
Proiect 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÂRE nr. ______ 

din ___ _____________ 2019 

pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea măsurilor de ocrotire 

 

     În temeiul art. 64 alin. (1) și (4) și a art. 96 alin. (1) și (4) din Codul civil al Republicii 

Moldova nr. 1107 din 6 iunie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr. 82-86, art. 661), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă: 

    1) Regulamentul privind publicitatea măsurilor de ocrotire (conform anexei nr. 1); 

    2) Modelul de extras privind tutela/curatela minorului (conform anexei nr. 2); 

    3) Modelul de extras privind măsura de ocrotire judiciară (conform anexei nr. 3). 

     2. Deciziile și hotărârile prin care au fost instituită, modificată sau revocată tutela sau curatela 

în privința minorului de către autoritățile tutelare și consiliile de familie, precum și hotărârile 

judecătorești prin care se instituie, modifică sau revocă  măsuri de ocrotire judiciară (în 

continuare  – măsuri de ocrotire), emise din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 66/2017 cu 

privire la modificarea și completarea unor acte legislative și până în momentul intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri de Guvern, se comunică de autoritățile emitente în adresa autorității 

competente de a realiza publicitatea măsurilor de ocrotire, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern. 

     3.  Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești remite lunar în adresa autorității 

competente de a realiza publicitatea măsurilor de ocrotire un Raport statistic privind măsurile de 

ocrotire judiciare instituite, modificate și revocate de către instanțele de judecată naționale.  

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției 

 



Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului  

nr. ___ din _________________ 

 

REGULAMENTUL 

privind  publicitatea măsurilor de ocrotire  

 

1. Prezentul Regulament reglementează modul în care se va asigura publicitatea instituirii, 

modificării și revocării tutelei și curatelei în privința minorului, a măsurii de ocrotire judiciară în 

privința persoanei majore sau care a dobândit capacitatea deplină de exercițiu pe altă cale (în 

continuare - publicitatea), informația difuzată cu ocazia realizării publicității respective și dreptul 

persoanelor interesate de a obține extrase privind tutela/curatela minorului sau măsura de 

ocrotire judiciară. 

2. Autoritatea competentă de a realiza publicitatea măsurilor de ocrotire este Ministerul Justiției, 

cu suportul direct al Agenției Resurse Informaționale Juridice. 

3. Furnizor al informației publicate este: 

1) autoritatea tutelară, pentru cazurile: 

a) de instituire, modificare și revocare a tutelei sau a curatelei în privința minorului; 

b) de desemnare și revocare a tutorelui, tutorelui supleant sau a tutorelui special precum și, după 

caz, a curatorului, curatorului supleant sau a curatorului special de către consiliul de familie a 

minorului; 

c) de desemnare și de revocare de către consiliul de familie a tutorelui persoanei în privința 

căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară a tutelei; 

d) de limitare a împuternicirilor tutorelui persoanei în privința căreia a fost instituită măsura de 

ocrotire judiciară a tutelei. 

2) instanța de judecată - pentru cazurile de instituire, modificare și revocare a măsurii de ocrotire 

judiciară în privința persoanei majore sau care a dobândit capacitatea deplină de exercițiu pe altă 

cale. În cadrul instanțelor de judecată, președintele instanței stabilește persoana/subdiviziunea 

responsabilă de furnizarea informației respective. 

4. Dispozitivul deciziei/hotărârii, adoptate în cazurile prevăzute la pct. 3 sbp. 1), care urmează a 

fi transmisă autorității competente de realizarea publicității, va conține următoarea informație: 

a) numele, prenumele și numărul de identificare de stat (IDNP) al minorului sau, după caz, a 

persoanei în privința căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară a tutelei; 

b) tipul măsurii de ocrotire instituite în privința minorului (tutelă/curatelă); 



c) data, luna și anul nașterii minorului sau, după caz, a persoanei în privința căreia a fost 

instituită măsura de ocrotire judiciară a tutelei; 

d) autoritatea emitentă a deciziei/hotărârii transmise spre publicare; 

e) data emiterii deciziei/hotărârii transmise spre publicare; 

f) numele și prenumele sau denumirea, după caz, a tutorelui/curatorului minorului și a 

tutorelui supleant, tutorelui special sau a curatorului supleant, curatorului special a minorului (în 

cazul în care aceștia au fost desemnați) / numele și prenumele tutorelui persoanei în privința 

căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară a tutelei. 

