
MINlSTERUL JUSТlT1El AL
REPUBLICII MOLDOV А

ORDIN
ПРИКАЗ

тип. Chi~inau

МИНИСТЕРСТВОIОСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

" С3 " 2015 Nr.

Си privire la abrogarea Regulamentului
privind organizarea ~i functionarea Directiei ароstШi

iп temeiullit. s) aliп. (1) pct. 7 diп Regulameпtul priviпd orgaпizarea $ijuпc{ioпarea Miпisterи/иi Jиsti{iei,
aprobat priп Hotarirea Guvemului пr. 736 diп 3 octombrie 2012,

ORDON:

1. Se aproba "Regulamentul privind organizarea ~i functionarea Directiei
apostila" (conform anexei).

2. Se abroga Ordinul Ministrului Justфеi nr.263 din 01 iunie 2014 "Си
privire la aprobarea "Regulamentului de organizare ~i functionare а Directiei
Apostila" .

3. Prezentulordin se aduce la cuno~tinta colaboratorilor Directiei apostila.

Ministru Vladimir GROSU



Апеха
'а Ordiпul Miпislrului JUsli/iei

пr.c2 90 diп ()3 t. e-ci;' ( 2015

REGULAMENTUL
privind organizarea ~i functionarea Directiei ароstШi

1. DISPOZITII GENERALE

1. Domeniul de reglementare
Regulamentul privind organizarea ~i functionarea Diгесtiеi Apostila din саdгul Мiпistегului

JusЩiеi ОП continuare Regulament) reglementeaza misiunea, functiile de baza, аtгiЬutiilе,
drepturile ~i responsabilitatile Directiei.

Directia Apostila este о subdiviziune а Ministerului JusЩiеi, саге se subordoneaza пеmijlосit
vice-ministrului jusЩiеi.

11.MISIUNEA, FUNCTIILE DE
BAZA $1 АТЮВUТIILЕ DIRECTIEI

2. Misiunea
Misiunea Directiei сопstа 1Пeliberarea-apostilei de ре actele oficiale ale RepubIicii Moldova,

1П temeiul Сопvепtiеi de la Haga 5 octombrie 1961, precum ~i supl'imarea cel'intei
supralegalizarii actelor oficiale straine ~i legalizarea actelor notariale, acte judecatore~ti destinate
а fi prezentate ре teritoriul unui stat саге пи este membru lа Conventie sau саге au formulat
obiectii referitor la aplicarea acesteia fata de RepubIica Moldova, date ргiп lege 111competel1ta
Ministerului JusЩiеi.

3. Functiile де baza:
!п vederea геаlizагii misiunii sa[e, Diгесtiа аге urmatоагеlе functii de baza:
а) primirea ~i examinarea cererilor (Ia ghi~ee]e аutогizаtе de miпistег c1t ~i оп - lil1e) lа

actele oficiale supuse apostilarii;
Ь) sсапагеа ~i 1nгеgistгагеа actelor oficiale supuse apostilarii 1П fi~iегul еlесtГОl1iс "Е-

apostila";
с) eliberarea ехtгаsului de ре e-apostila;
d) аsigurагеа раstгагii ~i evidentei fondului аг],ivistiс а сеl'егilог ргivil1d ароstilш'еа ~i

suргаlеgаlizагеа acteloI" oficiale;
е) асtuаlizагеа informatiei privind specimel1ele semnaturiloI" регsоапе[ог oficiale ~i

amprenta ~tampileloI" огgапеlогаЫlitаtе de еliЬегагеа acteloI" oficiale sLlpuse ароstilaгii
sau suргаlеgаlizагii:

f) primirea, ехаmiпагеа, executarea реЩiilог ~i а solicitarilor parvenite de lа регsоапе fizice
sau juridice, ргесит ~i tiпегеа геgistгului dеmегsuгilог, реЩiilог ~i il1tегреlаr'ilог;

g) suргаlеgаlizагеа acteloI" oficiale.



