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Către Iuri Lichii  
Şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 
str.Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău 
MD – 2005, Republica Moldova 
 
Către Vitalie Coceban 
Administrator al IS Fiscservinform 
str.Cosmonauţilor, 6, mun. Chişinău 
MD – 2005, Republica Moldova 
 
 
Nr. 46 din 18 iulie 2014 
 
Ref: Acord cu Î.S. „Fiscservinform” în vederea asigurării accesului la serviciile electronice fiscale 
 
 
Stimate dle Lichii, 
Stimate dle Coceban, 
 
În numele Asociaţiei Patronale „Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) dorim să 
scoatem în evidenţă un element practic legat de semnarea (prelungirea) Acordului cu Î.S. ”Fiscservinform” în vederea 
asigurării accesului la serviciile electronice fiscale.  

 
În perioada septembrie-decembrie 2011, Î.S. „Fiscservinform” a asigurat conectarea a cca 15 000 de contribuabili 
la serviciul automatizat de raportare fiscală „Declaraţie electronică”. În acest scop cu agenţii economici a fost 
semnat Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”. Respectiv Acordul menționat supra, fiind încheiat 
pe 3 ani, expiră anul curent, astfel apare necesitatea de a prelungi valabilitatea acestuia. Noul Acord prevede 
prestarea gratuită a serviciilor și în continuare. 

 
Astfel, Î.S. „Fiscservinform” informează că plătitorii de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, în persoana 
conducătorului şi a contabilului-şef, vor fi invitaţi să se prezinte conform unei programări prealabile la unul din 
Centrele de Conectare Regională (CCR). În mun. Chișinău există un singur Centru pentru deservirea 
contribuabilelor, care va trebui să deservească peste 10 mii de contribuabili în câteva luni. 

 
Luând în considerare faptul că procesul început în 2011 de conectare a contribuabilor la serviciul automatizat de 
raportare fiscală „Declarație electronică” a presupus acordarea și recunoașterea semnăturilor electronice (cu 
eliberarea CD-urilor, introducerea parolei, înregistrarea adreselor de e-mail, etc.), membrii AmCham găsesc 
oportun semnarea noului Acord în format electronic, fără a necesita prezența fizică a contribuabililor, atât timp cât 
semnăturile electronice ale conducătorului și contabililor-șefi sunt valabile și nu se cer alte acțiuni adiționale. 
Procedura de semnare și expediere a acestui acord va fi mult mai simplă, dacă ar fi operate pe cale electronica, 
fără prezența fizică a conducătorilor (excepție constituind persoanele responsabile de semnarea declarațiilor fiscale 
care au fost schimbați).Fapt ce va simplifica și optimiza semnificativ procesul. 
 
În lumina celor expuse, rugăm respectuos examinarea posibilității de a reînnoi contractele la distanță fără prezența 
fizică. De asemenea, rugăm organizarea întrevederii cu companiile membre AmCham, pentru a aborda subiectul 
semnării Acordului în vederea asigurării accesului la serviciile electronice fiscale. 
 

 
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre de dialog şi colaborare. 
 
Cu respect, 
Mila Malairău 
 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 