5. Dispozitivul hotărârii judecătorești, pronunțate în cazurile prevăzute la pct. 3 sbp. 2), care 

urmează a fi transmisă autorității competente de realizarea publicității, va conține următoarea 

informație: 

a) numele, prenumele și numărul de identificare de stat (IDNP) al persoanei în privința căreia a 

fost instituită, modificată sau revocată măsura de ocrotire judiciară; 

b) tipul măsurii de ocrotire judiciară instituite, modificate sau revocate; 

c) data, luna și anul nașterii persoanei în privința căreia a fost instituită, modificată sau revocată 

măsura de ocrotire judiciară; 

d) instanța judecătorească care a emis hotărârea transmisă spre publicare; 

e) numele și prenumele sau denumirea, după caz, a persoanei/persoanelor însărcinate cu 

ocrotirea; 

f) data pronunțării hotărârii judecătorești prin care a fost instituită, modificată sau revocată 

măsura de ocrotire judiciară; mențiunea despre data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; 

g) termenul pentru care este instituită/reînnoită măsura de ocrotire judiciară; 

h) în caz de ocrotire provizorie, dacă este cazul, actele juridice în scopul încheierii cărora a fost 

instituiră măsura de ocrotire provizorie; 

i) în caz de curatelă sau tutelă, dacă este cazul, actele juridice pe care persoana ocrotită poate să 

le încheie de sine stătător sau, după caz, actele juridice pentru care este necesară asistența sau 

reprezentarea curatorului/tutorelui. 

6. Furnizorul informației transmite informația într-un fișier arhivat și securizat cu o parolă de 

acces prin intermediul unui mesaj electronic expediat la adresa electronică guvernamentală a 

autorității competente de a realiza publicitatea sau prinscrisoare recomandată la adresa 

Ministerului Justiției, însoțită de o scrisoare de însoțire care explică natura actului transmis.  Pe 

plic și pe scrisoarea de însoțire se va face mențiunea „DATE CU CARACTER PERSONAL. A 

SE DESCHIDE DOAR DE PERSONALUL AUTORIZAT”.   



7. Dispozitivul actului prevăzut la pct. 4 sau, după caz, 5, urmează a fi transmis în original sau în 

copie, certificată cu ștampila autorității emitente, mențiunea scrisă olograf „copia corespunde 

originalului”, semnătura, numele prenumele persoanei care a certificat în mod olograf și data 

certificării scrisă olograf, în cazul expedierii acestuia prin intermediul unei scrisori recomandate.   

8. După recepționarea dispozitivului actului prevăzut la pct. 4 sau, după caz, 5, autoritatea 

competentă de a realiza publicitatea asigură plasarea informației conținute în decizie/hotărâre, cu 

excepția datei, lunei nașterii minorului/persoanei ocrotite și primelor zece cifre ale IDNP-ului, pe 

pagina oficială a sa, într-o rubrică special creată în acest sens, care va cuprinde secțiuni separate 

destinate fiecărui tip de măsură de ocrotire instituită în privința minorului și de măsură de 

ocrotire judiciară instituită în privința persoanei majore sau care a dobândit capacitatea deplină 

de exercițiu pe altă cale. În cadrul secțiunilor, informația corespunzătoare fiecărei persoane poate 

fi accesată prin selectarea numelui și prenumelui acesteia din lista de persoane aranjate în 

ordinea alfabetică a numelui lor. În lista de persoane existentă în cadrul fiecărei secțiuni, 

suplimentar numelui și prenumelui persoanei se publică anul nașterii și ultimele trei cifre ale 

IDNP-ului acesteia. 

9. Autoritatea competentă de a realiza publicitatea operează din oficiu modificările 

corespunzătoare în legătură cu încetarea măsurilor de ocrotire, în conformitate cu prevederile art. 

63, 101 alin. (2) și art. 105 din Codul civil. În cazurile prevăzute de art. 101 alin. (2) lit. b) și art. 

105 alin. (2), precum și în cazul decesului persoanei ocrotite, persoana însărcinată cu ocrotirea 

sau, după caz, instanța judecătorească notifică acest fapt autorității competente de a realiza 

publicitatea, în vederea operării modificărilor corespunzătoare. 

10. La încetarea măsurilor de ocrotire instituite în privința minorului/măsurilor de ocrotire 

judiciară instituite în privința persoanei majore sau care a dobândit capacitatea deplină de 

exercițiu pe altă cale, informația corespunzătoare este transformată în date anonime, cu radierea 

ei de pe pagina oficială a autorității competente de a realiza publicitatea și se stochează exclusiv 

cu scopul de a asigura dreptul persoanelor interesate de a obține extrase privind tutela/curatela 

minorului sau măsura de ocrotire judiciară. Informația stocată se radiază definitiv la expirarea 

termenului de 10 ani de la momentul încetării măsurilor de ocrotire instituite în privința 

minorului/măsurilor de ocrotire judiciară instituite în privința persoanei majore sau care a 

dobândit capacitatea deplină de exercițiu pe altă cale. 

