GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE
nr. ______
din _______________2016
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008
pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul
Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de
formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale
În temeiul art. 43 al Legii nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, Nr. 223-230,
art. 519), cu modificările ulterioare, Guvernul, HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi
tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a
Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112-114, art.739), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. se completează cu punctul 3, cu următorul cuprins:
„ 3. Modul de prestare a serviciilor de stare civilă solicitate în cadrul misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova acreditate în străinătate, sunt
reglementate prin act normativ departamental comun al Ministerului Justiţiei şi Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene.”.
2. Anexa nr. 1 la Hotărîre:
poziţiile 1-5 se abrogă;
la poziţia 6 rubrica 3 cuvintele „eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă” se
substituie cu cuvintele „certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de stat";
poziţia 9 se abrogă;
poziţia 131 va avea următorul cuprins:
„131 Informarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare la data
gratuit
străine acreditate pe teritoriul Republicii Moldova despre stabilită
înregistrarea de stat a faptelor de stare civilă (căsătoriilor conform legii
sau decesurilor) cu privire la străini, produse pe teritoriul
Republicii Moldova
poziţiile 14 şi 15 vor avea următorul cuprins:
„14 Certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de
stat, cu eliberarea duplicatului certificatului, extrasului de
pe actul de stare civilă sau a certificatului eliberat ca
rezultat al modificării actului de stare civilă

30 de zile

30-00

15. Aviz privind neînregistrarea actului de stare civilă

30 de zile sau 30-00
conform
termenului
solicitat
pentru
certificarea
faptului de
stare
civilă supus
înregistrării
de stat

se completează cu poziţiile 172 -175 cu următorul cuprins:
172 Eliberarea certificatului privind confirmarea, în baza actelor
30 de zile 40-00
. de stare civilă, a raporturilor de rudenie pînă la gradul IV
inclusiv
3
17 Eliberarea certificatului privind componenţa familiei bazată
30 de zile 40-00
. pe raporturi de rudenie (soţi, părinţi-copii), confirmate prin
acte de stare civilă
174 Eliberarea certificatului privind naţionalitatea şi/sau
30 de zile 30-00
. apartenenţa etnică
175 Eliberarea certificatului privind îndeplinirea condiţiilor
30 de zile 40-00
legale pentru încheierea căsătoriei şi lipsa
impedimentelor la căsătorie
la poziţia 25, rubrica 2 şi 3, cuvintele „eliberarea certificatului de stare civilă sau a
extrasului” se substituie cu cuvintele „certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de
stat”;
se completează cu poziţia 34 cu următorul cuprins:
34. Eliberarea şi certificarea copiilor de pe documentele de
30 de zile 25-00
arhivă ce au servit temei pentru înregistrarea, modificarea
sau anularea actelor de stare civilă
Nota va avea următoarea redacţie:
„ Notă:
La solicitarea solicitantului prestarea serviciilor în regim de urgenţă prevăzute la:
punctele 14-22, cu termenul de executare de 20 zile, 15 zile, 7 zile, 3 zile, 24 ore şi 1
oră, se aplică, respectiv, coeficientul 2, 3, 5, 6, 7 şi 10;
punctele 23-24, cu termenul de executare de 7 zile, 3 zile, 24 ore şi 1 oră, se aplică,
respectiv, coeficientul 2, 3, 4 şi 5;
La calcularea termenelor de executare de 7 zile, 3 zile şi 24 ore se va ţine cont de
programul de lucru.”
3. Anexa nr. 2 la Hotărîre:
poziţia 12 rubrica 3 cuvintele „eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă" se
substituie cu cuvintele „certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de stat";
poziţiile 13, 20-22 se abrogă;
poziţia 252 va avea următorul cuprins:
„252 Înscrierea informaţiei despre naţionalitate şi/sau apartenenţă în ziua gratuit
etnică în actul de naştere şi actele de stare civilă ale copiilor adresării
minori, prin completare, în baza declaraţiei pe propria răspundere,

cu eliberarea certificatului
apartenenţa etnicii

privind

naţionalitatea

şi/sau

se completează cu poziţia 271, cu următorul cuprins:
„271 Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre
.
soţi, în condiţiile legii

