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Despre revistă

De
sp

re
 re

vi
st

ă

„Monitorul fiscal FISC.md” este o revistă infor-
mativ-explicativă care reflectă poziția oficială a 
Serviciului Fiscal de Stat și în paginile căreia sînt 
incluse informații din diverse domenii: fiscal, 
contabil, audit, jurisprudență, servicii electronice 
fiscale, turism, ș.a. „Monitorul fiscal FISC.md” 
reprezintă un ghid, o bază sigură și veridică de 
informații pentru toți contribuabilii din Republica 
Moldova, oferindu-le suport informațional la 
o serie de întrebări care pot surveni în procesul 
de activitate pe care îl desfășoară. Ta

rg
et

in
g
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Targeting

Ta
rg
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Publicul țintă

• Managementul companiilor din Repu-
blica Moldova cu capital străin și autohton, 
mari, mici și mijlocii (conducători de com-
panii, manageri, juriști și contabili) – 75%

• Profesioniști (auditori, profesori universi-
tari, economiști, notari, juriști, etc.) – 10%

• Office manageri (inclusiv funcționarii 
publici) – 8%

• Mass-media (jurnaliști – domeniul eco-
nomic) – 5%

• Adițional (cercetători, analiști, experți) – 2%
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Poziționare

Po
ziț

io
na

re

• Partea analitică și de conjunctură 
economică: 

Materiale analitice și statistice ale SFS, 
informații cu privire la activitatea SFS, inter-
viuri cu directori și administratori ai compani-
ilor, noutăți ce caracterizează modificările din 
economia mondială și națională sub aspect 
fiscal și sectorial

• Partea revistei ce reflectă poziția 
oficială a SFS:

Compartimentele ce reflectă poziția oficială 
a Serviciului Fiscal de Stat privind modificările 
legislației, răspunsuri la întrebări practice adresa-
te de către contribuabili, aspecte ce țin de imple-
mentarea legislației fiscale marcate cu inscripția 
„Poziția oficială a SFS”

Temele publicate în revista „Monitorul Fiscal FISC.MD” sunt structurate în:

Da
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Date generale 

Da
te

 g
en
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al
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publicație destinată tuturor contribuabililor 
rom/rus
6 ediții pe an + Codul fiscal
A4
120
PREMIUM – 1999 lei, CLASSIC – 1299 lei, ELECTRONIC – 1299 lei
parțial color 
pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Categorie: 
Limba : 

Frecvență: 
Format:

Număr de pagini: 
Preț abonament: 

Producție: 
Distribuție:  
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Distribuție

Di
st

rib
uț
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Republica Moldova
Centru (Chișinău) 60%
Nord 20%
Sud 20%

Metodele de distribuție 
Abonament 98%
Gratuit 2%
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Modul de poziționare

Of
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210 mm

1 pag.

210 mm 105 mm 105 mm

1/2 pag. 1/4 pag. 1/8 pag.

14
7 

m
m 74

 m
m

14
7 

m
m

Articol promoțional – pagină dublă

Articol promoțional – 
o pagină
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Oferta de prețuri

Of
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Dimensiuni Prețul pentru o ediție (lei), nu include TVA
Coperta (color)*
coperta 2 (210x293mm) 12 000
coperta 3 (210x293mm) 10 000
coperta 4 (210x293mm) 15 000
Pagini interioare (color)*
pagina nr. 1 (210x293mm) 12 000
pagina nr. 2 (210x293mm) 10 000
penultima pagină (210x293mm) 10 000
ultima pagină (210x293mm) 10 000
O pagină în interiorul revistei (210x293mm) 10 000
plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” 250

Of
er

ta
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e p
re

țu
ri

* Oferta de preţuri pentru plasarea publicităţii în cadrul a 6 ediţii ale revistei „monitorul fiscal FISC.md” 
pentru anul 2022.

Preţurile pentru plasarea publicităţii
în revista „monitorul fiscal FISC.md” pentru anul 2022



pagina | 9

Oferta de prețuri
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Dimensiuni Prețul pentru o ediție (lei), nu include TVA
1/2 pagină (210x147mm) 5 000
1/4 pagină (105x147mm) 3 600
1/8 pagină (105x74mm) 2 000
plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” 250
Pagini interioare (alb/negru)
O pagină în interiorul revistei (210x293mm) 7 000
1/2 pagină (210x147mm) 4 000
1/4 pagină (105x147mm) 2 500
1/8 pagină (105x74mm) 1 500
Articol promoțional (alb/negru)

Articol promoțional, 1 pagină (4500 caractere)
2 000 – realizat de client

5 000 – realizat de redacția publicației

Articol promoțional, 2 pagini (9000 caractere)
3 500 – realizat de client

9 000 – realizat de redacția publicației
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Oferta de prețuri

