7 Elaborarea şi implementarea subsistemului „Diseminare mesaje”, etapa II. 

16. 3.2.8 Elaborarea pe www.fisc.md a modulului „Audienţa online” 

17. 
Elaborarea și implementarea aplicației de recepționare de la Î.S. „CRIS Registru” a datelor parvenite prin 

intermediul SIA „Common Objects Interface” 

18. 
Elaborarea și implementarea aplicației de recepționare de la Î.S. „CRIS Registru” a datelor despre 

persoanele fizice 

19. 
Ajustarea „Aplicației de recepționare din baza de date a Î.S. „CRIS Registru” a datelor privind persoanele 

fizice parvenite prin intermediul SIA „Common Objects Interface” 

20. 3.2.10 Elaborarea şi implementarea subsistemului „Diseminare mesaje”, etapa III 

21. 
Implementarea funcţionalului care va permite IFS teritoriale de a imprima de sine stătător declaraţii 

precompletate pentru perioadele precedente ale anului 2014 

22. 
Implementarea funcţionalului de generare a declaraţiilor pe localităţi în cadrul SIA „Declaraţia 

precompletată” după localitate 

23. Implementarea codului IBAN și a Clasificatorului clasificației bugetare în SISFS 

24. Elaborarea şi implementarea SIA „Dosarul electronic al contribuabilului” 

25. 
Elaborarea şi implementarea SI „Înregistrarea, generarea şi eliberarea certificatelor de rezidenţă sau 

formelor de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezident” 

26. Elaborarea şi implementarea web-serviciului privind furnizarea informaţiei către Serviciul vamal 

 

IV. SERVICII DE ABONARE ŞI ASISTENŢĂ A CONTRIBUABILILOR ÎN 

PROCESUL RAPORTĂRII ELECTRONICE 

4.1 Asigurarea procesului de conectare a contribuabililor la serviciile fiscale 

electronice.  

În cursul anului de gestiune au fost conectaţi la serviciile fiscale electronice în total 

18356 contribuabili. Datele statistice aferente fiecărei categorii de contribuabili conectaţi 

se prezintă în Tabelul nr. 3: 
Tabelul nr. 3  

Asigurarea procesului de conectare a contribuabililor la serviciile fiscale electronice în anul 2015 

Nr. 

d/o 
Denumire 

Numărul  

contribuabililor 

1. 
Conectarea persoanelor juridice la serviciile fiscale electronice prin 

intermediul Inspectoratelor Fiscale de Stat Teritoriale  
1910 

2. 
Reconectarea persoanelor juridice la serviciile fiscale electronice 

prin intermediul Î.S. „Fiscservinform” 
8000 

3. 
Conectarea iniţială a entităţilor conform Hotărîrii Guvernului nr. 

294 din 17.03.1998 
11 

4. Conectarea iniţială a entităţilor conform art. 22611 din Codul Fiscal 6 

5. Conectarea persoanelor fizice la serviciile fiscale electronice 1487 

6. 

Conectarea primară a contribuabililor neplătitori de T.V.A. la 

serviciile fiscale electronice prin intermediul IFS teritoriale, 

conform Ordinului IFPS nr. 1645 din 27.11.2014 
1864 

7. 
Conectarea primară a contribuabililor neplătitori de T.V.A. la 

serviciile fiscale electronice conform tarifelor întreprinderii 
2062 

8. 
Generarea şi eliberarea semnăturilor electronice de autentificare 

adăugătoare/pierdere conform tarifelor întreprinderii 
3016 

 

4.2 Asigurarea procesului de consultare şi asistenţă a contribuabililor şi 

funcţionarilor publici, utilizatori ai serviciilor electronice fiscale. Pe parcursul anului 

de gestiune, prin intermediul sistemului de tichetare, au fost înregistrate şi soluţionate în 

total 90251 cereri de tichetare (dintre care, solicitări parvenite din partea Serviciului 

Fiscal de Stat – 6464 şi solicitări parvenite din partea Întreprinderii – 1797. Datele 

statistice aferente fiecărei categorii de consultare se prezintă în figura nr. 5:  
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Totodată, pe parcursul anului de raportare, Întreprinderea a contactat 4651 

contribuabili în scopul identificării şi soluţionării problemelor ce ţin de utilizarea 

serviciilor fiscale electronice și 304 agenți economici privind procedura de prelungire a 

acordului de conectare la serviciile fiscale electronice. La fel, au fost contactați 3184 

agenţi economici care nu au reuşit să primească consultaţie la Centrul de Apel. 

