MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chişinău
________________2019

nr.__________
ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiţiei
_____________________
nr. ______din _________

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

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 __________

REGULAMENTUL
cu privire la modul de efectuare a inventarierii
patrimoniului succesoral

1. Regulamentul cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului
succesoral (în continuare Regulament) stabilește regulile de efectuare a
inventarierii bunurilor şi obligațiilor rămase după decesul defunctului la
momentul deschiderii moștenirii, constatarea şi înregistrarea rezultatelor
inventarierii şi întocmirea actului constatator la sfîrșitul inventarierii
patrimoniului succesoral (în continuare inventariere).
2. Inventarierea constituie un procedeu de stabilire a situației reale, prin care
se constată existența cantitativă și valorică sau numai valorică, după caz, a
tuturor bunurilor și obligațiilor aflate în componența patrimoniului succesoral la
momentul deschiderii moștenirii.
3. Inventarierea se face cu acordul persoanei care posedă bunurile din
patrimoniul succesoral. 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.
4. Bunurile care se află în posesia altor persoane și în privința cărora se
invocă un drept al defunctului se menționează distinct într-o listă, care se
anexează la inventar, cu indicarea locului unde se află.
5. Dacă proprietatea asupra unora dintre bunurile succesorale este contestată,
acestea vor fi menționate separat într-o listă, care se anexează la inventar.
6. Inventarierea se efectuează în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care
persoana care efectuează inventarierea apreciază că aceasta nu poate fi efectuată
într-o singură zi, din cauza volumului patrimoniului succesoral, se recurge la
inventarierea cu prioritate a bunurilor prevăzute la pct. 11. Bunurile susceptibile
de pieire ori distrugere și cele perisabile se inventariază de urgență cu
întreprinderea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea acestora, iar în
cazul în care aceasta nu este posibil, se înstrăinează cu includerea contravalorii
lor în masa succesorală.
7. Bunurile care nu au fost incluse în inventar, sau, după caz încăperile unde
acestea se află, se sigilează, cu excepția cazului cînd acestea sunt necesare
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pentru uzul casnic, fapt despre care se menționează în inventar. Sigiliul se aplică
de către persoana care efectuează inventarierea, iar în cazul în care aceasta se
efectuează de către moștenitor, sigiliul se aplică de către persoana care îl asistă
în conformitate cu art. 2457 din Codul civil. Continuarea procedurii de
inventariere poate avea loc după verificarea integrității sigiliului aplicat.
8. Moștenitorul este obligat să ofere toată informația de care dispune și care
este necesară pentru întocmirea inventarului, în cazul în care inventarul se
întocmește în conformitate cu art. 2458 din Codul civil.
9. În situația în care, cu ocazia întocmirii inventarului, se depistează vreun
testament olograf lăsat de defunct, acesta se vizează spre neschimbare în
conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr.246/2018 privind procedura
notarială.
10. Dacă în procesul inventarierii se găsesc arme, persoana care întocmește
inventarul este obligată să le menționeze distinct într-o listă, care se anexează la
inventar și să anunțe cel mai apropiat organ de poliție, în vederea verificării
legalității deținerii acestora de către defunct.
11. În cadrul inventarierii se vor aplica măsuri de conservare a următoarelor
bunuri din patrimoniul succesoral:
a) bijuteriile şi alte obiecte de aur, argint, platină și de metale din grupa
platinei, din pietre prețioase şi perle, precum şi fragmentele din aceste obiecte,
care se depozitează la instituția financiară sau în depozitul notarial;
b) bunurile care constituie amintiri de familie (corespondența purtată de
membrii familiei, arhivele familiale, decorațiile, portretele de familie,
documentele, precum și orice alte bunuri cu semnificație morală deosebită
pentru respectiva familie), care se depozitează la unul ori la mai mulți
moștenitori sau în locul convenit de ei;
c) numerarul, în monedă națională şi/sau valută străină, care se depozitează
la instituția financiară sau în depozitul notarial;
d) cambiile şi alte titluri de valoare, care se depozitează la instituția
specializată sau în depozitul notarial.
12. Inventarul poate fi întocmit de către:
a) notar;
b) custodele/administratorul masei succesorale;
c) moștenitor în conformitate cu prevederile art. 2457 din Codul civil;
d) una din persoanele/autoritățile prevăzute la art. 2458 alin. (1) din Codul
civil.
13. La finalul inventarierii patrimoniului succesoral se întocmește un
inventar, care conține: numele, prenumele persoanei care a întocmit inventarul și
a persoanelor care au participat la inventariere; numele, prenumele defunctului
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și data decesului; lista bunurilor și, după caz, a obligațiilor stabilite la momentul
deschiderii moștenirii și data întocmirii inventarului.
14. În inventar se consemnează toate bunurile identificate cu enumerarea și
descrierea detaliată a acestora, cu indicarea valorii provizorii la data inventarierii
și a locului aflării acestora.
15. Inventarul se completează manual, cu scris citeț (cu cerneală sau pix)
sau computerizat. Inventarul se întocmește într-un singur exemplar, care se
depune la notarul care instrumentează procedura succesorală și se anexează la
dosarul succesoral.
16. În inventar nu se admit corectări sau ștersături, rînduri necompletate.
Erorile materiale evidente și greșelile gramaticale pot fi corectate doar prin
anularea informației incorecte şi înscrierea informației corecte, cu aplicarea
semnăturii persoanei care a întocmit inventarul.
17. În procesul inventarierii, cu acordul moștenitorului, poate fi contractat,
un expert evaluator, pentru a evalua bunurile atît separat, cît şi în ansamblu. În
cazul în care lipsește acordul moștenitorului, evaluarea bunurilor de către
expertul evaluator poate fi solicitată de către un creditor al defunctului cu
achitarea de către acesta a cheltuielilor ocazionate cu aceasta.
18. Obligațiile defunctului se includ în inventar dacă rezultă din înscrisuri
sau din declarații probate de către persoane interesate prin actele justificative.
19. În cazul în care inventarul se întocmește de către persoanele prevăzute la
pct. 12 lit. a), b) și d), acesta se semnează de către persoana care l-a întocmit și
se contrasemnează de către moștenitor, sau în cazul în care moștenitorul se află
în imposibilitate de a semna, de către 2 martori care participă la inventariere.
20. Dacă ulterior întocmirii inventarului se identifică bunuri sau obligații
care nu se încadrează în categoriile bunurilor și obligațiilor enumerate la art.
2460 alin. (1) din Codul civil, inventarul poate fi completat cu datele despre
acestea în același mod în care a fost întocmit.
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