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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

------------------------------------------------------------ 
 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 294/1998 cu privire la executarea Decretului 

Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) la punctul 3:  
 

a) alineatele întâi, al doilea și al treilea vor avea următorul cuprins:  

„Se pune în sarcina Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate „Statistica” 

tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim 

special, prevăzute cu serie și număr, precum și înregistrarea, evidența, păstrarea și 

eliberarea acestora către entități, contra plată și în exclusivitate contra semnătură 

persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegației și a buletinului 

de identitate.  

Se pune în sarcina Serviciului Vamal (prin intermediul Instituției Publice 

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe) tipărirea centralizată a 

formularelor tipizate de documente primare cu regim special – Declarația vamală 

în detaliu.  

Se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat (prin intermediul Instituției 

Publice Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe) tipărirea centralizată 

înregistrarea, evidența, păstrarea și eliberarea către entități a următoarelor 

formulare tipizate de documente primare cu regim special, prevăzute cu serie şi 

număr: 

- act de achiziție a mărfurilor; 

- act de achiziție a serviciilor de locațiune şi a cheltuielilor aferente; 

- bon de plată; 

- 1-SF – chitanță de recepție a plăților nefiscale; 

- 2-SF – chitanță de recepție a plăților fiscale; 
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- factură fiscală;  

- foaie de parcurs; 

- delegație; 

- borderou de achiziție a laptelui; 

- borderou de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau 

a obiectelor regnului vegetal; 

- aviz de însoțire a mărfii.”; 
 

b) după alineatul al patrulea se introduce un alineat cu următorul cuprins:  

„Eliberarea de către Serviciul Fiscal de Stat a formularelor tipizate de 

documente primare cu regim special către entități, altele decât cele prevăzute la 

art. 187 alin. (21) din Codul fiscal nr. 1163/1997, se efectuează contra plată şi în 

mod obligatoriu contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului sau/și 

la prezentarea delegației semnate de persoanele autorizate ale entității și a 

buletinului de identitate.”; 
 

c) după alineatul al cincilea se introduce un alineat cu următorul cuprins: 

„Entitățile care corespund cerințelor art. 187 alin. (21) din Codul fiscal 

nr. 1163/1997 vor tipări formularele tipizate de documente primare cu regim 

special pe hârtie fără însemne de protecție, iar facturile fiscale vor fi tipărite în 

modul stabilit de Ministerul Finanțelor.”; 
 

d) în ultima propoziție a alineatului al șaselea, cuvântul „doi” se substituie 

cu cuvântul „trei”; 
 

2) la punctul 4, textul „tipografii, la comanda” și textul „ , în baza 

tenderelor” se exclud, cuvântul „Întreprinderii” se substituie cu cuvântul 

„Întreprinderea”, iar cuvintele „Instituției publice” se substituie cu cuvintele 

„Instituția Publică”; 
 

3)  la punctul 1 din anexa nr. 1, după subalineatul „borderou de achiziție a 

laptelui” se introduce un subalineat cu următorul cuprins:  

„borderou de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a 

obiectelor regnului vegetal”; 
 

4) în anexa nr. 2: 
 

a) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Tipărirea formularelor cu regim special, prevăzute cu serie și număr, se 

face în mod centralizat de către Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate 

„Statistica”, pentru documentele stabilite la punctul 3 alineatul unu, iar a celor 

specificate la punctul 3 alineatele doi și trei – prin intermediul Instituției Publice  

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.”; 
 

b) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Eliberarea formularelor cu regim special către entitate se efectuează 

centralizat, contra plată, conform contractelor încheiate. Formularele cu regim 
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special sunt eliberate de Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate „Statistica”, 

cu înregistrarea formularelor eliberate în Registrul de evidență a formularelor cu 

regim special, care se întocmește pe tipuri de formulare (anexa nr. 1). Instituția 

menționată va verifica în mod obligatoriu autenticitatea codului fiscal indicat în 

delegație.”; 
 

c) se completează cu punctul  31  cu următorul cuprins: 

„31. Serviciul Fiscal de Stat eliberează formularele tipizate de documente 

primare cu regim special specificate la pct. 3 către entități, altele decât cele 

prevăzute la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal nr. 1163/1997, contra plată şi în 

mod obligatoriu contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului sau/și 

la prezentarea delegației semnate de persoanele autorizate ale entității și a 

buletinului de identitate, precum şi în baza cerințelor stabilite de Serviciul Fiscal 

de Stat. Entitățile care corespund prevederilor art. 187 alin. (21) din Codul fiscal 

nr. 1163/1997 comandă seria și diapazonul pentru formularele cu regim special, în 

mod gratuit, prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” 

accesibil pe portalul www.sfs.md.”; 
 

d) la punctul 9, cuvintele „Legii contabilității” se substituie cu textul „Legii 

contabilității și raportării financiare nr. 287/2017”; 
 