 

V. SERVICII DE PROCESARE A DOCUMENTELOR FISCALE, 

ADMINISTRAREA ARHIVEI ŞI ANALIZA INFORMAŢIILOR FISCALE 

5.1 Asigurarea procesării documentelor fiscale. Pe parcursul anului 2015 au fost 

procesate în total 5674235 documente fiscale, inclusiv:  

 4818340 - documente de plată trezoreriale; 

 701047 - documente procesate manual; 

 154848 - documente procesate prin intermediul SIA „Declaraţia rapidă”. 

Totodată, în perioada de referinţă au fost prelucrate 1008278 documente fiscale 

depuse prin intermediul SIA „Declaraţie electronică”, iar ponderea declaraţiilor 

electronice în totalul dărilor de seamă fiscale procesate în anul 2015 a constituit 54,09%. 

Dinamica documentelor fiscale procesate în anul 2015 se prezintă în figura nr. 6. 
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5.2 Administrarea şi întreţinerea arhivei de documente fiscale. Paralel cu 

procesarea documentelor fiscale, în anul de raportare, a fost asigurat procesul de 

administrare a Arhivei Serviciului Fiscal de Stat, fiind arhivate 856658 documente 

fiscale, executate proceduri de ridicare a 7382 (12113 file) documente în original în baza 

a 112 Ordonanţe de ridicare a documentelor fiscale; executate lucrări de scanare la cerere 

- 3588 documente fiscale, executate lucrări de eliberare a 15 copii autentificate.  

5.3 Asigurarea informaţională a Serviciului Fiscal de Stat şi a altor autorităţi 

publice cu informaţii operative, rezultate analitice planificate şi nestandarde. În anul 

de gestiune, au fost elaborate şi expediate peste 272 scrisori care conţin informaţii 

operative, rezultate analitice planificate şi nestandardizate în adresa Serviciului Fiscal de 

Stat și altor autorități publice. 

 

VI. CONSOLIDAREA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ A 

ÎNTREPRINDERII  

6.1 Dezvoltarea sistemului informaţional al Întreprinderii.  În scopul dezvoltării 

sistemului informațional al Întreprinderii, pe parcursul anului de gestiune au fost 

asigurate următoarele activiăți: 

1. Elaborarea  şi lansarea portalului pki.fsi.md;  

2. Modernizarea „Centrul de certificare a cheilor publice de nivelul II”; 

3. Actualizarea conţinutului informativ al paginii web 

www.fiscservinform.md;  

4. Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de securitate a resurselor 

informaţionale (implementarea şi testarea soluţiei de antivirus „BitDefender” 

pentru infrastructura virtuală şi aplicaţia ,,bitdefender tools”; reconfigurarea 

sistemului „BitDefender Gravity Zone” pe infrastructura de virtualizare, 

reconfigurarea regulilor firewall pe echipamentele „mikrotik virtuale”, 

configurarea opţiunii de efectuare automată a copiei de rezervă, testarea 

antivirusului „Bitdefender” pentru Microsoft Exchange);  

5. Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de monitorizare a resurselor 

informaţionale și infrastructurii info-comunicaţionale;  

6. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de evidenţă contabilă;  

7. Dezvoltarea şi modernizarea aplicaţiilor şi bazelor de date.  

6.2 Dezvoltarea instituţională a întreprinderii şi activităţi de suport. În 

conformitate cu documentele de reglementare internă pe parcursul anului de gestiune au 

fost asigurate următoarele activiăți: 

1. Elaborarea şi prezentarea rapoartelor financiare; 

2. analiza anivelului de executare a indicatorilor economico-financiari anuali şi 

trimestriali aprobaţi; 

