
 

 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

ORDIN 

mun. Chişinău 

 

  2019 nr.   

 
      ÎNREGISTRAT:  

Ministerul Justiției 

al Republicii Moldova 

nr. ____  din  __________2019           

 Ministrul Justiţiei 

 

_____________________ 

 

 

privind aprobarea Regulamentului  

cu privire la modul de efectuare 

a inventarierii patrimoniului succesoral 

 

 

În temeiul art. 79 alin. (5) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 30-37, art. 89), 

 

ORDON: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului 

succesoral (se anexează). 

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

 

Ministru Olesea STAMATE 
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Aprobat prin Ordinul    

ministrului   justiției nr. ___din  ______ 

 

 

REGULAMENTUL 

           cu privire la modul de efectuare a inventarierii 

 patrimoniului succesoral 

 

 

I. Dispoziții generale 

 

1. Regulamentul cu privire la modul de efectuare a inventarierii 

patrimoniului succesoral (în continuare - Regulament) stabilește modul de 

întocmire a inventarului patrimoniului succesoral (în continuare - inventar), 

constatare şi înregistrare a rezultatelor inventarierii şi depunere a inventarului 

la notarul care desfășoară procedura succesorală (în continuare - inventariere). 

2. Inventarul, întocmit conform modelului din anexa la prezentul 

Regulament, cuprinde toate bunurile și toate obligațiile care intră în 

componența masei succesorale existente la momentul deschiderii moștenirii. 

Inventarul include și descrierea bunurilor care intră în componența masei 

succesorale, în măsura în care aceasta este necesară pentru stabilirea valorii lor, 

precum și evaluarea bunurilor respective, după caz documentele confirmative 

care atestă existența bunurilor și obligațiilor defunctului. Valoarea bunurilor se 

stabilește din declarațiile moștenitorului sau, la cerere, în baza actului de 

evaluare întocmit de către un evaluator licențiat sau de către un alt specialist în 

domeniul evaluării. Neindicarea valorii bunurilor nu afectează valabilitatea 

inventarului, cu excepția mijloacelor bănești, drepturilor de creanță și altor 

bunuri a căror descriere necesită indicarea nominalului lor.  Inventarul nu 

reprezintă titlu de proprietate și nu constituie înscris constatator al creanțelor 

sau al obligațiilor. Întocmirea inventarului de către moștenitor nu este o 

recunoaștere a datoriei și nu întrerupe termenul de prescripție extinctivă care 

curge în folosul moștenitorului.   

3. Inventarul poate fi întocmit de către: 

a) moștenitor, cu condiția că este asistat de către notarul care desfășoară 

procedura succesorală (în continuare - notar), o autoritate competentă sau un 

funcționar public competent;  

b) notar, o autoritate competentă sau un funcționar public competent, 

indicat la pct. 8, la cererea moștenitorului; 

c) notarul care desfășoară procedura succesorală, în cazul indicat de art. 

2414 Cod civil; 

d) executorul testamentar.   

4. Întocmirea inventarului și cererea de întocmire a inventarului nu sunt 

acte personale.  Ele pot fi efectuate prin reprezentant.   

5. Cheltuielile pentru întocmirea inventarului sunt achitate de către 
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moștenitor ori, după caz, de persoana indicată la pct. 3 și sunt suportate din 

masa succesorală, conform art. 2272 alin. (4) din Codul civil. 

6. Autoritățile, persoanele fizice și juridice eliberează moștenitorului 

informația despre bunurile, drepturile și obligațiile defunctului în temeiul 

certificatului de moștenitor sau certificatului de calitate de moștenitor. 

 

II. Întocmirea inventarului de către moștenitor asistat de către 

notar, o autoritate competentă sau un funcționar public competent  

 

7. În termenul de inventariere stabilit de notar, moștenitorul poate, pe 

proprie răspundere, întocmi și depune la notar inventarul. Cererea de depunere 

a inventarului conține declarația pe propria răspundere a moștenitorului, despre 

veridicitatea informației inclusă în inventar și se autentifică notarial.  La 

întocmirea inventarului moștenitorul este asistat de către notar, o autoritate 

competentă sau un funcționar public competent.  