4. Atribuţiile Direcţiei
Direcţia are următoarele atribuţii:
1) În domeniul primirii şi examinării cererilor(la ghişeele autorizate de minister cit şi
online) la actele oficiale supuse apostilării:
a) primeşte cereri privind eliberarea e-apostilei;
b) stabileşte identitatea subiectului şi examinează obiectul cererii;
c) acordă asistenţă cetăţenilor privind procedura de apostilare şi supralegalizare a actelor

oficiale;
d) verifică corectitudinea talonului de plată;
e) verifică:

a. conditiile de formă ale actului (seria, numărul, data, sigiliul actelor cu multiple
pagini, lipsa corectări lor, pct. 13, pct. 14, pct.27 lit.b-f)

b. condiţiile de fond ale actului (pctA al.3, pct.9)
f) va interpela organul emitent În cazul lipsei specimenului semnăturii şi a amprentei

sigiliului instituţiei corespunzătoare. În cazul lipsei specimenului semnăturii şi amprentei
sigiliului documentului de stare civilă, registratorul verifică documentul prin platforma de
interoperabilitate cu Serviciul Stare Civilă;

g) va stabili dacă actul din copie a fost apostilat şi va stabili dacă apostilele prezentate sunt
autentice.

h) va stabili la depunerea on -line, suplimentar atribuţiilor de bază, dacă actele, de pe care
s-au facut copii şi traduceri legalizate notarial au fost anterior apostilate;

i) va anunţa solicitantul, În termeni restrÎnşi, despre problemele depistate;
j) Înregistrează cererile de urgenta re a actelor supuse spre apostilare;
k) va sistematiza specimenele parvenite În termen de 2 zile lucrătoare;
1) va examina actele depuse spre apostilare În termenul:

1 ora- 30 min. de la achitare
1 zi - 5 ore de la achitare
5 zile - 3 zile de la achitare

m) va stabili dacă sunt aplicate toate apostilele pe actele prezentate.

2) În domeniul scanării şi Înregistrării actelor oficiale supuse apostilării În fişierul
electronic "E-apostilă":

a) examinează şi scanează actele supuse apostilării;
b) Înregistrează actele supuse apostilării În fişierul electronic" E-apostiIă";
c) actualizează cîmpurile din fişierul electronic cu privire la organul emitent al actului

oficial.

3) În domeniul eliberării extras ului de pe e-apostila:
a) eliberează şi verifică e-apostila de pe actele oficiale la cererile depuse spre apostilare:
denumirea actului apostilat, seria, numărul, semnătura persoanei responsabile pentru
aplicarea apostilei, datele din ştampilă.



b) va stabili dacă, numărul şi sena introduse În apostilă, corespund cu numărul ŞI sena
actului apostilat;
c) va stabili dacă sunt aplicate toate apostilele pe actele prezentate;
d) confirmă faptul eliberării e-apostilei prin semnătură;
e) sistematizează cererile conform termenului stabilit;
f) sistematizează cererile pentru transmiterea acestora În arhivă;
g) sistematizează cererile şi actele supuse apostilării, care nu au fost ridicate.

4) În domeniul asigurării păstrării şi evidenţei fondului arhivistic a cererilor privind
apostilarea şi supralegalizarea actelor oficiale:

a) primeşte spre păstrare cererile de la actele eliberate, care au fost supuse apostilării ŞI

supralegalizării;
b) asigură sistematizarea, păstrarea şi folosirea cererilor stocate În arhivă;
c) selectează cererile pentru păstrarea temporară sau permanentă În arhivă;
d) Întocmeşte acte despre transmiterea cererilor către Arhiva Ministerului;
e) Întocmeşte acte despre nimicirea cererilor cu termen expirat de păstrare;
f) efectuează controlul asupra stării documentelor şi regimului de păstrare În arhivă;
g) primeşte spre arhivare dosarele şi registrele documentelor parvenite În Direcţie;
h) transmite şefului din subordine, cererile solicitate din fondul arhivistic;
i) asigură evidenţa cererilor solicitate şi restituirea acestora, În rezultatul solicitărilor din

fondul arhivistic.