3. Inventarierea bunurilor întreprinderii;  

4. Elaborarea bugetului (devizului de cheltuieli) pentru întreţinerea şi dezvoltarea 

Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat pe anul 2016; 

5. Coordonarea și controlul activităţii economico-financiare a Publicaţiei periodice 

Monitorul Fiscal „FISC.MD” (conform Statutului Î.S. „Fiscservinform”); 

6. Asigurarea/asistarea procesului de asigurare a cadrului legal şi normativ al 

activităţii întreprinderii; 

7. Asigurarea/asistarea procesului de încheiere a contractelor, acordurilor şi altor 

acte ce ţin de activitatea întreprinderii; 

8. Resistematizarea spaţiilor întreprinderii;  

http://www.fiscservinform.md/
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9. Reparaţia curentă şi întreţinerea oficiilor întreprinderii, asigurarea şi dotarea 

locurilor de muncă a angajaţilor;  

10. Asigurarea procesului de ţinere a lucrărilor de secretariat, de protocol şi asistenţă 

managerială;  

11. Asigurarea politicilor de personal prin promovarea unui management eficient al 

resurselor umane și menţinerea Sistemului de management integrat al 

Întreprinderii. 

12. Implementarea Sistemului de management al serviciilor IT (conform standardului 

ISO 20000-1:2011);  

13. Acreditarea Laboratorului de cercetări în domeniul protecţiei documentelor 

(conform cerinţelor Standardului ISO 17025:2005);  

14. Producerea bunurilor, conform necesităţilor proprii ale Întreprinderii sau pe bază 

de contract;  

15. Asigurarea procesului de achiziţii, logistică şi alte procese auxiliare ce ţin de 

activitatea întreprinderii; 

16. Planificarea, monitorizarea şi evaluarea planurilor de activitate interne; 

17. Organizarea şi desfăşurarea auditului în cadrul întreprinderii; 

18. Organizarea şi desfăşurarea auditului de secundă. 

 Cu referire la asigurarea ridicării nivelului de calificare a angajaţilor 

Întreprinderii menționăm că pe parcursul anului 2015 au fost desfăşurate - 78 cursuri de 

instruire, în cadrul cărora au fost instruiți 800 participanți. 

 

 
  Cu referire la asigurarea prestării serviciilor de instruire în domeniul 

serviciilor fiscale electronice  în decursul anului au fost organizate 28 cursuri de instruire 

cu tematica „Modul de utilizare şi aplicare a serviciilor electronice”.De asemenea, au fost 

organizate cursuri de instruire cu tematicile „Metodica verificării autenticității timbrelor 

de acciz pentru producția alcoolică în cadrul controalelor la fața locului”, „Cadastru 

Fiscal” și SIA „Anticamera on-line” modulul „Audiența on-line”. 

 

 

VII. ASIGURAREA SECURITĂŢII SISTEMULUI INFORMAŢIONAL AL 

SERVICIULUI FISCAL DE STAT, DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI 

PROCESELOR BUSINESS ALE ÎNTREPRINDERII 

Pe parcursul perioadei s-au asigurat următoarele activități: 

Planificate Neplanificate Total participanți

13
44

592

8 13

208

Figura nr. 3 Ridicarea nivelului de calificare a angajaților

Cursuri interne

Cursuri externe
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1. Participarea în cadrul procesului de implementare a Sistemului de management 

al securităţii informaţiei în cadrul SFS; 

2. Participarea în procesul de dezvoltare a politicii de securitate în cadrul SFS 

(conform Planului iniţial de acţiuni privind asigurarea securităţii informaţionale 

în cadrul SFS, ordinul nr. 2079 din 23.10.2013);  

3. Monitorizarea zilnică a sistemelor de securitate;  

4. Menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de protecţie a informaţiei confidenţiale 

(secretul comercial, fiscal şi date cu caracter personal);  

5. Asigurarea securității informaţionale; 

6. Gestionarea zilnică a  accesului fizic în perimetrele locaţiilor administrate de 

Î.S. „Fiscservinform”;  

7. Asigurarea securității interne şi securitătea proceselor business ale 

Întreprinderii. 

