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Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţă că Asociaţia Centrală a depus eforturi repetate 

pentru a include activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut licenţiate de CNPF în lista 

genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără 

aplicarea maşinilor de casă şi control - MCC similar cu activitatea instituţiilor financiare licenţiate 

de BNM prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998.  

În legătură cu faptul, că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ne-a informat privind 

necesitatea implementării în AEÎ a utilizării MCC, Asociaţia Centrală a negociat cu Inspectoratul 

Fiscal Principal de Stat data limită de la care Inspectoratul va începe verificarea utilizării MCC. Ca 

rezultat al negocierilor, prin scrisoarea nr. 26-11/3-13-9125/4754 din 09 august 2011 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a informat Asociaţia Centrală că va acorda asociaţiilor de 

economii şi împrumut termen pentru a implementa utilizarea maşinilor de casă şi control pînă la 

01 decembrie 2011.  

Pornind de la acest fapt, Asociaţia Centrală a discutat cu mai mulţi agenţi economici 

autorizaţi în vînzarea şi deservirea MCC pentru a obţine cele mai avantajoase condiţii - preţ şi 

deservire pentru aceste aparate. De comun acord cu experţii în tehnologii informaţionale şi 

specialiştii firmelor autorizate s-a stabilit că pentru activitatea AEÎ sunt potrivite două modele de 

maşini de casă şi control şi anume: 

- Maşină de casă şi control Daisy Micro-C, distribuitor SRL „Atola Service” cu sediul în 

mun. Chişinău, bd. Dacia nr. 35, telefon de contact 50-50-50 şi 

- Maşină de casă şi control Datecs MP-55LD, distribuitor SRL “Tina”, cu sediul în mun. 

Chişinău, str Bucureşti 108, telefon de contact 23-22-22.  

Informaţia despre preţul şi condiţiile efectuării tranzacţiei le puteţi afla direct de la 

vînzători. Au fost negociate reduceri de preţ de pînă la 25% faţă de preţul din magazine cu fiecare 

din aceşti distribuitori. Listele asociaţiilor se află la magazinele firmelor menţionate. Bineînţeles 

AEÎ pot să-şi procure MCC de sine stătător şi de la alţi vînzători. 

Pentru a evita cazurile de sancţionare, Vă rugăm respectuos să asiguraţi conformarea cu 

cerinţele legislaţiei pînă la 01 decembrie 2011, data după care Inspectoratele fiscale teritoriale vor 

reîncepe controlul utilizării de către AEÎ a maşinilor de casă şi control. Totodată, în anexă este 

propus un plan de acţiuni de care vom ţine cont pentru a ne coordona activităţile comune. 
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