5) În domeniul actualizării informaţiei privind specimenele semnăturilor persoanelor
oficiale şi amprenta ştampilelor organelor abilitate de eliberarea actelor oficiale supuse
aposti/ării sau supralegalizării:

a) Întocmeşte demersuri către organele abilitate de eliberare actelor oficiale;
b) sistematizează specimenele persoanelor oficiale şi amprenta ştampilelor instituţiilor

abilitate;
c) analizează şi identifică necesitatea de suplinire a listei specimenelor persoanelor oficiale

şi amprenta ştampilelor instituţiilor abilitate.

6) În domeniul primirii, examinării, executării petiţii/or şi a solicitărilor parvenite de la
persoane fizice sau juridice, precum şi ţinerea registrului demersurilor, petiţii/or şi
interpeIări/or;

a) primeşte petiţii sau solicitări de la persoane fizice sau juridice (depuse personal, poştă,
fax sau e-mail etc.);

b) indentifică funcţionarul care va examina şi va răspunde la solicitarea parvenită;
c) Înregistrează orice solicitare sau petiţie În registrul ţinut de direcţie;
d) Întocmeşte şi transmite (prin poşta, fax sau e-mail etc.) demersuri către organele abilitate

de eliberarea actelor oficiale cu privire la verificarea suplimentară a actului supus
apostilării sau supralegalizării;

e) Înregistrează În registru răspunsurile primite de la organele sesizate;
f) execută actul supus aposti Iări i sau supralegal izări i În dependenţă de răspu nsul pri In it de

la organul sesizat.
7) În domeniul supralegalizării actelor oficiale:

a) verifică cererea cu materialele dosarului;



b) informează solicitantul despre procedura de supralegalizare a actelor care urmează a fi
prezentate pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţia cu privire la suprimarea
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine(lordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia,
Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) sau care a formulat obiecţii cu privire la aplicarea
Conveţiei Între aceasta şi Republica Moldova(Germania);

c) verifică autenticitatea semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor
fizice şi juridice;

d) Înregistrează actul supus supralegalizării În registru şi aplică ştampila corespunzătoare
Însoţită de semnătura persoanei responsabile;

e) legalizează autenticitatea semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe
actele judiciare;

f) legalizează autenticitatea semnăturii notarului.
III. DREPTURILE DIRECŢIEI

5. Colaboratorii Direcţiei Apostilă au următoarele drepturi:
a) să solicite de la deponent prezentarea tuturor actelor necesare;
b) să verifice,În limita competenţei sale, cererea şi actele depuse spre

aposti lare/ sup ra lega lizare;
c) să restituie/refuze primirea actelor spre apostilare, dacă acestea nu Întrunesc condiţiile

cerute de lege;
d) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, judecătorii,

informaţia necesară pentru Îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu.

IV. RESPONSABILITĂŢILE DIRECŢIEI

6. Colaboratorii Direcţiei Apostilă au următoarele responsabilităţii:
a) să consulte cetăţenii privind procedura de aplicare a apostilei sau de supralegalizare a

actelor;
b) să primească cererile de aplicare a apostilei, să scaneze actele supuse apostilării, să

Înregistreze actele supuse apostilării sau supralegalizării;
c) să verifice şi să examineze actele şi datele Întroduse În Fişierul electronic;
d) să elibereze În termenii stabiliţi extrasul de pe e-apostila şi actele oficiale depuse spre

supralegal izare;
e) să asigure procesul de actualizare a informaţiei juridice pe portalul www.justice.l!ov.md.

www.apostila.gov.md. panouri le informative ale Direcţiei Apostilă.
Colaboratorii Direcţiei apostilă nu poartă răspundere pentru erorile comise În actele oficiale
supuse apostilării.

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI
7.Conducerea Direcţiei
Direcţia este condusă de şef care se numeşte În funcţie şi se eliberează din funcţie de

către ministru, În condiţiile legislaţiei În vigoare.

http://www.justice.l!ov.md.
http://www.apostila.gov.md.
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