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Nr.26-07/2-08/133667 

29 decembrie 2022   
Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 69 
ccrm@ccrm.md   

 

Cancelaria de Stat 
mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 

cancelaria@gov.md 
 

Ministerul Finanțelor 
mun. Chișinău, str.Constantin Tănase, 7 

cancelarie@mf.gov.md 

 

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul executării cerințelor/recomandărilor din Hotărârea Curții 

de Conturi nr.50 din 10 septembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra 

achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020, 

suplimentar la scrisoarea nr.26-07/2-14/85353 din 23 septembrie 2022, comunică următoarele. 

Cu referire la cerința nr.2.6. „pentru examinare și luare de atitudine prin prisma atribuțiilor 

funcționale referitor la efectuarea controlului fiscal privind corectitudinea calculării și achitării de 

către operatorul economic rezident (subcontractor) a impozitelor la bugetul de stat aferente 

executării Contractului nr.273 AP din 06.12.2017 privind achiziția echipamentelor pentru 

realizarea rețelei de radiocomunicații de standard TETRA (în sumă de 6,9 mil. euro) și a Acordului 

de subcontract din 31.05.2018 privind livrarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în valoare de   

2,4 mil. euro)”, menționează că S.R.L. „S&T IT SERVICES” a fost supus controlului fiscal prin 

metoda de verificare prin contrapunere, privind relațiile economico-financiare înregistrate cu 

operatorul economic Motorola Solutions Germany GMBH și Ministerul Afacerilor Interne / 

Inspectoratul General al Poliției urmare a încheierii contractului nr.273AP din 06.12.2017 și 

acordului de subcontract din 31.05.2018, inclusiv cu stabilirea adaosului comercial aplicat la 

mărfurile realizate și lucrările efectuate. 

Conform actului de control nr.3-613564 din 30.09.2022, s-a stabilit: 

La data de 31.05.2018, S.R.L. „S&T IT Services” a încheiat Acord de subcontract cu Motorola 

Solutions Germany GMBH întru executarea contractului de achiziții publice nr.273AP din 

06.12.2017 încheiat de către ultima cu Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova „Pentru 

achiziționarea de echipamente de comunicaţii, proiectare, instalare și interconectare echipamente, 

pentru instalarea rețelei de radiocomunicații în standardul TETRA”. Astfel, conform clauzelor 

acordului nominalizat, obiectul subcontractului constituie furnizarea echipamentului, lucrărilor și 

serviciilor specificate în anexele acordului. Prețul de cumpărare în temeiul prezentului 
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subcontractului constituie 2 371 043,68 euro. Termenul de executare integrală a proiectului (inclusiv 

furnizarea echipament, servicii, garanții, mentenanță) este stabilit august 2022. Întru realizarea 

clauzelor acordului nominalizat S.R.L. „S&T IT Services” urmează să aplice o marjă ce nu va depăși 

25% pentru domeniul de aplicare integral al proiectului (inclusiv furnizarea echipament, servicii, 

garanții, mentenanță). Concomitent, în cazul depășirii limitei menționate de marja, S.R.L. „S&T IT 

Services” este obligat să ramburseze nerezidentului Motorola Solutions Germany GMBH, în termen 

de 30 zile excesul realizat în raport cu pragul de 25%. În același timp, acordul nominalizat prevede 

dreptul Motorola Solutions Germany GMBH că în decurs de 12 luni de la data expirării acordului, să 

inițieze auditul documentației cu privire la executarea acordului de subcontract. 

De menționat faptul, că întru executarea Acordului de subcontract din 31.05.2018, S.R.L. 

„S&T IT Services” a achiziționat, în perioada august 2018 – martie 2020, utilaj și echipament în 

sumă totală de 14 966 531,61 lei de la entități nerezidente cum ar fi: TEAM TELECOM (România), 

EATON Electric SRL (România), SC CASA INVEST SRL (România), ERICSSON AB (Suedia), 

ROMKATEL SRL (România), ELCORE DISTRIBUTION AG (Elveția) etc. 

Echipamentul și utilajul specificat a fost livrat totalmente în adresa Motorola Solutions 

Germany GMBH. Este de menționat că, atât procurarea cât și livrarea utilajului și echipamentelor a 

avut loc în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Conform prevederilor art.95 alin.(1) din 

Codul fiscal livrările în cauză nu constituie obiect al impunerii cu TVA, respectiv nefiind reflectate 

de S.R.L. „S&T IT Services” în declarațiile privind TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare.  

Totodată, întru executarea prevederilor acordului, pentru perioada supusă controlului, S.R.L. 

„S&T IT Services” a executat cu forțe proprii cât și a achiziționat de la entități rezidente și 

nerezidente servicii necesare implementării proiectului menționat, cum ar fi: proiectare sistem, 

lucrări electrice, instalare hardware, configurare și pornire echipamente rețea ș.a. Livrarea de către 

S.R.L. „S&T IT Services” a serviciilor către Motorola Solutions Germany GMBH a fost efectuată cu 

emiterea facturilor fiscale, calcularea și declararea TVA aferentă livrărilor menționate.  

În cazul achiziției serviciilor de la entități nerezidente, S.R.L. „S&T IT Services” corect a 

calculat, declarat și achitat TVA aferentă importului de servicii cât și după caz a reținut impozit pe 

venit reținut la sursa de plată (în cazul neprezentării certificatului de rezidență). 

În scopul realizării proiectului, S.R.L. „S&T IT Services” a angajat 7 salariați. Remunerarea 

muncii, inclusiv impozitele aferente pentru perioada derulării proiectului a constituit suma de           

4 094 401 lei. Întru executarea Acordului de subcontract din 31.05.2018, S.R.L. „S&T IT Services” 

a suportat și alte cheltuieli, cum ar fi cheltuieli materiale directe în sumă de 374 552 lei, amortizarea 

mijloacelor fixe (inclusiv mijloace de transport) – 293 290 lei, cheltuieli privind întreținerea 

mijloacelor de transport (combustibil, deservirea auto, asigurarea RCA, amortizarea anvelopelor) – 

125 829 lei, deplasări de serviciu - 88 791 lei, costuri de garanție – 756 559 lei etc. 

În cadrul controlului, pentru perioada supusă verificării, a fost stabilit faptul reflectării depline 

în evidența contabilă atât a operațiunilor de procurare cât și livrare a echipamentelor și serviciilor 
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necesare implementării proiectului menționat, de entitate fiind declarate corect obligațiile fiscale 

aferente operațiunilor menționate în perioadele fiscale nominalizate. 

De menționat faptul că, din data inițierii executării proiectului dat și până la data de 

31.08.2022, marja aplicată de S.R.L. „S&T IT Services” constituie 24,45%. Marja dată se încadrează 

în limitele stabilite de prevederile acordului de subcontract, conform căruia marja brută pentru 

domeniul de aplicare integral al proiectului (inclusiv furnizarea echipament, servicii, garanții, 

mentenanță) urma a fi calculată după finalizarea proiectului și include și costurile de garanție. 

Achitarea pentru realizarea proiectului dat a fost efectuată totalmente prin virament. 

Conform datelor evidenței contabile, la situația din 31.08.2022, S.R.L. „S&T IT Services” nu 

înregistrează creanță față de Motorola Solutions Germany GMBH, soldul constituind zero lei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Directoare                                                Rozalina ALBU 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor Nicoleta BRAGUȚA 

Telefon 0 22 82 34 39 

e-mail nicoleta.braguta@sfs.md 

 

 

 

 

 

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de 

Stat. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind protecția datelor cu 

caracter personal.” 
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