
Sistemul Informațional 

Automatizat „e-Factura” 

Servicii electronice fiscale 



Agenda 

Destinația sistemului 

Descrierea soluției 

Interfețele sistemului 

Lansarea sistemului  

Indicatori de performanță 



Destinația 

sistemului 
 

Sistemul reprezintă o soluție 

informatică destinată 

agenților economici din RM 

pentru formarea şi circulația 

electronică a facturilor și 

facturilor fiscale 



Descrierea soluției  
Rolurile în sistem 

 
 
 
 
 
 

• Accesarea autorizată a sistemului; 

• Vizualizarea facturii/ facturii fiscale; 

• Semnează facturii/ facturii fiscale; 

• Imprimă facturii/ facturii fiscale; 
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  4.2. Semnarea facturii/ 
facturii fiscale 

• Accesarea autorizată a 

sistemului; 

• Acceptarea / 

Respingerea facturii/ 

facturii fiscale; 
• Semnarea facturii/ facturii 

fiscale; 

• Vizualizarea facturii/ 

facturii fiscale; 

• Descărcarea facturii/ 
facturii fiscale în format 

XML. 
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M Sign Notification & 
Logging 

Time stamping 

S
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• Accesarea autorizată a 

sistemului; 

• Completarea facturii/ 

facturii fiscale; 

• Semnarea facturii; 
• Expedierea către 

cumpărător; 
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r 1. Crearea Facturii  

/ facturii fiscale 4. Acceptarea  
 facturii  

  3. Expedierea facturii/ facturii fiscale 

6.  Finisarea facturii/ facturii fiscale 

  4.1. Factura/ factura 
fiscală coordonată 

2. Semnarea 
Facturii / facturii 
fiscale 

5. Semnearea 
facturii 

  4.3. Factură fiscala/  
factură semnată 

 
 
 
 
 
 



Scenariul - Redactare și imprimare a ”Facturii Fiscale” 



Scenariul  – Circulația electronică a  ”Facturii Fiscale” 



Scenariul – Utilizare barcode 

Dispozitiv de 
detectare 
barcode 

Factura fiscală 
electronică 

Programa care 
detectează 

barcode 

Decodare 
barcode 

Redirecționare 
la pagina web 

Platforma Android: 
QR Droid 
Datamatrix Scanner 
NeoReader QR & Barcode Scanner 
  
Platform IOS: 
i-nigma 
 
Platforma Windows: 
NeoReader 



Servicii de Platformă 

SECURITATE & 
IDENTITATE 

MPass 

NOTIFICARE 
MNotify 

SUPORT 

SEMNĂTURA 
MSign 



- Utilizatori audit (inspectorii): 1900 

 

- Utilizatori externi (contribuabili): 23 000 – 65 000 

 

- Formulare eliberate (buc. zilnic): 20 000 – 35 000  

Indicatori 



ETAPELE LANSĂRII SERVICIULUI ELECTRONIC 

 
 Etapa pilot 

      (11.02.2014); 

 Etapa experimentală       

     (01.06.2014); 

 Etapa industrială 

     (01.01.2015); 

Lansarea 



Conectare, asistență și școlarizare 

 

080001525 – Centrul de asistență al SFS 

 

022822222 – Centrul de asistență al ”Fiscservinform” 



Factura electronica  

Rapid și comod! E timpul tău! 