8.  Autoritate competentă sau funcționar public competent să asiste 

moștenitorul la întocmirea inventarului poate fi: oricare notar (altul decît cel 

care desfășoară procedura succesorală), avocatul, administratorul autorizat, 

executorul judecătoresc, consulul, primarul, secretarul consiliului local, 

autoritatea tutelară competentă.  

9. Notarul, autoritatea competentă sau funcționarul public competent care 

asistă moștenitorul acordă consultație și asistență metodologică privind 

obținerea de informații necesare pentru întocmirea inventarului. În caz de 

dezacord, cel chemat să-l asiste pe moștenitor poate face observațiile proprii pe 

marginea inventarului întocmit.  

10. Inventarul se semnează de către moștenitor și se contrasemnează de 

către cel chemat să-l asiste.   

11. În cadrul procedurii de inventariere, moștenitorul și persoana chemată 

să-l asiste, pentru întocmirea inventarului se pot deplasa la locul aflării 

bunurilor nesupuse evidenței în registrele de publicitate, la bănci, pentru a le 

inventaria. Inventarierea se face cu acordul persoanei care posedă bunurile din 

masa succesorală. Dacă acest acord lipsește, se încheie un proces-verbal în care 

se enumeră, se descriu și se evaluează provizoriu bunurile care se aflau în 

posesia defunctului la data decesului, pornind de la declarațiile celor interesați. 

12. În inventar se face o mențiune distinctă în privința drepturilor și 

bunurilor în privința cărora posesorul a contestat dreptul defunctului, precum și 

în privința obligațiilor a căror existență se pune la îndoială de către moștenitor.  

 

III. Întocmirea inventarului, la cererea moștenitorului, de către notar,  

o autoritate competentă sau un funcționar public competent 

 

13. La cererea moștenitorului, notarul întocmește inventarul sau dispune ca 

acesta să fie întocmit de o autoritate competentă sau de un funcționar public 

competent, indicat la pct. 8.  

14. Autoritatea competentă sau funcționarul public competent să 
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întocmească inventarul se desemnează de către notar, prin încheiere.  

15. Notarul, autoritatea competentă sau funcționarul public competent 

desemnat de notar să întocmească inventarul, în scopul întocmirii inventarului, 

efectuează demersurile necesare pentru obținerea informației din  registrele de 

publicitate. Moștenitorul este obligat să ofere informațiile necesare pentru 

întocmirea inventarului. La cerere, moștenitorul va depune declarații pe proprie 

răspundere referitor la anumite elemente ale masei succesorale, solicitate de 

autoritate.   

16. Inventarul întocmit de către notar, autoritatea competentă sau 

funcționarul public competent desemnat, în baza informației prezentate de 

moștenitor, altor persoane fizice și juridice, a informațiilor din registrele de 

publicitate, se prezentă moștenitorului pentru informare. Moștenitorul va 

contrasemna inventarul prezentat pentru informare. 

În caz de dezacord, moștenitorul face observațiile proprii pe marginea 

inventarului întocmit.  

       Inventarul, la care se anexează după caz, observațiile moștenitorului, se 

depune la notar de către autoritatea competentă sau funcționarul public 

competent desemnat, pentru a fi anexat la dosarul succesoral. 

17. Prevederile prezentului capitol se aplică corespunzător și în cazul 

întocmirii inventarului de către subiecții prevăzuți la pct. 3 lit. c) și d).  

 

IV. Stabilirea termenului pentru întocmirea inventarului  

 

18. La cererea creditorului, notarul stabilește moștenitorului, un termen 

pentru întocmirea inventarului (termen de inventariere) și emite încheiere în 

aceste sens. 

