MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chişinău
„____”_____________2017
nr.__________
ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiţiei
________________
Nr. de înregistrare
________________
din_____________
Cu privire la aprobarea formularului licenței
pentru desfășurarea activității notariale
În temeiul art. 26 din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea
activităţii notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 588) şi pct.
7 alin. (1) lit. u) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr. 212-215, art . 799) cu modificările ulterioare,

ORDON:
1. Se aprobă formularul licenței pentru desfășurarea activității notariale, conform anexei.
2. Descrierea elementelor constitutive ale licenței pentru desfășurarea activității notariale
reprezintă o filă cu fundal galben, format A5, cu caractere de culoare neagră. Pe fundal este
imprimată o reţea de protecţie.
În partea superioară a licenței este amplasată inscripţia „MINISTERUL JUSTIȚIEI AL
REPUBLICII MOLDOVA” imprimată cu caractere majuscule.
În partea de mijloc este amplasată inscripţia „LICENȚĂ PENTRU DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚII NOTARIALE”, imprimată cu majuscule, cu acelaşi corp de literă, pe fundal
galben.
După
inscripţia
„LICENȚĂ
PENTRU
DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚII
NOTARIALE”, în partea de mijloc-dreaptă, este amplasată informația referitoare la „Nr. de
înregistrare” urmată de spațiul necesar, iar în partea mijloc stînga este amplasată informația
referitoare la „Data eliberării” urmată de spațiul necesar.
Inscripția „ Eliberată dlui (dnei)” este urmată de spațiul destinat numelui și prenumelui
titularului licenței, iar mai jos spațiul destinat codului de identificare a acestuia.
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În partea inferioară este amplasată inscripția „MINISTRU”, imprimată cu caractere
majuscule urmată de spațiul necesar pentru indicarea numelui și prenumelui. În partea dreaptă a
acesteia este prevăzut spațiul destinat semnăturii, iar în partea stîngă spațiul destinat ștampilei.
În partea de jos a inscripției „MINISTRU” este amplasată „Seria LN nr.” urmată de
spațiul necesar.
3. Controlul privind executarea prezentului ordin se pune în sarcina subdiviziunii
specializate din cadrul Ministerului Justiției.
4. Direcția economico-financiară și administrativă va asigura achiziționarea blanchetelor
de licență pentru desfășurarea activității notariale.

Vladimir CEBOTARI
Ministru
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