Proiectul modificărilor la Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de
control, aprobate prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020
Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin
Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2020 nr. 293-303 art. 1149) se modifică după cum urmează:
1) pe tot parcursul Cerințelor tehnice față de echipamentele de casă și de control
textul „inclusiv ”TMH” şi ”TME””, „(inclusiv ”TMH” şi ”TME”)” și „inclusiv
”TMH” (tichet de masă pe suport de hîrtie) şi ”TME” (tichet de masă pe suport
electronic)” se exclude;
2) la punctul 7.6 subpunctul 1) litera e), punctul 9.1 litera n), punctul 10.1 litera
n), punctul 20.3 subpunctul 9) litera m) și subpunctul 18) litera p), punctul 22.1
subpunctul 1) litera n), subpunctul 4) litera g) și subpunctul 6) litera k), punctul 24.1
subpunctul 3) litera k) se exclud;
3) la pct. 21.3 subpunctul 1) tabelul nr. 1 și punctul 24.3 subpunctul 1) tabelul
nr. 4:
a) textul „înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport de hîrtie
(”TMH”)” se exclude;
b) textul „pe suport electronic” se exclude;
4) pct. 6.8 se exclude;
5) la punctul 6.9 textul „pe suport electronic” se exclude, iar textul „(nu se
aplică pentru ECC pentru activitățile de transport rutier de persoane în regim de
taxi)” se substituie cu textul „(se aplică pentru ECC pentru activitățile de comerț și
prestarea serviciilor)”;
6) la pct. 7.3 la tabela:
a) se exclude rândul cu textul:
5

TMH

Plata cu tichet de masă pe suport de hîrtie

b) textul „pe suport electronic” se exclude;
7) la punctul 7.6 subpunctul 5) litera a) se completează cu textul „ , marca, tipul
și descrierea comercială”;
8) se completează cu punctul nou 7.7 cu următorul conținutul:

„7.7 Bonul de casă/documentul fiscal pentru activitățile de transport rutier de
persoane în regim de taxi poate să conțină elementele suplimentare:
a) tariful pe ora/minut parcurs;
b) timpul parcurs și costul;
c) tariful și costul conform zonelor tarifare;
d) denumirea și costul altor servicii conexe (scaun copil, bagaj, mașina pentru
fumători etc.).”;
9) la punctele 9.5 și 10.5:
a) litera r) se expune în următoarea redacție:
„r) numărul total al curselor efectuate;”;
b) lit. s) se completează cu textul „(opțional pentru ECC modulare)”;
10) la punctul 22.5:
a) textul „ECC” se substituie cu textul „MCC/IF”;
c) la subpunctul 2) litera r) se expune în următoarea redacție:
„r) numărul total al curselor efectuate;”;
11) la punctul 24.1 subpunctul 4) litere a) și c) se exclud;
12) la punctul 25.1 subpunctul 1) și 25.5 subpunctul 1) după cuvântul
„tipărirea” se completează cu textul „și/sau generarea zilnică”;
13) la punctul 25.5:
a) subpunctul 2), 3) litere b), c) și d), 7) și 10) litera a) se exclud;
b) la subpunctul 6) textul „coeficientului ”K” al taximetrului și a” se exclude;
c) la subpunctul 8) după cuvântul „taximetristului” se completează cu textul
„generat de ECC modular”;
d) la subpunctul 9) după textul „subpunctul 11)” se completează cu textul „cu
excepție lit. l)”;
14) La punctul 26:
a) la subpunctul 1) „ , cu excepția celor destinate pentru activitățile de transport
rutier de persoane în regim de taxi,” se exclude;
b) la pct. 26 subpunctul 2) litera a) se exclude.