8. Asigurarea procesului implementarea şi gestiunea managementului riscurilor; 

 

VIII. DEZVOLTAREA SERVICIILOR, SISTEMELOR ŞI PRODUSELOR 

COMERCIALE 
Pe parcursul anului 2015 au fost asigurate următoarele acțiuni:  

1. Asigurarea cadrului contractual de prestare a serviciilor de administrator 

tehnico-tehnologic al Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat 

pentru anul 2016 (HG nr. 344 din 30.04.2009);  

2. Gestionarea contractelor comerciale de prestare a serviciilor şi 

comercializare a produselor (semnarea a 21 contracte și 2 acorduri 

adiționale); 

3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului informaţional automatizat 

„Cadastrul Fiscal”;  

4. Formarea, generarea, imprimarea, plicuirea avizelor de plată a impozitului 

pe bunurile imobiliare și comercializarea plicurilor cu design aplicat 

(formarea, generarea, imprimarea și plicuirea a 275421 avize de plată a 

impozitelor pe bunurile imobiliare și comercializarea a 5000 de plicuri cu 

design aplicat);  

5. Promovarea şi dezvoltarea serviciilor şi produselor Întreprinderii; 

6. Promovarea publicaţiei periodice „Monitorul fiscal FISC.MD” şi a portalului 

www.monitorul.fisc.md;  

7. Mediatizarea informaţiilor privind activitatea întreprinderii, produsele, 

serviciile oferite, proiectele în derulare (au fost elaborate 152 materiale 

informative, care au fost publicate pe 33 portaluri web);  

8. Machetarea, publicarea şi diseminarea „Buletinului informativ al actelor 

legislative” al IFPS pentru anul 2015 (conform contractului cu SFS); 

9. machetarea, publicarea şi diseminarea „Calendarului Fiscal” pentru anul 

2015”; 

10. Machetarea raportului privind activităţile SFS desfăşurate în anul 2014 ( în 

total 12 calendare machetate și machetarea raportului privind activităţile SFS 

desfăşurate în anul 2014 care a fost plasat pe portalul fisc.md);  

11. Digitizarea şi procesarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a 

declaraţiilor de interese personale (scanarea a 107933 declarații cu privire la 

venituri și proprietate și declarații de interese personale; hașurarea, indexarea 

http://www.monitorul.fisc.md/
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și exportarea pe site-ul CNI a 45780 declarații cu privire la venituri și 

proprietate și declarații de interese personale);  

12. Implementarea modulului CNAM în cadrul subsistemului „Declaraţia  

electronică”.  

 

IX. ASIGURAREA CONTRIBUABILILOR CU TIMBRE DE ACCIZ ŞI 

FORMULARE TIPIZATE DE DOCUMENTE PRIMARE CU REGIM 

SPECIAL 

9.1 Gestiunea procesului de achiziţionare, producere şi evidenţă a timbrelor de 

acciz şi a formularelor tipizate de documente primare cu regim special. În anul de 

gestiune, s-a asigurat procesul de recepţionare/tipărire a timbrelor de acciz – 85 comenzi; 

procesul de recepţionare/tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim 

special – 140 comenzi; analiza şi evidenţa achiziţionării şi stocării timbrelor de acciz și 

formularelor tipizate de documente primare cu regim special în programa contabilă 1C, 

SIA „Evidenţa timbrelor de acciz” şi la depozit. 

9.2 Asigurarea procesului de livrare şi evidenţă a timbrelor de acciz şi a 

formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Pe parcursul anului 

2015, au fost comercializate 299364370 bucăți timbre de acciz. 
Tabelul nr.4.  

