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GHIDUL UTILIZATORULUI PRIVIND 

ÎNREGISTRAREA ȘI AUTENTIFICAREA PE 

PORTALUL WWW.SERVICII.FISC.MD SAU 

WWW.PKI.FSI.MD 

 

 

Ghidul utilizatorului privind înregistrarea și autentificarea pe portalul 

www.servicii.fisc.md sau www.pki.fsi.md este de a defini metoda de înregistrare, 

autentificare și programare pe portal.  La autentificarea prin intermediul serviciului 

guvernamental MPass, contul de utilizator se creează în mod automatizat de către 

sistem.  

Capitolul I 
ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEM 

PASUL 1 – Pentru crearea contului de utilizator accesăm opțiunea 

„Înregistrare” (vezi Imaginea nr. 1 și 2). 

 
Imaginea nr. 1 – Înregistrarea pe portalul servicii.fisc.md 

 
Imaginea nr. 2 – Înregistrarea pe portalul www.pki.fsi.md 

 

http://www.servicii.fisc.md/
http://www.pki.fsi.md/
http://www.servicii.fisc.md/
http://www.pki.fsi.md/
http://www.pki.fsi.md/
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PASUL 2 – În urma accesării butonului „Înregistrare”, pe pagina care apare 

completăm câmpurile „Username”, „E-mail”, „Parola”, bifăm acceptarea 

„Termenilor și condițiilor” şi accesăm opțiunea „Următorul” (Imaginea nr. 3 și 4).  

 

Atenţie: Numele de utilizator va fi indicat cu litere mici numele și prenumele, 

fără spațiu între ele, iar adresa de e-mail indicată la înregistrare, în mod 

obligatoriu, trebuie să fie validă, în caz contrar, contul dumneavoastră de 

utilizator nu va fi posibil de activat! 

 

 
Imaginea nr. 3 –  pe portalul www.servicii.fisc.md 

 
Imaginea nr. 4 – pe portalul www.pki.fsi.md 

 

PASUL 3 – După accesarea butonului continuă, sistemul afișează mesajul 

privind crearea contului de utilizator cu succes și necesitatea activării acestuia. 

http://www.pki.fsi.md/
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Pentru aceasta, accesați contul dvs. de e-mail şi urmați linkul de activare a contului 

(vezi Imaginea nr. 5 și 6). 

 

 
Imaginea nr. 5 – Mesaj informativ privind necesitatea confirmării e-mail-ului pe portalul www.servicii.fisc.md  

 

Imaginea nr. 6 – Mesaj informativ privind necesitatea confirmării e-mail-ului pe portalul www.pki.fsi.md 

 

În cazul în care numele de utilizator conține spațiu sau simboluri 

necorespunzătoare, sau numele de utilizator și adresa de e-mail indicată de către Dvs. 

deja există în sistem pentru o altă înregistrare, sistemul afișează unul din mesajele 

de avertizare, după cum urmează: 

 Acest email este deja ocupat, vă rugăm să încercați altă adresa electronică; 

 Acest cont este deja ocupat, vă rugăm să încercați alt nume de utilizator; 

 Field Login is invalid; 

 Valoarea nu corespunde câmpului "Username"; 

http://www.pki.fsi.md/
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 E-mailul deja este înregistrat în sistem!; 

 Username-ul ales deja se folosește! 

 

PASUL 4 – În urma confirmării contului, prin intermediul accesării link-ului 

parvenit pe poșta electronică indicată la înregistrare, sistemul afișează mesajul de 

confirmare a adresei de e-mail cu succes (vezi Imaginea nr. 7 și 8). 

 

 
Imaginea nr. 7 – Pagina de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md  

 

 
 

Imaginea nr. 8 – Pagina de autentificare pe portalul www.pki.fsi.md  
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Capitolul II 

AUTENTIFICAREA PE PORTALUL WWW.PKI.FSI.MD 

PASUL 1 – Pentru autentificarea în contul de utilizator, accesăm opțiunea 

„Autentificare” din partea de sus a portalului și introducem numele de utilizator și 

parola indicată la înregistrare (vezi Imaginea nr. 1 și 2). 

Autentificarea pe portalul www.pki.fsi.md va fi posibil de efectuat imediat 

după activarea contului, în timp ce pe portalul www.servicii.fisc.md, doar după 

parcurgerea procedurii de primire a accesului la serviciile fiscale electronice ca 

persoană juridică. Persoanele fizice se vor autentifica prin intermediul serviciului 

guvernamental MPass. 

 

PASUL 2 – În cabinetul utilizatorului, de pe portalul www.pki.fsi.md, se 

completează informația necesară în rubricile „Generale” şi „Contacte”, apoi se 

salvează modificările (vezi Imaginea nr. 9). Opțiunea respectivă nu este valabilă în 

cazul creării contului de utilizator de pe portalul www.servicii.fisc.md. 

 

 
Imaginea nr. 9 – Cabinetul utilizatorului pe portalul pki.fsi.md 

 

Capitolul III 

PROGRAMAREA PE PORTALUL WWW.PKI.FSI.MD 

 

PASUL 1 – În cabinetul utilizatorului de pe portalul www.pki.fsi.md, 

accesăm opțiunea „Programări”, apoi dăm click pe butonul „Programează-mă 

online” și selectăm unul din oficiile centrelor de deservire. (vezi Imaginea nr. 10). 

http://www.pki.fsi.md/
http://www.servicii.fisc.md/
http://www.pki.fsi.md/
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Imaginea nr. 10 – Interfaţa paginii „Programează-mă online” 

 

PASUL 2 – În opțiunea „Programări” selectăm scopul vizitei" (vezi Imaginea 

nr. 11). 