Of
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Servicii adiționale
Elaborarea machetei publicitare (210x293mm) 1 500
Elaborarea unui articol promoțional (4500 caractere) 3 000
Flyer (Format A5, color, o parte)
Flyer (Format A5, color, ambele părți)
Articol promo, rubrica „Editorial” (perioada de păstrare pe site 
= 30 zile; update săptămînal)

1 000 lei/postare

Interviu, rubrica „Editorial” (perioada de păstrare pe site = 30 
zile; update săptămînal)

1 200 lei/lună

Plasarea evenimentelor pe web, rubrica „Evenimente” 400 lei/postare
Video banner plasare pe desktop
                           plasare în rubrica „Video ghid”

5 000 lei/lună
3 000 lei/lună
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Oferta de prețuri

Of
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Dimensiuni Prețul pentru o ediție (lei), nu include TVA
Coperta (color)*
coperta 2 (210x293mm) 15 000
coperta 3 (210x293mm) 12 000
coperta 4 (210x293mm) 20 000
Pagini interioare (color)*
pagina nr. 1 (210x293mm) 12 000
pagina nr. 2 (210x293mm) 10 000
penultima pagină (210x293mm) 10 000
ultima pagină (210x293mm) 12 000
o pagină în interior (210x293mm) 10 000
plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” 250

Oferta de preţuri pentru plasarea publicităţii în Codul fiscal
pentru anul 2022 editat de către P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” 
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Condiții generale

Co
nd
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Condițiile tehnice de prezentare a machetei

• Extensiile fișierelor:  TIFF, JPEG, PSD (Adobe PhotoShop), AI (Adobe Illustrator).
• Rezoluție: 300 dpi.
• Culoarea: CMYK, K.
• Spațiu adaugător: 5 mm din părți.
• Recomandări: distanța de la text pînă la marginea foii = cel puțin 5 mm.

Date de contact:

+373 22 822028
+373 22 822024
marketing@monitor.tax
https://monitorul.fisc.md/

Tel.:

E-mail: 
Web:
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Oferta comercială

Nr. 
crt.

Descriere/specificație ofertă Dimensiunea
Preț per ediție/
postare/ lună 

(lei)
Perioada de plasare

1 Publicitate pe coperta revistei „monitorul fiscal FISC.md” (coperta 4) 210x293 mm 15 000/ediție 6 ediții

2 Publicitate pe coperta Codul fiscal pentru anul 2022 (coperta 4) 210x293 mm 20 000/ediție 1 ediție

3
Interviu cu Administratorul/directorul întreprinderii 2 pagini (13 500 caractere) 
realizat de către client și plasat în:

 ediția de tipar (pagină internă)
210x293 mm 3 500/ediție

1 ediție la alegere, 
cu excepția Codului 
fiscal

4
Articol promoțional 1 pag. (4 500 caractere), realizat de către client și plasat în: 
ediția de tipar (pagină internă)

210x293 mm 2 000/ediție
6 ediții, cu excepția 
Codului fiscal

5 Plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” + 250 /ediție
6 ediții + Codul 
fiscal

6
Banner web în ediția electronică monitorul.fisc.md (cu posibilitatea schimbării periodice 
a bannerului, dar nu mai frecvent de o dată pe lună)

460x90 px 1 500/lună Anul 2022

7
Anexarea logo-ului la e-mailurile expediate către agenți economici ce conțin formu-
larul de abonare și oferta comercială

cca 75 000 
conturi/an

10 000/anual Anul 2022

8 Plasarea evenimentelor în ediția electronică + 400/postare Anul 2022

Oferta „PREMIUM” 
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Oferta comercială

Oferta „CLASSIC”

Of
er

ta
 „C

LA
SS

IC
”

Of
er

ta
 „O

PT
IM

”

Nr. 
crt.

Descriere/specificație ofertă Dimensiunea
Preț per ediție/
postare/ lună 

(lei)
Perioada de plasare

1 Publicitate pe coperta revistei „monitorul fiscal FISC.md” (coperta 2) 210x293 mm 12 000/ediție 6 ediții

2 Publicitate pe coperta Codul fiscal pentru anul 2022 (coperta 2) 210x293 mm 15 000/ediție 1 ediție

3
Interviu cu Administratorul/directorul întreprinderii 2 pagini (13 500 caractere) 
realizat de către client:

 ediția de tipar (pagină internă) 
210x293 mm 3 500/ediție

1 ediție la alegere, 
cu excepția Codului 
fiscal

4
Articol promoțional 1 pag. (4 500 caractere), realizat de către client și plasat în: 

 ediția de tipar (pagină internă)
210x293 mm 2 000/ediție

6 ediții, cu excepția 
Codului fiscal

5 Plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” + 250 /ediție
6 ediții + Codul 
fiscal

6
Banner web în ediția electronică monitorul.fisc.md (cu posibilitatea schimbării periodice 
a bannerului, dar nu mai frecvent de o dată pe lună)

460x90 px 1 500/lună Anul 2022

7
Anexarea logo-ului la e-mailurile expediate către agenți economici ce conțin formu-
larul de abonare și oferta comercială

cca 75 000 
conturi/an

10 000/anual Anul 2022

8 Plasarea evenimentelor în ediția electronică + 400/postare Anul 2022



Oferta comercială

Oferta „OPTIM”

Of
er

ta
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”

Nr. 
crt.