120la
00”
data
stab
ilită
con
for
m
legi
i
la poziţia 28, rubrica 2 şi 3, cuvintele „eliberarea certificatului de stare civilă sau a
extrasului" se substituie cu cuvintele „certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de
stat";
se completează cu poziţiile 281 şi 282 cu următorul cuprins:
„281 Înregistrarea actului de stare civilă în temeiul hotărîrii
la data 50-00
judecătoreşti privind constatarea unor fapte de stare civilă sau
stabilită
al hotărîrii judecătoreşti privind constatarea faptului
conform
înregistrării de stat a unor acte de stare civilă, produse anterior legii sau
în 3 zile
2
28 Operarea menţiunii în actele de stare civilă în temeiul hotărîrii
3 zile
50judecătoreşti
00”
poziţiile 32 şi 33 vor avea următorul cuprins:
„32. Certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de stat, cu 30 de zile
eliberarea duplicatului certificatului, extrasului de pe actul de
stare civilă sau a certificatului eliberat ca rezultat al modificării
actului de stare civilă
33. Aviz privind neînregistrarea actului de stare civilă, în limitele
30 de zile
sau
competenţei teritoriale
conform
termenulu
i solicitat
pentru
certificare
a faptului
de stare
civilă
supus
înregistrăr
ii de stat
1
2
se completează cu poziţiile 41 - 41 cu următorul cuprins:
„ 411 Eliberarea certificatului privind naţionalitatea și/sau
apartenenţa etnică

30 de zile

3000

3000"

3000

412 Eliberarea certificatului privind îndeplinirea condiţiilor legale
30 zile
4000”
pentru încheierea căsătoriei şi lipsa impedimentelor la
căsătorie
la poziţia 42, rubrica 2, cuvintele „duplicatului certificatului de stare civilă sau a extrasului
de pe actul respectiv” se substituie cu cuvintele „documentelor de stare civilă”;
se completează cu poziţia 471 cu următorul cuprins:
„ 471 Oficierea solemnă a căsătoriei în cadrul instituţiilor penitenciare la data
100
stabilită
-00”
cu o persoană condamnată sau arestată
conform
legii
la poziţia 52, rubrica 2 va avea următorul cuprins: „Oferirea posibilităţii înregistrării
foto/video la prestarea serviciilor de înregistrare a actelor de stare civilă ”;
se completează cu poziţia 55 cu următorul cuprins:
„ 58 Eliberarea şi certificarea copiilor de pe documentele de arhivă ce
au servit temei pentru înregistrarea, modificarea sau anularea
actelor de stare civilă
Notele vor avea următorul cuprins:

30 zile

2500”

„Notă:
La solicitarea solicitantului prestarea serviciilor în regim de urgenţă prevăzute la:
punctele 29-34, cu termenul de executare de 20 zile, 15 zile, 7 zile, 3 zile, 24 ore şi 1 oră,
se aplică, respectiv, coeficientul 2, 3, 5, 6, 7 şi 10;
punctele 35-412, cu termenul de executare de 15 zile, 7 zile, 3 zile şi 24 ore, se aplică,
respectiv, coeficientul 3, 5, 7 şi 8;
punctele 36-41, cu termenul de executare de 6 ore, se aplică coeficientul 9
În cazul acordării serviciilor stipulate la punctul 35 nu se încasează taxele prevăzute la
punctul 48 al prezentului Nomenclator.
Locuitorii satelor Coşniţa, Sănătăuca şi Varniţa pentru serviciile specificate la punctul 48
vor achita doar taxa de 100-00 lei.
La calcularea termenelor de executare de 7 zile, 3 zile şi 24 ore se va ţine cont de
programul de lucru.”
5. Anexa nr. 3 la Hotărîre:
la prima poziţie, sintagma „invalizii de grupa I, II şi a IlI-a” se substituie cu cuvintele
„persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii";
la poziţia a 3, cuvintele „pensionari de vîrstă” se substituie cu cuvintele „cetăţeni ai
Republicii Moldova pensionari pentru limită de vîrstă”;
la poziţia a 4 după cuvîntul „copii” se completează cu cuvîntul „minori”;
la poziţia a 6 cuvîntul „participanţii” se substituie cu cuvintele „cetăţeni ai Republicii
Moldova participanţi";
la poziţiile 8-9 cuvîntul „cetăţenii” se exclude;
prima propoziţie se completează cu poziţii noi cu următorul cuprins:
„lipsite de documente de stare civilă pe numele său şi al copiilor minori, ca rezultat al
producerii calamităţilor naturale;
studenţi cetăţeni ai Republicii Moldova, reîntorşi de la studii din străinătate pentru
obţinerea documentelor necesare eliberării actelor de identitate - 50% din costul total al

