
Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a 

controlului asupra utilizării maşinilor de casa şi control 

 
IDNO (codul fiscal) _________________________________________________________________ 

Denumirea entităţii, forma juridică de organizare __________________________________________ 

Adresa juridică a entităţii _____________________________________________________________ 

Adresa unităţii structurale în care se instalează MCC _______________________________________ 

Genul de activitate __________________________________________________________________ 

 
Nr. ______ din „ ____ ”______________ 20 ___ 

 
                                                     Inspectoratul Fiscal de Stat pe 
                                                      ___________________________ 
                                                                      (municipiu, oraş, raion) 
 

C E R E R E 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Rugam înregistrarea (radierea din evidenţă) următoarelor maşini de casă şi control (MCC), 

pentru exploatarea ulterioară a (suspendarea exploatării) lor în entitatea noastră: 

 

1. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
                                                                          (de fabricaţie a MCC) 

2. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
(de fabricaţie a MCC) 

3. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
(de fabricaţie a MCC) 

4. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
(de fabricaţie a MCC) 

5. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
                                                                          (de fabricaţie a MCC) 

6. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
                                                                        (de fabricaţie a MCC) 

7. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
(de fabricaţie a MCC) 

8. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
(de fabricaţie a MCC) 

9. Modelul MCC ________________________________________ Nr. ________________________ 
(de fabricaţie a MCC) 

10. Modelul MCC _______________________________________ Nr. ________________________ 
(de fabricaţie a MCC) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(se indică motivul în cazul în care se solicită radierea din evidenţă a MCC)

 

 

Notă: Se anexează documentele conform pct. 19 din Regulamentul nominalizat (a se vedea versoul 

formularului). 

 

Conducător   _______________________ 
                 (nume, prenume, semnătura) 

L.Ş. 

Contabil-şef ________________________ 
                (nume, prenume, semnătura) 



 

 

VERSO 

Lista documentelor 

Перечень документов 

 

Pentru înregistrarea (reînregistrarea) MCC entitatea prezintă următoarele documente: 

 

1) cerere; 

2) copia de pe licenţă (pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin 

licenţiere); 

3) copia de pe autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor 

sociale sau de pe alt document ce atestă legalitatea activităţii, eliberat de autoritatea publică 

locală, după caz; 

4) copia de pe documentul ce atestă procurarea MCC; 

5) contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC (în original); 

6) Cartea tehnică (paşaportul) MCC; 

7) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC; 

8) Registrul maşinii de casă şi control; 

9) Instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC. 

 

Notă: Copiile de pe documentele nominalizate se legalizează de către conducătorul 

contribuabilului cu aplicarea ştampilei rotunde umede. 

 

Pentru radierea din evidenţă a MCC entitatea prezintă următoarele documente: 

 

1) cerere; 

2) Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control /TP; 

3) Cartea tehnică (paşaportul) MCC; 

4) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC; 

5) Registrul maşinii de casă şi control. 

 
 