Descriere/specificație ofertă Dimensiunea
Preț per ediție/
postare/ lună 

(lei)
Perioada de plasare

1 Publicitate pe coperta revistei „monitorul fiscal FISC.md” (coperta 3) 210x293 mm 10 000/ediție 6 ediții

2 Publicitate pe coperta Codul fiscal pentru anul 2022 (coperta 3) 210x293 mm 12 000/ediție 1 ediție

3
Interviu cu Administratorul/directorul întreprinderii 2 pagini (13 500 caractere) 
realizat de către client și plasat în:

 ediția de tipar (pagină internă) 
210x293 mm 3 500/ediție

1 ediție la alegere, 
cu excepția Codului 
fiscal

4
Articol promoțional 1 pag. (4 500 caractere), realizat de către client și plasat în: 

 ediția de tipar (pagină internă)
210x293 mm 2 000/ediție

4 ediții, cu excepția 
Codului fiscal

5 Plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” + 250 /ediție
6 ediții + Codul 
fiscal

6
Banner web în ediția electronică monitorul.fisc.md (cu posibilitatea schimbării periodice 
a bannerului, dar nu mai frecvent de o dată pe lună)

460x90 px 1 200/lună Anul 2022

7
Anexarea logo-ului la e-mailurile expediate către agenți economici ce conțin formu-
larul de abonare și oferta comercială

cca 75 000 
conturi/an

10 000/anual Anul 2022

8 Plasarea evenimentelor în ediția electronică + 400/postare Anul 2022



Oferta comercială

Oferta „Pagina nr. 1”

Nr. 
crt.

Descriere/specificație ofertă Dimensiunea
Preț per 

ediție/post-
are/ lună (lei)

Perioada de 
plasare

1 Publicitate în cadrul revistei „monitorul fiscal FISC.md” (pagina nr. 1) 210x293 mm 12 000/ediție 6 ediții
2 Publicitate în Codul fiscal 2022 (pagina nr. 1) 210x293 mm 12 000/ediție 1 ediție

3
Articol promoțional 1 pag. (4 500 caractere), realizat de către client și plasat în: 

 ediția de tipar (pagină internă)
210x293 mm 2 000/ediție

3 ediții, cu 
excepția Codului 
fiscal

4 Plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” + 250 /ediție
6 ediții + Codul 
fiscal

5
Banner web în ediția electronică monitorul.fisc.md (cu posibilitatea schimbării 
periodice a bannerului, dar nu mai frecvent de o dată pe lună)

210x90 px 1 000/lună Anul 2022

6
Anexarea logo-ului la e-mailurile expediate către agenți economici ce conțin 
formularul de abonare și oferta comercială

cca 75 000 
conturi/an

10 000/anual Anul 2022

7 Plasarea evenimentelor în ediția electronică + 400/postare Anul 2022



Oferta comercială

Oferta „Pagina nr. 2”

Nr. 
crt.

Descriere/specificație ofertă Dimensiunea
Preț per 

ediție/post-
are/ lună (lei)

Perioada de 
plasare

1 Publicitate în cadrul revistei „monitorul fiscal FISC.md” (pagina nr. 2) 210x293 mm 10 000/ediție 6 ediții
2 Publicitate în Codul fiscal 2022 (pagina nr. 2) 210x293 mm 10 000/ediție 1 ediție

3
Articol promoțional 1 pag. (4 500 caractere), realizat de către client și plasat în: 

 ediția de tipar (pagină internă)
210x293 mm 2 000/ediție

2 ediții, cu 
excepția Codului 
fiscal

4 Plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” + 250 /ediție
6 ediții + Codul 
fiscal

5
Banner web în ediția electronică monitorul.fisc.md (cu posibilitatea schimbării 
periodice a bannerului, dar nu mai frecvent de o dată pe lună)

210x90 px 1 000/lună Anul 2022

6
Anexarea logo-ului la e-mailurile expediate către agenți economici ce conțin 
formularul de abonare și oferta comercială

cca 75 000 
conturi/an

10 000/anual Anul 2022

7 Plasarea evenimentelor în ediția electronică + 400/postare Anul 2022



Oferta comercială

Oferta „Penultima pagină”

Nr. 
crt.