 
Imaginea nr. 11 – Selectarea scopului vizetei 

 

PASUL 3 – Selectăm data şi ora programării dorite după care apăsăm butonul 

„Programează-mă online” (vezi Imaginea nr. 12). 



 

 

                               
 

 Pagina 7 din 11  

 

 

 
Imaginea nr. 12 – Alegerea timpului dorit pentru programare 

 

Capitolul IV 

SETĂRI DE SECURITATE 

 

În cazul în care doriți să fiți notificat referitor la toate încercările de 

autentificare efectuate cu succes sau autentificările eșuate, accesăm meniul 

„Securitate” şi selectăm una din opțiunile disponibile (vezi Imaginea nr. 13). 

 
Imaginea nr. 13 – Interfața paginii „Securitate” 

 

„Notifică-mă la cererea de autentificare” – bifând opțiunea dată, la autentificarea cu 

succes în contul Dvs. sistemul va expedia o înștiințare pe adresa de e-mail, referitor 

la data și ora, precum și adresa IP a calculatorului de la care s-a efectuat 

autentificarea. 

 

 „Notifică-mă dacă autentificarea a eșuat” - bifând opțiunea dată, la introducerea 

eronată a parolei cu scop de autentificare în contul Dvs. sistemul va expedia o 
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înștiințare pe adresa de e-mail, referitor la data și ora, precum și adresa IP a 

calculatorului de la care s-a încercat autentificarea. 

 

„Nu verifica cererile de autentificare” – opțiune prestabilită de sistem, care permite 

autentificarea în contul Dvs., doar cu completarea „username” și „parola” indicată 

la înregistrare.  

 

„Notifică-mă la validare cererii de autentificare pe e-mail” – bifând opțiunea dată,  

la autentificarea în contul Dvs. sistemul va expedia pe adresa de e-mail un cod de 

verificare, fără de care nu se permite autentificarea cu succes. 

 

„Notifică-mă la validare cererii de autentificare pe nr. de telefon” -  bifând opțiunea 

dată,  la autentificarea în contul Dvs. sistemul va expedia pe numărul de telefon un 

cod de verificare, fără de care nu se permite autentificarea cu succes (opțiune 

inactivă la momentul actual). 
 

CAPITOLUL V 

AUTENTIFICAREA PE PORTALUL WWW.SERVICII.FISC.MD 

PASUL 1 – După încheierea Acordului/Contractului de conectare la serviciile 

fiscale electronice pentru persoane juridice, utilizatorul se va autentifica  prin 

intermediul opțiunii „Autentificare”, completând câmpurile „Username” şi „Parola” 

şi accesând opțiunea „Autentificare” (vezi Imaginea nr. 14). 

 

 
Imaginea nr. 14 – Pagina de autentificare pe portalul servicii.fisc.md 

 

PASUL 2– Selectăm tipul persoanei pentru care se necesită autentificarea 

(vezi Imaginea nr. 15).  

 



 

 

                               
 

 Pagina 9 din 11  

 

 

 
Imaginea nr. 15 – Autentificarea pe portalul www.servicii.fisc.md 

 

PASUL 3 – După selectarea profilului, bifăm Numele/Prenumele sau 

denumirea companiei în cazul selectării tipului persoanei juridice, apoi accesăm 

opțiunea „Autentificare” (vezi Imaginea nr. 16). 

 
Imaginea nr. 16 – Selectarea persoanei fizice/juridice. 

 

PASUL 4 – La finalizarea autentificării apare mesajului de „Salut” în partea 

de stânga-sus a paginii. Astfel, autentificarea a decurs cu succes (vezi Imaginea nr. 

17). 
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Imaginea nr. 17 – Mesajul de salut pe portalul servicii.fisc.md 

 

PASUL 7 – Pentru a naviga de la o companie la alta, selectăm din listă 

întreprinderea dorită şi rolul acesteia (notă: D – director, C - contabil) (vezi Imaginea 

nr. 18). 

 

Imaginea nr. 18 – Modificarea profilului utilizatorului  

 

Notă: Noul sistem unifică toate conturile de utilizator create pe portalul 

www.servicii.fisc.md într-un singur cabinet personal, astfel nu va mai există 

necesitatea autentificării pentru fiecare cont de persoană fizică sau juridică în mod 

separat. La fel, acest fapt nu a creat modificări în procedura de completare, semnare 

şi prezentare a documentelor fiscale prin intermediul serviciilor fiscale electronice. 

Ținând cont de faptul că, semnătura electronică conține datele de identificare atât a 

http://www.servicii.fisc.md/
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persoanei fizice cât şi a companiei pe care o reprezintă, pentru posibilitatea semnării 

documentelor electronice utilizatorul, la solicitare, va deține semnături electronice  

în dependență de statut (persoană fizică şi/sau persoană juridică) şi rolul pentru care 

este împuternicit în cadrul companiei. 