5) în anexa nr. 4: 
 

a) la punctul 3 alineatul al doilea, cuvântul „procurii” se substituie cu 

cuvântul „delegației”; 
 

b) la punctul 9, după textul „(comerciale, de aprovizionare, de desfacere 

etc.)” se introduce cuvântul „nu”. 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 cu privire la veniturile colectate de 

Serviciul Fiscal de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 158-

160, art. 1223), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 

 „Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 
 

Nomenclatorul și tarifele la serviciile contra plată 

prestate de către Serviciul Fiscal de Stat 

Denumirea serviciului 
Unitatea de 

măsură 
Tariful, lei 

Comercializarea formularelor tipizate 

de documente primare cu regim 

special specificate în Hotărârea 

Guvernului nr. 294/1998   

Bucăți Prețul de achiziții al 

formularelor achiziționate 

de către Serviciul Fiscal de 

Stat, suplimentat cu 0,02 lei 

pentru o bucată”; 
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2) punctul 2 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Serviciul Fiscal de Stat asigură tipărirea centralizată a formularelor 

tipizate de documente primare cu regim special, ține evidența, asigură păstrarea și 

eliberarea acestora entităților, altele decât cele prevăzute la art. 187 alin. (21) din 

Codul fiscal nr. 1163/1997.” 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

  



I

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de hotirire de Guvern cu privire Ia modificarea unor hotiriri ale

Guvernului

1. Denumirea autorului 9i, dupl caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Autorul proiectului este Ministerul Finanlelor.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitifile
urmlrite

Prezentul proiect de hot[rdre este elaborat in scopul ajust[rii prevederilor actelor

normative in vigoare, urmare a modificirilor operate in Codul fiscal gi alte acte normative
prin Legea w.l7l din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, prin
introducerea unui regim simplificat pentru persoanele frzice care colecteazd de la persoane

frzice produse agricole qi le comercializeazd agenfilor economici, precum ;i modific[rilor
efectuate la Hot[r6rea Guvernului ru.29411998 cu privire la executarea Decretului

PreEedintelui Republicii Moldova rr.406-II din 23 decembrie 1997 prin care eliberarea mai

multor documente primare cu regim special au fost stabilite in competenla Serviciului Fiscal

de Stat.

Totodatd, scopul proiectului este de a simplifica procedura de eliberare/tipdrire a

formularelor tipizate de documente primare cu regim special, astfel incit persoanele care sunt

obligate sd utilizeze metodele attomatizate de raportare electronicd, sd poate individual s[
tip[reasc[ formularele tipizate.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislafiei nafionale cu legislafia Uniunii Europene
Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legisla{iei nafionale cu legislafia Uniunii

Europene, ceea ce denot[ lipsa necesitdlii descrierii gradului de compatibilitate a proiectului
in acest sens.

4. Principalele prevederi ale proiectului
Modificarile propuse la pct.3 alineatul doi qi anexa nr.2 pct.2 au drept scop

implementarea recomandirilor inaintate Serviciului Vamal de citre Curtea de Conturi prin
Hotlrirea nr. 48 din 30 itilie 2021 cu privire la Raportul auditului conformitdlii asupra

achizi(iilor publice in cadrul sistemului Ministerului Finanfelor in anii 2019-2020.

Auditul a relevat o situafie problematicl la achizilionarea formularelor tipizate de

documente primare cu regim special. Astfel, conform cadrului normativ actual, s-a pus in
sarcina Serviciului Vamal tip[rirea centralizatd a formularelor tipizate de documente primare

cu regim special - Declara{ia vamalS in detaliu qi Certificatul de origine preferenjiald a

mirfurilor. Totodat6, se men(ioneazd cd Declaraliile vamale au fost achizilionate la licitaliile
organizate de c[tre IP ,,CTIF" gi realizate de cdtre aceasta brokerilor vamali, fdrd implicarea
Serviciului Vamal in procesul de tipdrire centralizati a formularelor tipizate, precum gi fErl
ca Serviciul Vamal s5 {in[ o evident5 a formularelor respective.



Prin proiect se propune includerea formularului tipizat de document primar cu regim

special ,,borderou de achizilie a producliei din fitotehnie ;i/sau horticulturd ;i/sau a
obiectelor regnului vegetal" in lista formularelor a c[ror tip[rire, inregistrare, eviden!5,

pistrare ;i eliberare este pusd in sarcina Serviciului Fiscal de Stat, gi anume pct.3 alineatul 3

gi anexa I pct.l din Hotdrdrea Guvernului nr.29411998 cu privire la executarea Decretului
Preqedintelui Republicii Moldovaw.406-II din 23 decembrie 1991.