Comercializarea timbrelor de acciz în anul 2015 

Tipul timbrelor de acciz Cantitatea 

„Timbru de acciz” pentru vinuri 184800 

„Timbru de acciz” pentru divinuri 3324850 

„Timbru de acciz” pentru băuturi alcoolice tari 11528337 

„Timbru de acciz” pentru altă producţie alcoolică 553900 

Total timbru de acciz pentru producţia alcoolică 15591887 

„Timbru de acciz” pentru articole de tutun autohton 87225000 

„Timbru de acciz” pentru articole de tutun de import 196547483 

Total timbru de acciz pentru articole de tutun 283772483 

Total 299364370 

 

În ceea ce priveşte livrarea către Serviciul Fiscal de Stat a formularelor tipizate de 

documente primare cu regim special, menţionăm că în perioada anului 2015, s-au 

comercializat 30192085 bucăți. 
Tabelul nr.5 

Livrarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special în anul 2015  

Tipul formularelor Cantitatea 

Blanchete facturi fiscale 15615808 

Alte formulare tipizate de documente primare cu regim special 14576277 

Total 30192085 

 

9.3 Supravegherea asigurării de către producător a securităţii procesului de 

producere a timbrelor de acciz şi a formularelor tipizate de documente primare cu 

regim special. În cursul anului de gestiune, s-a asigurat: supravegherea asigurării de către 

producător a securităţii procesului de producere a timbrelor de acciz, respectarea 

cerinţelor de depozitare a semifabricatelor, materialelor speciale, timbrelor de acciz 

pentru 85 comenzi; supravegherea asigurării de către producător a securităţii procesului 
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de tipărire a blanchetelor facturilor fiscale pentru 52 comenzi; supravegherea asigurării 

de către producător a securităţii procesului de tipărire a formularelor tipizate de 

documente primare cu regim special şi (individualizate) cu excepţia blanchetelor 

facturilor fiscale pentru 51 comenzi; asigurarea şi monitorizarea procesului de anulare şi 

distrugere a materialelor, plăcilor ofset şi timbrelor de acciz, fiind întocmite 289 acte de 

anulare şi distrugere. 

9.4 Asigurarea cercetărilor tehnico-ştiinţifice a documentelor securizate. În 

acest sens, s-a asigurat verificarea conformităţii cu cerinţele tehnice a 119 mostre de coli 

de tipar ale timbrelor de acciz prezentate de tipografie; 97662 TAAT, restituite de către 

4 agenți economici; 658 mostre de coli de tipar ale blanchetelor facturilor fiscale, 

prezentate de tipografie; 1243 mostre de coli de tipar ale formularelor tipizate de 

documente primare cu regim special (cu excepţia blanchetelor facturilor fiscale) 

prezentate de tipografie. La fel, s-a asigurat cercetarea tehnico-ştiinţifică a documentelor 

securizate prezentate de către IFPS şi alte organe de control – 124 timbre de acciz 

cercetate, dintre care s-a stabilit 20 timbre contrafăcute și s-au întocmit 29 rapoarte de 

constatare tehnico-ştiinţifică. De asemenea, s-a asigurat cercetarea a 4 sigilii de protecţie 

pentru MCC de tip hologramă. 

 

X. COLABORAREA CU ALTE INSTITUŢII, ORGANIZAŢII ŞI 

ÎNTREPRINDERI 

10.1 Participarea la expoziţii, seminare, conferinţe, alte manifestaţii 

specializate din domeniul de activitate a Întreprinderii. În cursul anului de gestiune, 

s-a asigurat participarea la: 

 seminarul organizat în cadrul IFPS cu tematica „Protecția datelor cu caracter 

personal; 

 conferința pe tema „Securitatea cibernetică” organizată în cadrul Centrului 

de securitate cibernetică al CTS; 

  ședința Centrului de Guvernare Electronică privind prezentarea PGRAP 

(Platforma guvernamentală optimizată de registre și acte permisive); 

 seminarele privind administrarea platformei de interoperabilitate organizate 

de Centrului de Guvernare Electronică 

 seminarul pe tema securității cibernetice, organizat în cadrul Centrului 

pentru combaterea crimelor informatice; 

  ,,Târgului locurilor de muncă” organizat de UTM; 

 seminarul organizat de CTS de comun cu CERT Cehia pe tema 

Managementul incidentelor și prevenirea atacurilor web; 

 expoziția Moldova-Security 2015. 