11. Persoanele prevăzute în cuprinsul art. 64 alin. (4) și 96 alin. (4) din Codul civil pot obține 

extrasele privind tutela/curatela pe care o exercită, precum și privind minorul sau, după caz, 

privind măsurile de ocrotire judiciare referitoare la propria persoană, la copiii săi minori, precum 

și la persoana asupra căreia exercită ocrotirea provizorie, curatela sau tutela în urma depunerii 

unei cereri scrise în adresa autorității competente de a realiza publicitatea, în cuprinsul căreia 

urmează a fi indicat temeiul legal în baza căruia se solicită eliberarea extrasului, calitatea 

corespunzătoare a solicitantului sau, după caz, interesul legitim care ar justifica eliberarea 

extrasului. Va fi considerat că are un interes legitim terțul care invocă, în baza unor probe 

pertinente, existența unui risc de a-i fi afectate drepturile și libertățile sale ca urmare a încheierii 

unui act juridic cu minorul sau persoana ocrotită. Interesul legitim nu trebuie demonstrat dacă 

persoana ocrotită ori reprezentantul ei își dă consimțământul prin contrasemnarea cererii terțului. 



12. Informația privind datele de identificare ale minorului sau persoanei ocrotite, conținută în 

extrasele prevăzute în cuprinsul pct. 12, nu trebuie să excedeze informația corespunzătoare 

indicată în cererea solicitantului de eliberare a extrasului.    

 

Anexa nr. 2 

La Hotărârea Guvernului 

nr. ___ din __________________ 

 

Nr. de înregistrare ___________________ 

din data de _________________________ 

Eliberat ___________________________ 

                       (numele, prenumele solicitantului) 

 

EXTRAS 

privind tutela/curatela minorului 

 

     Prin prezenta se atestă că, în evidența centralizată a minorilor în privința cărora a fost 

instituită o măsură de tutelă/curatelă, ținută de Ministerul Justiției, este înregistrată următoarea 

informație privind minorul __________________
1
. 

 

Data 

emiterii 

deciziei
2 

Autorita

tea 

emitentă 

a 

deciziei  

Tipul 

măsurii de 

ocrotire 

instituite 

în privința 

minorului 

Numele, 

prenumele 

tutorelui/curator

ului 

Numele, 

prenumele 

tutorelui 

supleant/curator

ului supleant 

Numele, 

prenumele 

tutorelui 

special/curatorul

ui special 

      

 

1
 Se va completa cu informația privind datele de identitate ale minorului, în conformitate cu prevederile pct. 12 din 

Regulamentul privind publicitatea măsurilor de ocrotire (numele, prenumele și/sau numărul de identificare de stat al 

persoanei fizice (IDNP), în funcție de informația conținută în cererea solicitantului). 

2 
Prin noțiunea de „decizie” se are în vedere decizia prin care se instituie, se modifică sau se revocă măsura 

tutelei/curatelei în privința minorului, emisă de autoritatea tutelară sau consiliul de familie, după caz. 

Prezentul extras reflectă informația înregistrată la data emiterii acestuia. 

 

 



Director al Agenției Resurse Informaționale Juridice                          

____________________ 

 

 

 

Anexa nr. 3 

La Hotărârea Guvernului 

nr. ___ din __________________ 

 

Nr. de înregistrare ___________________ 

din data de _________________________ 

Eliberat ___________________________ 

                       (numele, prenumele solicitantului) 

 

EXTRAS 

privind măsura de ocrotire judiciară 

 

     Prin prezenta se atestă că, în evidența centralizată a persoanelor în privința cărora a fost 

instituită o măsură de ocrotire judiciară, ținută de Ministerul Justiției,  este înregistrată 

următoarea informație în privința __________________
1
.  

. 

 

Data 

emiterii 

deciziei
2 

Autorita

tea 

emitentă 

a 

deciziei  

Tipul 

măsurii de 

ocrotire 

judiciară 

Numele, 

prenumele 

persoanei 

însărcinate cu 

ocrotirea 

Numele, 

prenumele 

tutorelui 

supleant/curat

orului 

supleant 

Numele, 

prenumele 

tutorelui 

special/curat

orului special 

Actele 

juridice 

relevante
3 

       

 

1 
Se va completa cu informația privind datele de identitate ale persoanei ocrotite, în conformitate cu prevederile pct. 

12 din Regulamentul privind publicitatea măsurilor de ocrotire (numele, prenumele și/sau numărul de identificare de 

stat al persoanei fizice (IDNP), în funcție de informația conținută în cererea solicitantului). 

2
 Prin noțiunea de „decizie” se are în vedere hotărârea judecătorească prin care se instituie, se modifică sau se revocă 

măsura de ocrotire judiciară, decizia consiliului de familie prin care se desemnează sau se revocă tutorele și decizia 

emisă de autoritatea tutelară sau consiliul de familie, după caz, prin care se limitează împuternicirile tutorelui. 



3 
Prin expresia „acte juridice relevante” se au în vedere actele juridice în scopul încheierii cărora a fost instituiră 

măsura de ocrotire provizorie și actele juridice pe care persoana în privința căreia a fost instituită măsura de ocrotire 

judiciară a curatelei sau tutelei poate să le încheie de sine stătător sau, după caz, actele juridice pentru care este 

necesară asistența sau reprezentarea curatorului/tutorelui. 

Prezentul extras reflectă informația înregistrată la data emiterii acestuia. 

 

Director al Agenției Resurse Informaționale Juridice                            __________________ 

 