Totodatd, se propune modificarea anexei nr.1 ,,Nomenclatorul qi tarifele la serviciile,

contra platd, prestate de c[tre Serviciul Fiscal de Stat", aprobatd prin Hotdr6rea Guvernului

nr.113612006, prin comasarea tuturor serviciilor in unul singur, gi anume serviciul

,,Comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special specificate in
Hotdrdrea Guvernului nr.29411998", in care vor face parte toate documentele primare cu

regim special a ciror tipdrire, eviden!5, p[strare qi eliberare este pusS in sarcina Serviciului

Fiscal de Stat, prevlzute in pct.3 din Hotar6rea Guvernuhrinr.29411998.

Concomitent, Hotlr6rea Guvernuld nr.29411998, prevede cd Serviciul Fiscal de Stat

elibereazd formularele tipizate de documente primare cu regim special c[tre entit[]i, contra

plati gi contra semndturl persoanelor imputernicite conform statutului, la prezentarea

delegaliei in cazul altor persoane decit administratorul, insd din punctul 3 alineatul trei, la
moment se subinjelege, cd numai facturile fiscale sunt eliberate in baza acestor cerinfe.

Jindnd cont de faptul cI cerinfele date sunt obligatorii pentru eliberarea tuturor

formularelor, in vederea reglement[rii condiliilor similare pentru eliberarea tuturor

formularelor, se propune reformularea pct.3 alineatul 3 din HotirArea Guvernului nr.29411998

gi concomitent completarea dup[ alineatul4 de la pct.3 cu un nou alineat.

Concomitent, Codul fiscal la art.l87 alin.(2l) prevede categoriile de contribuabili care

sunt obligali sa prezinte darile de seamd fiscale utilizind, in mod obligatoriu, metode

automatizate de raportare electronicd, in forma gi in modul reglementat de Serviciul Fiscal de

Stat.

in legituri cu faptul dat, in vederea simplificarii procedurii de tipirire a formularelor

tipizate de documente primare cu regim special se propune ca entitdlile care corespund

cerinfelor art.187 alin.(21) din Codul fiscal, s[tip[reascd formularele tipizate de documente

primare cu regim special pe hirtie fEr[ insemne de protec]ie, iar facturile fiscale - in modul

stabilit de Ministerul FinanJelor.

in acelaqi sens, so propune ca entitelile, care corespund prevederilor art. 187 alin. (2t)

din Codul fiscal, s[ comande seria qi diapazon pentru formularele cu regim special, gratuit,

prin intermediul SIA ,,Cabinetul personal al contribuabilului" accesibil pe portalul
www.sfs.md.".

Suplimentar, in scop redactional, prin proiect se propune modificarea pct. 3 alineatul

intAi din anexa nr.4 aHot[ririi Guvernuluiw.294l1998 prin substituirea cuvAntului "procurii"
cu cuv6ntul "delegaliei", iar la pct.9 din anexa nr.4 prin completarea cu cuvdntul ,,nu" dupS

textul ,,(comerciale, de aprovizionare, de desfacere etc.)", in vederea excluderii erorii din
norma juridicd.



5. Fundamentarea economico-financiari
Aprobarea prezentului proiect de hotdrdre nu implici cheltuieli bugetare suplimentare.

Pentru solicitanfii de formulare tipizate de documente primare cu regim special,

cheltuielile vor fi suportate in dependenld de numdrul documentelor solicitate spre

achizilionare.

Conform Anexei nr.l la Hotdrirea Guvernului nr.113612006, tarifele la serviciile

prestate, contra plat5, se stabilesc pe principii de nonprofit pentru Serviciul Fiscal de Stat,

asigurind acoperirea cheltuielilor ce lin de editare. Tariful se stabilegte conform Hot[ririi
Guvernului nr.1 1 36l2l06,suplimentat cu 0,02 lei pentru o bucat5.

Totodatd, potrivit pct.l I din Anexa nr.2la Hotdrirea Guvernuluinr.294l1998, preJul de

cump[rare a formularelor cu regim special se include in componenfa cheltuielilor anticipate.

Pe misura utilizarii formularelor cu regim special, valoarea lor se trece in .o.pon.n1u
cheltuielilor curente.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Drept urmare a adoptdrii prezentului proiect nu va fi necesari modificarea si

completarea altor acte normative.

7. Avizarea gi consultarea publici a proiectului
in scopul respectdrii prevederilor Legii nr. 10012017 cu privire la actele normative qi

Legii nr. 23912008 privind transparenla in procesul decizional, proiectul a fost plasat pe

pagina web oficiald a Ministerului Finanfelor gi particip.gov.md.

8. Constatirile expe rtnei anticorup(ie
Proiectul hotdrArii definitivat inbaza obiecfiilor gi propunerilor inaintate de instituliile

implicate in procesul de avizare a fost supus expertizei anticoruplie.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Nu este necesar.

10. Constatlrile expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice, toate obiecliile au fost luate in consideralie.

11. Constatlrile altor expertize

Nu este necesar.

Ministru al Finantelor Dumitru BUDIANSCHI0


