
 

COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ 
PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL 

  
D E C I Z I E 

  
nr. 26-11/2-22/02-2016  din  01.12.2016 

 (în vigoare 16.12.2016)  
  

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 441-451 art. 2130 din 16.12.2016 

  
* * * 

Examinând chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia 
DECIDE: 

1. Formarea grupului de lucru (din reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, 
Asociaţiei Băncilor, Ministerului Finanţelor, Serviciului Fiscal de Stat, Camerei de Comerţ 
Americane (AmCham)) responsabil de examinarea posibilităţilor interconexiunii 
Sistemelor Informaţionale ale băncilor licenţiate şi ale Serviciului Fiscal de Stat în 
vederea: 

a. Conectării Sistemelor Informaţionale Automatizate ale băncilor licenţiate la 
Sistemele Serviciului Fiscal de Stat fără utilizarea MCC; 

b. Conectarea Serviciului Fiscal de Stat la Sistemele integrale ale băncilor licenţiate. 
2. Din data publicării prezentei Decizii se suspendă înregistrarea în Registrul Unic 

al Maşinilor de Casă şi Control a noilor modele de MCC până la elaborarea şi aprobarea 
noilor cerinţe tehnice pentru maşinile de casă şi control. 
[Pct.2 modificat prin Decizia nr.26-11/1-22/08-2017 din 21.12.2017, în vigoare 29.12.2017] 
[Pct.2 modificat prin Decizia nr.26-11/1-22/06-2017 din 28.09.2017, în vigoare 06.10.2017] 
[Pct.2 modificat prin Decizia nr.26-11/1-22/05-2017 din 28.08.2017, în vigoare 01.09.2017] 
[Pct.2 modificat prin Decizia nr.26-11/1-22/04-2017 din 23.06.2017, în vigoare 07.07.2017] 

  
3. Din 1 ianuarie 2017 se interzice Serviciului Fiscal de Stat înregistrarea maşinilor 

de casă şi de control care nu corespund cerinţelor tehnice pentru MCC aprobate prin 
decizia CIMCC din 24 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, 
nr.10-14, art.45) (SD-Card şi GPRS). 

4. Până la 31 decembrie 2017 Comisia v-a asigura aprobarea noilor cerinţe tehnice 
pentru MCC prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat în contextul propunerilor Grupului 
de lucru instituit prin Dispoziţia Guvernului nr.108-d din 1 august 2016. 
[Pct.4 modificat prin Decizia nr.26-11/1-22/06-2017 din 28.09.2017, în vigoare 06.10.2017] 
[Pct.4 modificat prin Decizia nr.26-11/1-22/05-2017 din 28.08.2017, în vigoare 01.09.2017] 
[Pct.4 modificat prin Decizia nr.26-11/1-22/04-2017 din 23.06.2017, în vigoare 07.07.2017] 

  
5. În decurs de un an (anul 2017) Comisia Interdepartamentală pentru maşini de 

casă şi control, va stabili termenul-limită de utilizare a maşinilor de casă şi de control care 
nu vor corespunde cerinţelor tehnice noi aprobate. 

6. Se aprobă modificările propuse la Normele metodologice privind efectuarea 
decontărilor băneşti în numerar din domeniul jocurilor de noroc cu utilizarea maşinilor de 
caşă şi control. 

PREŞEDINTELE COMISIEI  

INTERDEPARTAMENTALE  

PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL,  

VICEMINISTRU AL FINANŢELOR Iuri CICIBABA 

Nr.26-11/2-22/02-2016. Chişinău, 1 decembrie 2016. 

 


