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Către: Dorel NOROC 
Președintele Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și Control, 
Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 
 
Copie: Octavian ARMAȘU 
Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei 

Nr. 95 din 9 august 2021  

Ref.: Echipamentele de casă și control pe piața serviciilor de plată 

Stimate Domnule Noroc, 

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

Suplimentar la scrisoarea nr.77 din 8 iunie 2021 cu privire la concurența neloială pe piața serviciilor de plată, 
comunitatea AmCham Moldova vine cu o solicitare ce ține de necesitatea ajustării prevederilor legislative ce se 
referă la obligațiile de utilizare a echipamentelor de casă și control de către prestatorii de plată 

Menționăm că anterior intrării în vigoare a Legii 114/2012 „cu privire la serviciile de plată și moneda 
electronică”, actualii prestatori de servicii de plată nu erau înregistrați și autorizați de BNM în calitate de 
prestator de servicii de plată și, prin urmare, în perioada 2012-2013, au fot obligați, în conformitate cu cerințele 
legale aferente acelei perioade (HG Nr. 474 din 28-04-1998 cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu 
memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar), să dezvolte și să asigure conectarea terminalelor 
de plată în numerar la SIA Gateway Fiscal. 

Începând cu 2014, după aplicarea Legii 114/2012, prestatorii de servicii de plată nebancari au obținut licențe de 
la BNM de prestare a serviciilor de plată, astfel devenind prestatori de servicii de plată licențiați împreună cu 
băncile comerciale, care, la rândul său, de asemenea au primit conform Legii 114/2012 statut de prestator de 
servicii de plată. 

Reiterăm că în conformitate cu art. 5 al Legii 114/2012, prestatorii de servicii de plată sunt:  

a) băncile și filialele băncilor din alte state, care activează în conformitate cu Legea nr. 202/2017 privind 
activitatea băncilor; 
b) societățile de plată; 
c) societățile emitente de monedă electronică; 
d) furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016. 

Potrivit Anexei la HG Nr. 141 din  27.02.2019 „Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și 
de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată”, în lista „Genurilor de 
activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de 
casă și de control” este inclusă activitatea băncilor comerciale (p. 10 Anexa la HG Nr. 141 din  27.02.2019). 

În înțelegerea noastră, această excepție, absolut logică, de altfel, este aplicată pentru a nu admite scumpirea 
serviciilor financiare și prin asta, implicit, de a limita accesul persoanelor la modalități electronice de plată, care 
sunt mai ușor de aplicat și verificat, de altfel. 

https://www.amcham.md/st_files/2021/06/14/77_AmCham_SFS_MF_BNM_concurenta_loiala_piata_PSP.pdf


 

2 

 

Deși prestatori de servicii de plată nebancari activează în aceleași condiții cu băncile comerciale și activitatea 
acestora este reglementată și controlată de BNM, în ziua de astăzi prestatorii de servicii de plată nebancari nu 
pot aplica același principiu și în activitatea sa. 

Este necesar de menționat că Legea 114/2012 a venit ca efect a aderării la normativele UE și a fost elaborată în 
baza Directivei 2007/64/CE, privind serviciile de plată. Astfel, Legea 114/2012 transpune principiul de bază al 
Directivei UE, pentru care a fost elaborată, și anume, crearea unei piețe a plăților unice cu reglementări identice 
pentru toți prestatorii de plată, astfel încât să creeze competiție și să liberalizeze industria plăților, precum și să 
stimuleze inovațiile. 

Reieșind din cele expuse, considerăm că este necesar de a asigura un tratament unic și echidistant față de toți 
actorii pe piața serviciilor de plată, prin ajustarea anexei anterior menționate și specificarea prestatorilor 
serviciilor de plată în locul băncilor comerciale, acestea din urmă fiind, după cum s-a menționat anterior, parte 
din prestatori. Prin urmare, propunem modificarea p. 10 al Anexei la HG Nr. 141 din  27.02.2019, în următoarea 
redacție: 

“Activitatea prestatorilor de servicii de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a agenților de 
plată care se licențiază și se reglementează prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv 
operațiunile de schimb valutar cu persoanele fizice, efectuate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale 
prestatorilor de servicii de plată, cu eliberarea unui document, stabilit de Banca Națională a Moldovei, care 
conține elementele bonului de casă pentru unitățile de schimb valutar (cu excepția numărului de identificare 
(de uzină) al mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale și numărului de înregistrare al mașinii de casă și 
de control/imprimantei fiscale, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat)” 

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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