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Nr.26-07/2-14/85353 

23 septembrie 2022   
Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

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

 

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

 

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

 

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, 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)”, comunică 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 (informația a fost prezentată Curții de Conturi prin scrisoarea nr.26-

07/2-13-98516 din 2 septembrie 2021). 

Ținînd cont că termenul de executare integrală a contractului (inclusiv furnizarea echipament, 

servicii, garanții, mentenanță) a fost stabilit august 2022, Serviciul Fiscal de Stat a inițiat efectuarea 

controlului fiscal 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. 

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va informa suplimentar Curtea de Conturi despre 

rezultatele acțiunilor întreprinse. 
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MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 
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