MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chişinău
________________________ 2019

nr. ________

Cu privire la aprobarea modelului încheierii
de învestire cu formulă executorie
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr. de înregistrare _________
din ________________

În temeiul art. 43 alin. (2) din Legea nr. 246/2018 privind procedura
notarială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 30-37, art. 89),
O R D O N:
1. Se aprobă modelul încheierii de învestire cu formulă executorie (se
anexează).
2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Ministru

Victoria IFTODI

MD-2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, tel.:022 23 4795, fax: 022 23 47 97, www.justice.gov.md

Aprobat
prin Ordinul ministrului justiției
nr.______din __________________

MODEL

REPUBLICA MOLDOVA
NOTARUL (numele şi prenumele)
SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)
(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)
ÎNCHEIERE
de învestire cu formulă executorie
Notarul ______________, examinând cererea creditorului1: ________________ ,
(numele, prenumele)

privind solicitarea de învestire cu formulă executorie a actului neautentificat notarial:2 _______,
a stabilit:
Creditorul1 ___________, prin cererea sa nr. ____ din__________ a solicitat învestirea cu
formulă executorie a3 _______________________ .
Examinând cererea și actele prezentate de creditor, notarul prin încheierea nr. ____ din
________ a dat curs procedurii de învestire cu formulă executorie notificând debitorul4 ___________
în condițiile art. 43 alin. (5) și (6) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială, prin notificarea
nr. _____ din ___________ , fiindu-i acordat termen de executare a obligației până la data de _______
inclusiv.
În legătură cu faptul că debitorul nu a executat obligația în termenul stabilit de către notar, în
baza cererii creditorului, actului ce confirmă nașterea obligației, notificarea debitorului și dovada
recepționării, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. u) și art. 43 alin. (8) din Legea nr.
246/2018 privind procedura notarială, art. 11 lit. k) din Codul de executare,
DISPUN:
1. Se învestește cu formulă executorie2 __________, cu valoarea creanței în sumă de5
________.
2. Actul învestit cu formulă executorie are putere de titlu executoriu în condițiile legii.

Încheierea de învestire cu formulă executorie poate fi contestată în termen de 10 zile de
la data comunicării, în instanţa de judecată6 __________.
S-a înregistrat cu nr._____.
S-a încasat taxa de stat _____ lei.
S-a perceput plata pentru asistența notarială _______ lei.
/ștampila/ NOTARUL
/semnătura/

1

Se indică datele de identificare, numărul de identificare de stat al persoanei /cod fiscal, domiciliul/sediul, datele de contact,
după caz, altă adresă de corespondență a creditorului, datele bancare de identificare, iar în cazul în care creditorul este
reprezentat de o altă persoană, se indică numele, prenumele reprezentantului și actul care justifică împuternicirile de
reprezentare;
2
Se indică actul care confirmă nașterea obligației, data, luna, anul încheierii acestuia;
3
Se indică actul care confirmă nașterea obligației, data, luna, anul încheierii acestuia, părțile și conținutul succint;
4
Se indică datele de identificare, numărul de identificare de stat al persoanei /cod fiscal, domiciliul/sediul, datele de contact,
după caz, altă adresă de corespondență a debitorului, datele bancare de identificare;
5
Se indică suma cu cifre și cu litere, și valuta în care urmează a fi achitată valoarea creanței, după caz, valoarea sumei restante,
inclusiv dobânda, penalitățile și alte costuri sau cheltuieli indicate de către creditor.
6
Se indică denumirea instanței conform competenței teritoriale în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea notarul.