Descriere/specificație ofertă Dimensiunea
Preț per 

ediție/post-
are/ lună (lei)

Perioada de 
plasare

1 Publicitate în cadrul revistei „monitorul fiscal FISC.md” (penultima pagină) 210x293 mm 10 000/ediție 6 ediții
2 Publicitate în Codul fiscal 2022 (penultima pagină) 210x293 mm 10 000/ediție 1 ediție

3
Articol promoțional 1 pag. (4 500 caractere), realizat de către client și plasat în: 

 ediția de tipar (pagină internă)
210x293 mm 2 000/ediție

1 ediții, cu 
excepția Codului 
fiscal

4 Plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” + 250 /ediție
6 ediții + Codul 
fiscal

5
Banner web în ediția electronică monitorul.fisc.md (cu posibilitatea schimbării 
periodice a bannerului, dar nu mai frecvent de o dată pe lună)

210x90 px 1 000/lună Anul 2022

6
Anexarea logo-ului la e-mailurile expediate către agenți economici ce conțin 
formularul de abonare și oferta comercială

cca 75 000 
conturi/an

10 000/anual Anul 2022

7 Plasarea evenimentelor în ediția electronică + 400/postare Anul 2022



Oferta comercială

Oferta „Ultima pagină”

Nr. 
crt.

Descriere/specificație ofertă Dimensiunea
Preț per 

ediție/post-
are/ lună (lei)

Perioada de 
plasare

1 Publicitate în cadrul revistei „monitorul fiscal FISC.md” (ultima pagină) 210x293 mm 10 000/ediție 6 ediții
2 Publicitate în Codul fiscal 2022 (ultima pagină) 210x293 mm 12 000/ediție 1 ediție

3
Articol promoțional 1 pag. (4 500 caractere), realizat de către client și plasat în: 

 ediția de tipar (pagină internă)
210x293 mm 2 000/ediție

1 ediții, cu 
excepția Codului 
fiscal

4 Plasarea logo-ului companiei la rubrica „Parteneri” + 250 /ediție
6 ediții + Codul 
fiscal

5
Banner web în ediția electronică monitorul.fisc.md (cu posibilitatea schimbării 
periodice a bannerului, dar nu mai frecvent de o dată pe lună)

210x90 px 1 000/lună Anul 2022

6
Anexarea logo-ului la e-mailurile expediate către agenți economici ce conțin 
formularul de abonare și oferta comercială

cca 75 000 
conturi/an

10 000/anual Anul 2022

7 Plasarea evenimentelor în ediția electronică + 400/postare Anul 2022



Oferta comercială

Oferta „Electronic”

Nr. 
crt.

Descriere/specificație ofertă Dimensiunea
Preț per 

ediție/post-
are/ lună (lei)

Perioada de 
plasare

1
Banner web în ediția electronică monitorul.fisc.md
(cu posibilitatea schimbării periodice a bannerului)

210x90 px 1 000/lună Anul 2022

2
Articol promoțional 1 pag. (4 500 caractere), realizat de către client și plasat în 
ediția electronică (*perioada de publicare pe site=30 zile)

210x293 mm 1 000/postare
12 articole (perio-
ada de publicare – 
la alegere)

3
Expedierea articolului prin Newsline către o bază de e-mailuri constituită din 
18 000 adrese electronice

+ 500/postare 12 postări

4 Plasarea logo-ului companiei la rubrica„Parteneri” pe www.monitorul.fisc.md + + Anul 2022
5 Plasarea evenimentelor în ediția electronică + 400/postare Anul 2022



Oferta comercială

Pagina Cod banner Dimensiuni (px) Preţ lei/lună (fără TVA)

Pe toate paginile
A1

120x450 3 000
A2

Prima pagină

B3 1000x90 4 200
B4 460x90 1 500
B5 460x90 1 500
B6 460x90 1 200
B7 460x90 1 200
B8 210x90 1 000
B9 210x90 1 000

B10 210x90 1 000
B11 210x90 1 000

Pagina internă (articole)

C1 120x450 1 250
C2 120x450 1 250
C3 1000x90 2 500
C4 665x90 1 000
C5 660x90 1 250
C6 255x90 600
C7 255x90 600

Lista noutăţilor D1 665x90 600
Plasarea unui articol promoţional - - 1 000

Oferta de preţuri pentru plasarea publicităţii în ediția electronică 
monitorul.fisc.md pentru anul 2022

Important: Prețul plasării bannerelor pe paginile interne, pozițiile C1-C7 și D1, sînt indicate pentru plasarea bannerelor în subrubricile: 
„Editorial”, „Documente și comentarii”, „Întrebări și răspunsuri”, „Practica fiscală”, „Consultații juridice”, „Contabilitate practică” și „SNC noi”. 


