
 Anexa nr.8 

la Regulamentul cu privire la modul  

de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control  

  

REGISTRUL nr._____ – _____ 

                         [NNNN] – [AAAA] 

de EVIDENŢĂ a ECHIPAMENTELOR DE CASĂ ȘI DE CONTROL 
  

__________________________________________________________________________________ 

(Denumirea subdiviziunii SFS, NNNN – numărul de ordine al registrului [1-9999], AAAA- anul [2009-2099]) 
  

________________________________________________________________________________ 

 
  

___________________________________________________________________________________ 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Data 

înregistrării 

[ZZ.LL.AAAA] 

 

IDNO (codul fiscal) / 

Denumirea 

contribuabilului/ 

Adresa unităţii structurale 
(codul unităţii structurale) 

 

Denumirea modelului  

ECC | 

(codul din Registrul unic) / 

Numărul de fabricaţie MCC 

 

Numărul de înregistrare 

atribuit de SFS / 

Parola 

 

Sigiliile de protecţie 

aplicate pe carcasa 

MCC/IF 

 (seria - numărul)  
 

 

Nr. ultimului  raport 

fiscal | 

data [ZZ.LL.AAAA] / 

Rulajul / 
Rulajul T.V.A. 

 

Funcţionarul fiscal care a 

operat înregistrarea – 

Numărul legitimaţiei/ 

Nume, prenume / 
Semnătura 

 

Data radierii 
[ZZ.LL.AAAA] 

 
Funcţionarul fiscal care a 

operat radierea – 

Numărul legitimaţiei/ 

Nume, prenume / 

Semnătura 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  _________

_________ 

 

 

_______________ 

 

 

______________ 

 -  

 -  

   
_______

_______ 

  

  

  _________
_________ 

 

 

_______________ 

 

 

______________ 

 -  

 -  

   
_______
_______ 

  

 
 

  _________
_________ 

 

 

_______________ 

 

 

______________ 

 -  

 -  

   
_______
_______ 

  

  

  _________

_________ 

 

 

_______________ 

 

 

______________ 

 -  

 -  

   _______

_______ 

  

  

 

Modul de completare 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Data 

înregistrării 

[ZZ.LL.AAAA] 

 

IDNO (codul fiscal) / 

Denumirea contribuabilului/ 

Adresa unităţii structurale 

(codul unităţii structurale) 

 

Denumirea modelului ECC | 

(codul din Registrul unic) / 

Numărul de fabricaţie MCC 

 

Numărul de înregistrare 

atribuit de SFS / 

Parola 

 

Sigiliile de protecţie 

aplicate pe carcasa 

MCC/IF 

 (seria - numărul)  
 

 

Nr. ultimului  raport fiscal | 

data [ZZ.LL.AAAA] / 

Rulajul / 

Rulajul T.V. A. 

 

Funcţionarul fiscal care a 

operat înregistrarea – 

Numărul legitimaţiei/ 

Nume, prenume / 
Semnătura 

 

Data radierii 

[ZZ.LL.AAAA] 

 

Funcţionarul fiscal 

care a operat 

radierea – 

Numărul 
legitimaţiei/ 

Nume, prenume / 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
9999 

 
13.01.2012 

1008987654321_______ 

Î.M. „FORTUNA” S.R.L. 

Cazino (13), Chişinău, 

str. Calea Lactee, 11/7-3 

 
DATINA AS-2014 (AS) 

_______________     

MD00000001 

 
AS17999933 

____________________ 

****** 

TA - 002345  

 

FA - 170036 

_0345 12.12.2013___ 

______9999,99_____ 

999,99 

_____001707_____ 

SOCHIRCA Alexei 

AleksiS 

 
31.12.2020 

__001707_ 
SOCHIRCA Alexei 

 
AleksiS 

 
Paginile / format A4 / din Registru se numerotează şi se şnuruiesc. 

Registrul se sigilează astfel ca să fie exclusă posibilitatea de a sustrage sau de a înlocui paginile şi se face 

înscrierea: 

  

Au fost numerotate şi şnuruite ____ pagini. 

Registrul editat va prevedea loc pentru 1024 de înregistrări (8 x 2 x 64). 

  

                                                                                                                                           L. Ş. 

  

_______________________________________________________________ 

Denumirea subdiviziunii SFS, persoana cu funcţii de răspundere a SFS (funcţia, semnătura, nume, prenume) 


