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Către: Dorel Noroc, 

Președinte al Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și de control 

Nr. 20 din 22 februarie 2021  

Ref.: Norme tranzitorii privind înregistrarea ECC (Gateway Fiscal)  

Stimate Domnule Noroc, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 
continuare „AmCham Moldova”). 

Prin prezenta scrisoare, atragem atenția Dumneavoastră asupra unei probleme ce ține de modul de 
implementare a Hotărârii Guvernului nr.114/2019, și anume ce ține de lipsa unor norme tranzitorii care ar urma 
a fi aplicate de operatorii conectați la Gateway fiscal până la aprobarea actelor subordonate Hotărârii Guvernului 
și (re)înregistrarea nemijlocită a echipamentului de casă și control, potrivit prevederilor noii Hotărâri a 
Guvernului. 

Astfel, odată cu aprobarea, în februarie 2019, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.114/2019, Gateway-urile 
fiscale, conectate la SI al SFS în modul și forma existente până la aprobarea Hotărârii, au necesitat a fi 
reînregistrate. Totodată, cadrul normativ secundar încă nu a fost aprobat în acest sens, ceea ce face imposibilă 
inițierea procedurii de (re)înregistrare până și la data prezentei scrisori.  

Astfel, se formează un vid normativ în perioada între aprobarea Hotărârii de Guvern menționate și momentul 
(re)înregistrării echipamentului de casă și control Gateway fiscal, ceea ce implică riscuri operaționale pentru 
operatorii din piață ce utilizează astfel de echipamente. 

În acest context, considerăm eminentă emiterea unei decizii a Comisiei conduse de Dumneavoastră în vederea 
reglementării  vidului normativ existent. În opinia noastră, aceasta ar trebui să conțină norme ce ar specifica că 
în perioada de până la (re)înregistrare, se aplică angajamentele existente de până la aprobarea Hotărârii de 
Guvern citate. De asemenea, considerăm judicios fixarea unui teremn-limită de (re)înregistrare din momentul 
aprobării actelor normative secundare ce ar reglementa modul în care această (re)înregistrare ar urma să aibă 
loc, dacă credeți că e cazul. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager AmCham Moldova 
(veronicasireteanu@amcham.md) în calitate de persoană de contact pentru ulterioara interacțiune la acest 
subiect.  Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  

Mila Malairău  
Director Executiv 
AmCham Moldova  
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