serviciilor prevăzute la punctele 14, 23 lit. b), 25, 28 a Anexei nr. 1 şi punctele 28, 32, 39, 54
a Anexei nr. 2;
cetăţeni reîntorşi de peste hotare: victime ale traficului de fiinţe umane, copii neînsoţiţi,
migranţi aflaţi în dificultate (migranţi - cetăţeni ai Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare
şi înregistraţi la agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă)" - pentru serviciile prevăzute
la punctele 14, 23 lit. b), 25, 28 ale Anexei nr. 1 şi punctele 28, 32, 39, 54 ale Anexei nr. 2;”.
Notă se completează la sfîrşit cu o propoziţie cu următorul cuprins: „Pentru serviciile
prestate cu termen de executare de 24 de ore şi 1 oră, nu se aplică scutiri de la plata tarifului."
6. La Anexa nr. 4 la Hotărîre:
în tot textul cuvintele „devizelor de cheltuieli şi a planului de finanţare” se substituie cu
cuvintele „ a bugetului şi repartizarea acestuia”, iar cuvintele „devizul de venituri şi cheltuieli”
se substituie cu cuvîntul „buget” la cazul gramatical respectiv;
punctul 1, sintagma „art. 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar
şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie
specială) cu modificările şi completările ulterioare" se substituie cu sintagma „art. 43 al Legii
181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (Monitorul Oficial
2014, nr. 223-230, art. 519)";
punctul 10 se completează cu propoziţia: „Serviciile solicitate de către persoane în cadrul
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, vor fi prestate după transferul costului acestora
pe contul trezorerial al Serviciului de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene";
la punctul 14, cuvintele „executorul primar de buget" se substituie cu cuvintele
„autoritatea bugetară".
7. Anexa nr. 5 la Hotărîre:
punctul 1 va avea rmătorul cuprins:
„1. Regulamentul cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor
speciale ale Serviciului Stare Civilă (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate
cu prevederile art.16 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), cu modificările şi
completările ulterioare, şi are drept scop reglementarea modului de formare, utilizare, evidenţă
şi raportare şi a mijloacelor speciale ale Serviciului Stare Civilă (în continuare - Serviciul).”
în tot cuprinsul tabelelor 1 şi 2 cuvintele „specialist coordonator" se substituie cu
sintagma „funcţionar 1", iar cuvintele „specialist superior" cu sintagma „funcţionar 2";
la Tabelul 1:
poziţiile 14 şi 15 vor avea următorul cuprins:
„ 14 Certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de stat, şef
cu eliberarea duplicatului certificatului, extrasului de pe actul subdiviziune
de stare civilă sau a certificatului eliberat ca rezultat al
funcţionar 1
modificării actului de stare civilă
funcţionar 2

15

Aviz privind neînregistrarea actului de stare civilă

5
12
20

total

37

şef
subdeviziune
funcţionar 1
funcţionar 2

5
12
20

total

37”.

