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Cu privire la procedura de furnizare a informației  

privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat 

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

 

În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, art. 6 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date şi 

interoperabilitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, 

art. 452), art. 1324 pct. 2) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu 

modificările ulterioare, și art. 43 alin. (2) din Codul de executare al Republicii 

Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr. 214-220, art. 704), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la procedura de furnizare a informației 

privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat (se anexează).  

 

2. Structurile organizaționale care au statut de autoritate competentă să 

soluționeze cauzele contravenționale, potrivit art. 393 alin. (1) lit. d) din Codul 

contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, raportează informația 

referitoare la amenzile contravenționale aplicate în conformitate cu Instrucțiunea 

cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile 

contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat. 

 

3. Asigurarea aspectelor tehnice în procesul de prezentare și utilizare a 

datelor/informației cu privire la amenzile contravenționale aplicate se pune în 

sarcina Ministerului Finanțelor (Serviciului Fiscal de Stat) și a Agenției de 

Guvernare Electronică.  
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4. Realizarea prevederilor prezentei hotărâri se efectuează din contul și în 

limitele mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace, 

conform legii. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
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Aprobată  

prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

INSTRUCȚIUNE  

cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile 

contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Instrucțiunea cu privire la procedura de furnizare a informației privind 

amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat (în continuare – 

Instrucțiune) reglementează modalitatea de prezentare, de către structurile 

organizaționale raportoare, care au statut de agent constatator conform art. 393 

alin. (1) lit. d) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (în 

continuare – structuri organizaționale raportoare), a informației privind amenzile 

contravenționale aplicate. 

 

2. Instrucțiunea are drept scop reglementarea procedurii de prezentare a 

informației cu privire la amenzile contravenționale aplicate și utilizarea datelor 

respective de către Serviciul Fiscal de Stat, în vederea asigurării evidenței analitice 

conforme a calculării și achitării amenzilor contravenționale, urmăririi plenitudinii 

încasării și raportării acestora.  

 

3. În sensul prezentei Instrucțiuni, noțiunea „platforma de interoperabilitate 

(MConnect)” are înțelesul definit în Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind 

platforma de interoperabilitate (MConnect). 

 

II. MODUL DE PREZENTARE A INFORMAȚIEI CU PRIVIRE LA 

AMENZILE CONTRAVENȚIONALE APLICATE 

 

4. Structurile organizaționale raportoare furnizează, prin intermediul 

platformei de interoperabilitate (MConnect), următoarea informație:  

1) IDNO/IDNP-ul persoanei în a cărei privință a fost întocmit procesul-

verbal cu privire la contravenție;  

2) denumirea/numele și prenumele persoanei în a cărei privință a fost 

întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție;  

3) numărul și seria procesului-verbal cu privire la contravenție; 

4) data întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenție;  

5) data aducerii la cunoștință a procesului-verbal contravenientului;  

6) suma totală a amenzii aplicate conform procesului-verbal cu privire la 

contravenție;  

7) denumirea autorității competente să soluționeze cauza contravențională;  
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8) mențiunea cu privire la contestarea deciziei de aplicare a sancțiunii 

contravenționale „amenda” și, ulterior, rezultatul examinării;  

9) date cu privire la achitarea amenzii în termen de 3 zile (reducere cu 50% 

a amenzii);  

10) mențiunea cu privire la remiterea procesului-verbal cu privire la 

contravenție executorului judecătoresc;  

11) numele și prenumele executorului judecătoresc;  

12) data remiterii procesului-verbal cu privire la contravenție executorului 

judecătoresc. 

 

5. Informația aferentă cauzei contravenționale (doar în cazul sancțiunii 

contravenționale aplicate – amenda) este prezentată în termen de trei zile 

lucrătoare de la data survenirii evenimentului.  

 

6. În cazul modificării unor date aferente cauzei contravenționale, structurile 

organizaționale raportoare prezintă, în decursul a trei zile lucrătoare, informațiile 

modificate. 

 

7. În situația în care agentul constatator constată contravenții ale căror 

constatare, examinare a cauzei contravenționale şi sancționare sunt atribuite 

competenței unor alte organe, acesta va remite organelor respective procesele-

verbale de constatare a contravențiilor, care ulterior, prin intermediul platformei 

de interoperabilitate (MConnect), furnizează informația potrivit pct. 4. 

 

8. În scopul raportării informației prevăzute la pct. 4, structurile 

organizaționale raportoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția de Guvernare 

Electronică încheie o anexă tehnică privind realizarea schimbului de date prin 

intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), iar datele vor fi furnizate 

printr-un serviciu web către MConnect. 

 

III. UTILIZAREA INFORMAȚIEI AFERENTE AMENZILOR 

CONTRAVENȚIONALE APLICATE ȘI UTILIZAREA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

9. Informația aferentă amenzilor contravenționale aplicate este utilizată de 

către Serviciul Fiscal de Stat printr-un serviciu web, ca urmare a semnării anexei 

tehnice ce descrie fluxul de schimb de date cu Agenția de Guvernare Electronică. 

 

10. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea legislației 

privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

11. Subiecții datelor cu caracter personal își revendică drepturile adresându-

se la structura organizațională raportoare. 
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