10.2 Colaborarea cu instituţiile publice în domeniul schimbului de informaţii 

şi cu alte companii privind asigurarea şi dezvoltarea securităţii tehnico-

informaţionale şi a celei interne. S-a asigurat colaborarea cu instituţii publice și 

companii în domeniul protecţiei secretului comercial, secretului fiscal şi datelor cu 

caracter personal și acordării informaţiilor organelor de drept; în domeniul schimbului de 

informaţii privind asigurarea şi dezvoltarea securităţii tehnico-informaţionale şi a celei 

interne în cadrul.  

10.3 Colaborarea cu agenţiile de presă în domeniul mediatizării informaţiilor 

privind activitatea întreprinderii. În cursul anului, s-a asigurat: identificarea agenţiilor 

de presă; negocierea şi semnarea acordurilor de parteneriat media 
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10.4 Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind serviciul electronic 

guvernamental de raportare „e-Raportare”. S-a asigurat elaborarea și expedierea 

către IFPS a proiectului hotărîrii de Guvern privind serviciul electronic guvernamental 

de raportare „e-Raportare”. 
V. MANAGEMENTUL RISCURILOR 

5.1. Analiza SWOT. 

Analiza SWOT este o metodă folosită de către Î.S. „Fiscservinform” pentru a ajuta 

la proiectarea unei viziuni de ansamblu ale activităților. Ea funcționează ca o idee de 

afaceri și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi, precum și 

poziția pe piață sau în raport cu ceilalți competitori, cu scopul de a pune în lumină 

punctele tari și slabe ale Î.S. „Fiscservinform”, în relație cu oportunitățile și amenințările 

existente la un moment dat pe piață. 

Puncte tari: 

- Deține un portofoliu a serviciilor electronice; 

- Personal înalt calificat şi competent; 

- Echipă de management consolidată; 

- Existenţa unei bune colaborări cu instituţiile publice; 

- Orientare către client; 

- Preţuri accesibile la serviciile prestate și  produselor comercializate; 

- Certificarea Sistemului de Management al Calităţi ISO 9001:2008 și 

Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei  ISO 27001:2013. 

Puncte slabe: 

- Lipsa unui spațiu administrativ propriu;  

- Fluctuaţii de personal; 

- Bugete limitate în raport cu proiectele și sistemele stabilite în planurile 

instituțiilor ierarhic superioare. 

Oportunităţi: 

- Piaţă de desfacere în creștere, cu posibilităţi de lărgire; 

- Extinderea gamei de servicii și produse în cadrul instituțiilor publice; 

- Posibilităţi de finanţare din fonduri europene. 

Ameninţări:  

- Instabilitate politică, care poate genera modificări permanente ale legislaţiei; 

- Criza financiară mondială care poate declanşa reducerea potenţialului de 

finanţare guvernamentală; 

- Prezenţa pe piaţă a mai multor concurenţi în domeniul elaborării produselor 

software; 

- Eschivarea contribuabililor de a utiliza noile servicii de raportare electronică. 

 

5.2. Strategii de management al riscului. 

Procesul de identificare a riscurilor urmăreşte constatarea ameninţărilor şi 

vulnerabilităţilor aferente resurselor informaţionale. Analiza şi evaluarea riscurilor 

vizează cuantificarea şi stabilirea priorităţii riscului prin prisma criteriilor de risc 

acceptabil şi a obiectivelor relevante pentru Î.S. „Fiscservinform”. Tratarea riscurilor 

constă în selectarea şi implementarea măsurilor de securitate, ce vor conduce la reducerea 

riscurilor, transferul riscurilor asociate către terţe părţi sau acceptarea conştientă şi 

obiectivă a riscurilor reziduale. 

Procesul de management al riscurilor cuprinde următoarele etape: 
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1) Identificarea resurselor asociate scopului SMSI. Resursele sunt clasificate în funcţie 

de valoarea sau importanţa lor. 

2) Identificarea vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la care sunt pasibile resursele 

menţionate anterior. Se identifică controalele de securitate existente. 

