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28  februarie 20 23 

Serviciul Fiscal de Stat  
 

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9 
 

În conformitate cu prevederile lit. i), alineatul 21, art. 187 Cod fiscal al Republicii 

Moldova (în redacția Legii nr. 356/2022 din 29 decembrie 2022, Monitorul Oficial nr. 

456-459 din 30.12.2022): „Darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod 

obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul 

reglementat de Serviciul Fiscal de Stat”. 

Respectarea prevederilor sus enunțate, întâlnește anumite dificultăți pentru 

subiecții FNSAA „Agroindsind”, cauzate de impedimentele la autentificarea în 

Sistemul de Raportare Electranică, gestionat de Serviciul Fiscal de Stat.  

Situația este generată de următoarele: 

Potrivit prevederilor alineatului cinci, art. 10 al Legii sindicatelor nr. 1129-XIV 

din 07 iulie 2000 (Monitorul Oficial nr. 130-132 din 19.10.2000), în vigoare până la 

data de 16.12.2016: „(5) Organizaţia sindicală primară, centrul sindical ramural 

teritorial şi centrul interramural teritorial dobîndesc drepturi şi obligaţii de 

persoană juridică potrivit statutelor centrelor sindicale naţional-ramurale sau 

naţional-interramurale înregistrate.” 

Conform prevederilor art. 52, 70 al Statutului FNSAA ”Agroindsind”, înregistrat 

conform legislației, Uniunile Teritoriale și sindicatele afiliate (subiecți ai FNSAA 

„Agroindsind”) sunt persoane juridice, cu toate drepturile prevăzute de legislație.  

În temeiul prevederilor statutare sus enunțate, de către subiecții FNSAA 

„Agroindsind” a fost obținut statutul de personalitate juridică (cod fiscal, cont bancar, 

etc.), aceste fiind incluse și figurând în Sistemul de Raportare Electranică, gestionat de 

Serviciul Fiscal de Stat.  

Întru conformarea la prevederile legale, de către subiecții Federației cu 

personalitate juridică, au fost perfectate contractele de prestare a serviciilor de 

certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice cu I.P. „Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate Cibernetică”, fiind obținute semnăturile electronice pentru 

persoane juridice, conform codului fiscal atribuit și inclus în Sistemul de Raportare 

Electronică. 

Tentativele de logare în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, în calitate 

de contribuabil – persoană juridică eșuează din motivul inexactităților în Sistemul de 

Raportare Electronică, iar solicitările privind actualizarea datelor și operarea 

modificărilor în Sistem, sunt respinse de către angajații Direcțiilor de deservire fiscal, 

din motive necunoscute. 

 



Acest fapt provoacă intenționat omiterea termenului de prezentare a dărilor de 

seamă fiscale de către subiecții Federației, cei din urmă fiind pasabili de sancțiuni 

pecuniare 

La caz relatăm, că președinții Uniunilor Teritoriale și sindicatelor, sunt persoane 

elegibile, aleși pentru un termen de 5 (cinci) ani, nefiind limitat numărul de termene, 

iar dările de seamă fiscale, prezentate pe suport de hârtie de catre cei din urmă, au fost 

primite de către angajații Direcțiilor de administrare fiscală teritoriale fără careva 

obiecții. 

Soluționarea problemei apărute constă în actualizarea Sistemului de Raportare 

Electronică, de către subiecți fiind semnate declarații pe propria răspundere privind 

autenticitatea datelor prezentate. 

Concomitent, informăm despre lipsa în conținutul Legii nr.188 din 22 iulie 2016 

(Monitorul Oficial nr. 306-313 din 16 septembrie 2016) a careva prevederi de 

retroactivitate a legii adoptate.  

 

Cu respect,  

 

 

Vasile EVSTRATII 

Vicepreşedinte FNSAA „Agroindsind”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. V. Evstratii, tel 069333367 
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