        19. Creditorul masei succesorale depune la notar cererea de întocmire a 

inventarului în care indică creanța pe care își întemeiază cererea, momentul cînd 

a aflat despre deschiderea succesiunii. La depunerea cererii creditorul va 

prezenta notarului actele care justifică temeinicia creanțelor sale. 

        20. În cazul în care moștenitorul este un adult în privința căruia s-a instituit 

o măsură de ocrotire judiciară sau un minor, notarul este obligat să notifice 

autoritatea tutelară despre stabilirea termenului de inventariere. Notificarea se 

efectuează după emiterea încheierii de stabilire a termenului de inventariere. 
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Anexă la Regulamentul cu privire la modul  

de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral 

 

MODEL 

INVENTARUL PATRIMONIULUI SUCCESORAL 

             

Prezentul inventar este întocmit la _________________de ___________________________,  
                                                                                                  (ziua, luna, anul)                               (numele, prenumele, calitatea)                                                                                                              

IDNP
1 _____________, domiciliat

2
______________, date de contact ____________, după  

 

decesul ______________, care a urmat la data de _______________ 

                
(numele, prenumele)

 

 

Lista bunurilor și obligațiilor rămase după decesul: 

 
Numele, prenumele defunctului  

Data decesului  

Data nașterii  

Numărul de identificare al 

defunctului 
 

Informații despre drepturile de 

proprietate asupra bunurilor din 

masa succesorală
3
 

 

Bunurile care fac parte din 

componența masei succesorale 

 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

 

Valoarea, în lei 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 

Obligațiile care fac parte din 

componența mase succesorale 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

 

Suma datorată 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 

 

 Documentele care confirmă 

dreptul de proprietate a 

defunctului asupra bunurilor 

masei succesorale
4
 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

 

Documentele confirmative care 

atestă existența obligațiilor 

defunctului 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

 

 
Declar pe proprie răspundere, că datele din inventar despre activele și pasivele care intră în componența 

masei succesorale sunt, după cunoștința mea, complete și veridice, nu a fost tăinuită careva informație 

importantă, nu am dorit asistența notarului sau a altei autorități pentru expedierea demersurilor în registrele de 

                                                      
1
 Se completează în cazul în care inventarul este întocmit de către moștenitor 

2
 Se completează în cazul în care inventarul este întocmit de către moștenitor 
3 Se indică dacă masa succesorală este proprietate devălmașă a soților sau proprietate personală a defunctului 
4
 Se indică, opțional dacă au fost efectuate interpelări în registrele de publicitate sau la instituții competente 
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publicitate, deoarece cunosc componența masei succesorale. 

Sunt informat despre prevederile art. 2460 din Codul civil al Republicii Moldova (CC) conform căruia dacă 

moștenitorul omite intenționat să includă în inventar o parte esențială a bunurilor masei succesorale sau, în 

scopul prejudicierii creditorilor, admite includerea unei obligații inexistente, atunci acesta răspunde nelimitat 

pentru toate obligațiile masei succesorale.  

Totodată, înțeleg că această regulă se aplică și atunci cînd, în cazul prevăzut la art. 2458 CC eu refuz să ofer 

informații sau tergiversez intenționat un timp îndelungat să le furnizez
5
.  

Prezentul exemplar al inventarului masei succesorale este întocmit de către mine pe propria răspundere și îl 

prezint  pentru anexare la dosarul succesoral deschis după decesul ____________________
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
    (numele, prenumele și semnătura persoanei care a întocmit inventarul) 

 

 

_________________________________________ 
          (numele, prenumele, semnătura și calitatea contrasemnatarului) 

 

 

                                                      
5
 Se completează în cazul în care inventarul este întocmit de către notar, autoritatea competentă sau funcționarul 

public competent desemnat 
6 
Se completează în cazul în care inventarul este întocmit de către moștenitor 

 