se completează cu poziţiile 17 -17 cu următorul cuprins:
2

5

„
Eliberarea certificatului privind confirmarea, în baza şef
172 actelor de stare civilă, a raporturilor de rudenie pînă la subdiviziune
gradul IV inclusiv
funcţionar 1
funcţionar 2
total
3
17 Eliberarea certificatului privind componenţa familiei şef
bazată pe raporturi de rudenie/afinitate (părinţi-copii), subdiviziune
confirmate prin acte de stare civilă
funcţionar 1
funcţionar 2
total
4
17 Eliberarea certificatului privind naţionalitatea şi/sau şef
apartenenţa etnică
subdiviziune
funcţionar 1
funcţionar 2
total
5
17 Eliberarea certificatului privind îndeplinirea condiţiilor şef
legale pentru încheierea căsătoriei şi lipsa impedimentelor subdiviziune
la căsătorie
funcţionar 1
funcţionar 2
total

5
20
25
50
5
20
25
50
5
10
20
35
5
20
25
50”.

la poziţia 25, rubrica 2, cuvintele „eliberarea certificatului sau a extrasului" se
substituie cu cuvintele „certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de stat";
se completează cu poziţia 34 cu următorul cuprins:
„34. Eliberarea şi certificarea copiilor de pe documentele de şef
5
arhivă ce au servit temei pentru înregistrarea, modificarea subdiviziune
sau anularea actelor de stare civilă
funcţionar 1 25
total
30”
la Tabelul 2 se introduce poziţia 271 cu următorul cuprins:
„271 Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia şef
dintre soţi, în condiţiile legii
subdiviziune
funcţionar 1
total

5
150
155”.

la poziţia 28, rubrica 2, cuvintele „eliberarea certificatului sau a extrasului" se substituie
cu cuvintele „certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de stat”;
se completează cu poziţiile 281 şi 282 cu următorul cuprins:
„281 Înregistrarea actului de stare civilă în temeiul hotărîrii şef
5
judecătoreşti privind constatarea unor fapte de stare civilă subdiviziune
sau al hotărîrii judecătoreşti privind constatarea faptului funcţionar 1 55

282

înregistrării de stat a unor acte de stare civilă, produse total
anterior
Operarea menţiunii în actele de stare civilă în temeiul şef
hotărîrii judecătoreşti
subdiviziune
funcţionar 1
total

60
5
55
60”.

poziţiile 32 şi 33 vor avea următorul cuprins:
„32 Certificarea faptului de stare civilă supus înregistrării de şef
stat, cu eliberarea duplicatului certificatului, extrasului de subdiviziune
pe actul de stare civilă sau a certificatului eliberat ca rezultat funcţionar 1
al modificării actului de stare civilă
funcţionar 2
total
33 Aviz privind neînregistrarea actului de stare civilă, în şef
limitele competenţei teritoriale"
subdiviziune
funcţionar 1
funcţionar 2
total

5
12
20
37
5
12
20
35”.

se completează cu poziţiile 411 - 412 cu următorul cuprins:
„411

412

Eliberarea certificatului privind naţionalitatea şi/sau şef
apartenenţa etnică
subdiviziune
funcţionar 1
funcţionar 2
total
Eliberarea certificatului privind îndeplinirea condiţiilor şef
legale pentru încheierea căsătoriei şi lipsa impedimentelor subdiviziune
la căsătorie
funcţionar 1
funcţionar 2
total

5
10
20
35
5
20
25
50”.

la poziţia 42, rubrica 2 cuvintele „duplicatului certificatului de stare civilă sau a
extrasului de pe actul respectiv" se substituie cu cuvintele „documentelor de stare civilă"
se completează cu poziţiile 471 şi 55 cu următorul cuprins:
471

Înregistrarea căsătoriei în cadrul instituţiei penitenciare cu şef
60
o persoană condamnată sau arestată
subdiviziune
funcţionar 1 50
total
110

55

Eliberarea şi certificarea copiilor de pe documentele de şef
5
arhivă ce au servit temei pentru înregistrarea, subdiviziune
modificarea sau anularea actelor de stare civilă
funcţionar 1 25
total
30”.
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