Proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr._______
din____ ____________2016
Chişinău
Cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi
serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale
acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor
privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006
-------------------------------------------------------------------Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul
Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea,
precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, Nr. 43-46, art. 284) cu modificările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1.

Codul
categoriei

001

Capitoul I pct. 2) va avea următorul cuprins:
„ 2) Direcţia servicii și profesii juridice
Denumirea serviciilor

Tariful
unui
serviciu, lei

Eliberarea licenţei pentru activitatea notarială

450,00

Eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat

450,00

Eliberarea extraselor şi a fotocopiilor din registrul actelor notariale

20,00

Eliberarea duplicatelor actelor notariale din fondul de arhivă notarială

30,00

Eliberarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra
imobilului ca rezultat al desfacerii benevole a tranzacţiei sau declarării
ei nule pe baza deciziei judecătoreşti

20,00

Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în
favoarea clientului

10,00

Efectuarea înscrisurilor pe acte

10,00

Eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi traducător
autorizat

450,00

Eliberarea duplicatului de pe autorizația pentru activitatea de interpret
şi traducător autorizat

200,00

Taxă pentru participarea la examenul de atestare a interpreților și
traducătorilor

200,00

Eliberarea legitimației de interpret sau traducător autorizat

100,00

Eliberarea autorizației de administrator autorizat

450,00

Eliberarea licenţei pentru activitatea de executor judecătoresc

450,00

”.
2. Capitolul 2 va avea următorul cuprins:
„
Denumirea serviciilor
Codul
categori
ei
001
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din
Registrul de stat al actelor juridice al Republicii
Moldova pentru persoanele juridice şi persoanele
fizice, cu excepţia pensionarilor şi persoanelor
invalide de gr. I, II, III.
001
Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului,
inclusiv modificat, al actului juridic extras din
Registrul de stat al actelor juridice al Republicii
Moldova pentru persoanele juridice şi persoanele
fizice, cu excepţia pensionarilor şi persoanelor
invalide de gr. I, II, III.
Accesul la Registrul dosarelor succesorale şi
testamentelor:
001
a) conectare la registru
001
b) abonament lunar la registru
Accesul la Registrul garanţiilor reale mobiliare:
001
a) acces activ lunar la registru
001
b) acces activ pentru o singură înregistrare în registru
001
c) acces pasiv lunar la registru
001
d) acces pasiv pentru o singură căutare în registru
”.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:

Termenul de
executare
În ziua
depunerii cererii

Tariful
serviciului,
lei
0.75 pentru
o pagină

În 5 zile
lucrătoare de la
depunerea cererii

27,00
pentru un
act

150.00
120.00
200,00
40.00
1000,00
20.00

