Proiect
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ
PENTRU ECHIPAMENTE DE CASĂ ŞI
DE CONTROL

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОКАССОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7, tel. 022 226 629

DECIZIE
Nr.
__

2021

mun. Chişinău

Examinând chestiunile de pe ordinea de zi Comisia decide:
1. Se aprobă Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de
casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a
vânzărilor”, conform Anexei nr. 1 la prezenta Decizie.
2. Se aprobă Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de
control, conform Anexei nr. 2 la prezenta Decizie.
3. Se aprobă Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a
echipamentelor de casă și de control, conform Anexei nr. 3 la prezenta Decizie.
4. Se aprobă Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea
echipamentelor de casă și de control, conform Anexei nr. 4 la prezenta Decizie.
5. Se aprobă modificările la Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și
de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente
de casă și control nr. 26-11/1-19/02-2020 din data 20.10.2020, conform Anexei nr.5.
6. Se sistează înregistrarea echipamentelor de casă și de control care nu
corespund cu Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control în Registrul
de evidență a echipamentelor de casă și de control, începând cu data de 01.10.2021.
7. Se aprobă graficul termenelor-limită de utilizare a modelelor echipamentelor
de casă și de control, care nu corespund Cerințelor tehnice față de echipamentele de
casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/02-2020 din 20
octombrie 2020, cît și a sistemelor informatice ale prestatorilor de servicii de plată
conectate la Sistemul informatic „Gateway fiscal” sau la sistemul informatic valutar
care nu sunt incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, conform
Anexei nr. 6 la prezenta Decizie.
8. Se lansează SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (mev.sfs.md),
începând cu data de 01.06.2021.

9. I.P. „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” va asigura funcționarea
Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control din momentul publicării
prezentei decizii în Monitorul Oficial al RM.
10.
Serviciul Fiscal de Stat şi I.P. „Centrul de Tehnologii Informaţionale în
Finanţe” de comun cu Agenția de Guvernare Electronică, în termen de până la
01 octombrie 2021, vor asigura elaborarea/semnarea Acordului privind schimbul de
date între echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat
„Monitorizarea electronică a vânzărilor” prin platforma de interoperabilitate
MConnect.
11. Se acceptă schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și
Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, fără
aplicarea semnăturii electronice prin intermediul modulului criptografic al
echipamentului de casă și de control, până la emiterea unei alte decizii în acest sens
de către Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control.
12. Sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată
în numerar, aparat de schimb valutar), destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de
casă, fără imprimante fiscale, care sunt integrare în sistemul informatic „Gateway
fiscal”/sistemul informatic valutar sau în Sistemul informaţional automatizat
„Monitorizarea electronică a vînzărilor”, actualmente nu necesită a fi incluse în Registrul
unic al echipamentelor de casă și de control, până la luarea altei decizii în acest sens de
către Comisie.
13. Punctul 3 al Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de
casă și de control nr. 26-11/1-19/02-2020 din data 20.10.2020 se modifică și expune
în redacție nouă, după cum urmează:
„Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi I.P. „Centrul de Tehnologii
Informaţionale în Finanţe”, în termen de până la 1 octombrie 2021, vor asigura
elaborarea şi aprobarea modificărilor necesare la Hotărârea Guvernului nr.141/2019
cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor
și la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control; Regulamentul privind
schimbul de date dintre echipamentele de casă şi de control şi Sistemul informaţional
automatizat „Monitorizarea electronică a vînzărilor”; Regulamentul privind
certificarea tuturor echipamentelor de casă şi de control; Regulamentul privind
funcţionarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă şi de control;
Nomenclatorul serviciilor şi tarifele pentru certificarea echipamentelor de casă şi de
control.”
14. Prezenta Decizie întră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
Președinte al Comisiei,
Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor

Dorel NOROC

Anexa nr. 6
Proiectul graficului termenelor-limită de utilizare a modelelor echipamentelor de
casă și de control, care nu corespund Cerințelor tehnice față de echipamentele de
casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/02-2020 din 20
octombrie 2020, cât și a sistemelor informatice ale prestatorilor de servicii de plată
conectate la Sistemul informatic „Gateway fiscal” sau la sistemul informatic valutar
care nu sunt incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control
Nr.
crt.

Codurile de înregistrare a Perioada
modelelor
conform includerii
Registrului unic
în
Registrul
unic

1

11, 15, 18, 19, 21, 27, 28
29, 31, 35, 36, 39, 40, 46
47
58, 59
64, 65, 66
81, 82
89, 90, 91, 93, 95, 98, 12,
13
99, 94, A3, A4, A5, A6, A7
B2, 83
B7
B9, C2, C4, C5, C6, C7, C8
C9, 08, 09, D1, D2, D3,
D4, D5, D6
D7, D8, D9, E1, E2
84
88
H5

1998
1999
2000
2001
2002
2004
2007

A8
B1, B4
E4
70, 71, 72, 74
78
B5, B6
G9
F1, F2, F3

2

3

4

5

6

7

8

TermenNr.
ECC Sfera de aplicare
limită
de înregistrate în
utilizare
Registrul de
evidență
a
ECC
la
situația din
31.01.2021
31.12.2021 7712
comerț, servicii

31.12.2022

18328

comerț, servicii

31.12.2023

18675

comerț, servicii

31.12.2023

5513

2008
2009
2014
2003
2004
2009
2015
2014

31.12.2024

464

serviciile
de
transporturi de
călători prestate
de taxiuri
servicii
de
schimb valutar

31.12.2024

679

comerț cu PPP
și GL

31.12.2024

989

E3, E5, E6, E7, E8, E9, F4, 2014
F5, F6, F7, F8
G4, G5, G6, G7, G8, H1, 2015
H2, H3, H4
Total MCC/IF

31.12.2024

32567

comerț. servicii,
inclusiv comerț
cu PPP și GL
comerț, servicii

2008
2009
2010
2010
2011
2012
2006
2007
2018

84927

9

Sisteme informatice ale
prestatorilor de servicii de
plată conectate la Sistemul
informatic
„Gateway
fiscal” sau la sistemul
informatic valutar care nu
sunt incluse în Registrul
unic al ECC
Total ECC

31.12.2024

TP – 2200
AV - 55

87182

comerț, servicii