3) Analiza de risc, în cadrul căreia: 

- se cuantifică gradul de impact al ameninţărilor asupra unei anumite resurse (influenţa 

pe care o poate avea concretizarea unei ameninţări). 

- se cuantifică probabilitatea unei ameninţări (gradul în care o anumită ameninţarea sau 

atac se poate produce în realitate). 

- pe baza valorilor cuantificate anterior se calculează riscul asociat fiecărei resurse. 

- se identificăşi se selecteazămăsurile (controalele) de securitate, conform Anexei A din 

standardul ISO 27001:2013. 

- se cuantifica probabilitatea şi impactul în urma aplicării controalelor de securitate 

selectate. Se calculează şi se aproba de către management riscul rezidual. 

4) Elaborarea planului de tratare a riscurilor. 

5) Elaborarea obiectivelor de securitate a informaţiei. 

6) Elaborarea raportului privind identificarea şi tratarea riscurilor. 

Riscurile de securitatea informaţiei sunt evaluate la iniţierea procesului de 

implementare a SMSI (sistemul de management al securităţii informaţiei), apoi 

reevaluate anual. Dacă domeniul SMSI există în mai multe locaţii, evaluarea se face 

pentru fiecare locaţie în parte. Metodologia utilizată pentru evaluare este preluată din 

standardul ISO/IEC 27005:2011. Procesul de management al riscurilor este prezentat în 

figura nr 2. de mai jos: 

 
 

Ameninţări:  

- Instabilitate politică, care poate genera modificări permanente ale legislaţiei; 

- Criza financiară mondială care poate declanşa reducerea potenţialului de finanţare 

guvernamentală; 

- Prezenţa pe piaţă a mai multor concurenţi în domeniul elaborării produselor software; 

- Eschivarea contribuabililor de a utiliza noile servicii de raportare electronică. 
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VI. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ PENTRU ANUL 2015 

6.1. Situațiile financiare anuale ale Î.S. ,,Fiscservinform” 
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6.2. Retribuțiile conducerii întreprinderii și ale membrilor consiliului de 

administrație 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

membrului Consiliului 

de administrație 

Autoritatea administrației publice 

care o prezintă 

Suma 

retribuțiilor, 

lei 

1 Foalea Lidia Gheorghe Ministerul Finanțelor 36 000,00 

2 Cernei Anton Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 27 545,45 

3 Nevmerjitchi Ilie Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 27 545,45 

4 Palii Lilia Andrei Ministerul Economiei 36 000,00 

5 Timotin Andrian Mihail Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 8 454,55 

6 
Prohnitchi Alexandru 

Mihail 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 8 454,55 

7 Cazan Roman Tudor 
Secretar general adjunct al Guvernului 

RM 
20 181,82 

8 Postu Dorin Vladimir Î.S. Fiscservinform 11 454,54 

9 Panzaru Serghei Dumitru Î.S. Fiscservinform 24 545,45 

10 Muntean Neli Alexandru Dr., conf.univer. ASEM 20 181,82 

TOTAL 220 363,63 

 

 

6.3. Performanțele economico-financiare 

Analiza veniturilor din vânzări 

Î.S. „Fiscservinform”  a înregistrat în 2015 veniturile din vînzări în mărime de 75,49 

mil. lei, ceea ce constituie cu 12% mai mult faţă de perioada de gestiune precedentă. 

Activitatea operaţională a entităţii include trei tipuri de activităţi: prestarea serviciilor, 

producerea şi comercializarea mărfurilor. Genurile principale de activitate reprezintă 

activităţile legate de băncile de date, prelucrarea datelor, comerţul cu ridicata pe bază de 

tarife sau contracte, editarea cărţilor, broşurilor şi altor publicaţii iar cota predominantă 

în structura veniturilor de vânzări o reprezintă veniturile din livrarea blanchetelor 

facturilor fiscale şi a documentelor primare cu regim special în raport de 46% în totalul 

vânzărilor. Ponderea comerţului şi a serviciilor prestate constituie 72% şi respectiv 28%. 

Operaţiunilor de producere a bunurilor poligrafice revine cota nesemnificativă de 0,20%.  

