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Către: Dorel NOROC 

Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 

Copie: Sergiu PUȘCUȚA 

Director, Serviciul Fiscal de Stat 

Nr. 73 din 18 mai 2021  

Ref.: Avizarea proiectelor regulamentelor ce țin de echipamentele de casă și control și SIA Monitorizarea 
electronică a vânzărilor, precum și propuneri de modificare a HG 141/2019 

Stimate Domnule Noroc, 

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

Urmare a examinării repetate a Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control, 
Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control și a  
Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și SIA  „Monitorizarea 
electronică a vânzărilor” și a altor documente listate în scrisoarea nr.29/1276 din 07 mai 2021, comunitatea 
AmCham Moldova își exprimă îngrijorarea vizavi de termenul extrem de restrâns în care se propune la avizare 
acest masiv de date (6 zile lucrătoare).  

Mai mult ca atât, urmare a propunerilor anterior înaintate nu s-a prezentat o sinteză a obiecțiilor și 
propunerilor, pentru a avea o închipuire clară a atitudinii autorităților asupra propunerilor anterior înaintate 
prin avizul AmCham Moldova nr.36 din 15 martie 2021. 

Astfel, pornind de la termenul restrâns în care s-a solicitat avizarea unui set impunător de informații tehnice 
și dat fiind faptul că nu există o sinteză a atitudinii autorităților față de propunerile anterior înaintate, 
Comunitatea AmCham insistă asupra propunerilor prezentate prin scrisoarea menționată pentru a fi luate în 
calcul cu solicitarea organizării unei întrevederi în termeni cât mai restrânși pentru a pune în discuție cele ce 
se propun spre avizare și poziția membrilor comunității AmCham Moldova vizavi de cele prezentate. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager (veronicasireteanu@amcham.md)  în calitate 
de persoană de contact din partea AmCham Moldova 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  

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii, vă rog să accesați: https://msign.gov.md 
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