În comparaţie cu perioada de gestiune precedentă se constată creşterea diversificării 

activităţii operaţionale, întrucât se majorează cotele altor tipuri de servicii prestate pe 

parcursul anului de gestiune.  

Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii 

În 2015 Î.S. „Fiscservinform” a obţinut profit net în mărime de 0,754 mil. lei, ceea 

ce reprezintă o micșorare cu 0,016 mil. lei sau cu 2,08% faţă de perioada de gestiune 

precedentă. Această micşorare a fost condiţionată de majorarea  profitului până la 

impozitare de la 1,106 mil. lei în perioada precedentă până la 1,13 mil. lei în perioada de 

gestiune curentă. 

Totodată, asupra profitului până la impozitare a influenţat pozitiv majorarea 
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profitului din activitatea operațională cu 1,76 mil. lei. Cauza principală a creşterii 

profitului din activitatea operaţională o constituie diminuarea cheltuielilor administrative.  

Diminuarea profitului brut față de perioada de gestiune precedentă este cauzată, în 

mare măsură, de contabilizarea costurilor de producere a serviciilor prestate la contul 711 

„Costul vînzărilor”  (comparativ cu anul 2014 cînd acestea erau reflectate la conturile 713 

şi 713).  

Nivelul rentabilităţii veniturilor din vânzări în 2015 constituie 29,58%, înregistrând 

o micşorare cu 16,26 puncte procentuale (în continuare p.p.) faţă de perioada precedentă.  

Analiza activelor disponibile şi rotaţiei acestora 

În structura activelor entităţii prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 

38,28% din activele disponibile la finele anului 2015. Cauza principală a creşterii valorii 

acestei grupe de active reprezintă reînnoirea mijloacelor fixe destinate pentru prestare 

serviciilor calitative Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrşitul anului 2015 

constituie 15,56%, majorându-se cu 3%  comparativ cu datele de la  începutul anului.  

În cursul anului 2015 s-a majorat mărimea absolută şi relativă a resurselor 

economice aferente decontărilor cu debitorii. Cota creanţelor a crescut de 6,71 ori  (de la  

0,224 lei la începutul anului 2015 până la 1,51 lei la sfârşitul perioadei de gestiune). 

Alte categorii de active, cum sînt stocurile şi numerarul, reprezintă respectiv de 

10,47% şi 29,57% din totalul activelor disponibile la sfîrşitul 2015. 

În perioada de gestiune curentă s-a încetinit rotaţia activelor. Valoarea activelor  

circulante a crescut cu 42,94 % în cursul 2015, depăşind majorarea veniturilor din vânzări 

de circa 11,97%.  

Analiza nivelului de lichiditate şi fluxurilor de numerar 

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendinţe de modificare 

a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă care la începutul anului 2015 a 

alcătuit 0,70 spre finele anului a crescut până la 0,73. 

Aceeaşi evoluţie a avut şi lichiditatea intermediară. Dacă la începutul anului 2015 

această rată a constituit 0,45 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat 

până la 0,59. 

Cel mai înalt nivel, în comparaţie cu intervalul cerut (0,2–0,25), a fost înregistrată 

de lichiditatea absolută. Această rată corespunde cerinţelor atât la începutul perioadei 

(0,34) cât şi la sfârşitul anului 2015 (0,42), înregistrând o evoluţie favorabilă de creştere. 

În ultimii doi ani s-a modificat esenţial situaţia cu fluxul net de numerar total. Astfel, 

dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime pozitivă de 

1,01 mil. lei, atunci în anul 2015 s-a format fluxul net de numerar  total pozitiv de 2,48 

mil. lei. Majorându-se de 2,45 ori faţă de perioada anului precedent.  

În final, putem conchide că activitatea întreprinderii pentru anul 2015 s-a soldat cu 

un indice pozitiv. Majorarea profitului net se datorează ritmului de creștere mai mare a 

veniturilor față de cel al cheltuielilor, iar în concluzie putem relata, că activitatea Î.S. 

„Fiscservinform” pentru anul 2015 a fost una eficientă. 
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VII. RAPORTUL DE AUDIT 
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