MINISTERUL JUSTIŢEI AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chișinău
„_____” _______________2017

nr. ________

Cu privire la aprobarea
formei declarației de fondare a biroului individual
și a biroului asociat de expertiză judiciară
În temeiul art. 71 alin. (3) lit. b) din Legea nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire
la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2016 nr. 157-162. art. 316),
ORDON:
1. Se aprobă:
1) forma declarației de fondare a biroului individual de expertiză judiciară,
conform anexei nr.1;
2) forma declarației de fondare a biroului asociat de expertiză judiciară, conform
anexei nr.2.
2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ministru

Vladimir CEBOTARI

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministrului Justiţiei
nr._________din _______________

DECLARAŢIE
de fondare a biroului individual de expertiză judiciară
„________________________”
I. Fondatorul:
1. Expertul judiciar______________________, deținătorul (ea) licenței pentru
(numele şi prenumele)

exercitarea profesiei de expert judiciar nr._______ eliberată la______________,
buletin de identitate_________________ eliberat la data de ___________ de oficiul
(seria şi numărul)

______, numărul personal de identificare __________________, domiciliat(ă) pe
adresa:_________________________________, în conformitate cu prevederile
art.70 al Legii nr. 68 din 14.04.2014 cu privire la expertiza judiciară și statutul
expertului judiciar, decid fondarea Biroului individual de expertiză judiciară
„______________________", prescurtat B.I.E.J. „__________________________”.
II. Statutul juridic al B.I.E.J. „________________________”
1. B.I.E.J. „________________________” este o formă de organizare a activității
de expert judiciar, unde îşi exercită profesia un singur expert judiciar (fondator al
biroului).
2. B.I.E.J. „_______________________” activează şi se prezintă în raporturile
juridice ca persoană fizică.
III. Administrarea şi funcționarea B.I.E.J. „___________________”
1. Fondatorul B.E.I.J. ,_________________________” pe lîngă atribuțiile sale strict
profesionale, îndeplinește și atribuții administrative, financiare și fiscale.
2.
Formele
de
organizare
a
activității
interne
a
B.E.I.J.
„___________________________” vor fi stabilite în clauzele contractelor care vor
fi încheiate între fondator și solicitanții serviciilor de expertiză judiciară.
IV. Termenul de activitate a B.E.I.J. „___________________”
1. B.E.I.J. „________________________” se fondează pe un termen nelimitat.
2. Reorganizarea sau încetarea activității B.E.I.J. „_________________________”
se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

V. Sediul B.E.I.J. „___________________”
Sediul B.E.I.J. „________________________” este amplasat
_________________________________________________.

Semnătura fondatorului
_________________

pe

adresa:

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministrului Justiţiei
nr.___din ________________

DECLARAŢIE
de fondare a biroului asociat de expertiză judiciară
„_________________________”
I. Fondatori:
1. Expertul judiciar*__________________, deținătorul (ea) licenţei pentru
(numele şi prenumele)

exercitarea profesiei de expert judiciar nr._____ eliberată la____________, buletin
de identitate ________________ eliberat la data de ___________ de oficiul ______,
(seria şi numărul)

numărul personal de identificare________________, domiciliat(ă) pe adresa:
______________________________________;
*Notă: datele stabilite la acest punct se completează de fiecare expert judiciar, fondator al biroului respectiv.

în conformitate cu prevederile art.70 al Legii nr. 68 din 14.04.2014 cu privire la
expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, decidem fondarea biroului asociat
de expertiză judiciară „_______________________”, prescurtat B.A.E.J.
„_______________________”.
II. Statutul juridic al B.A.E.J „________________________”
1. B.A.E.J. „ ________________________” este o formă de organizare a activității
de expert judiciar, unde îşi exercită profesia de sine stătător
_____________________________(fondatori ai biroului).
(numărul experților judiciari)

2. B.A.EJ. „_______________________” activează şi se prezintă în raporturile
juridice ca persoană juridică.
III. Administrarea şi funcționarea B.A.E.J „_______________________”
1. În calitate de conducător al B.A.E.J „_________________________” este ales
_________________________(expert judiciar fondator/ persoană terță) care va
îndeplini atribuţii administrative, financiare şi fiscale.
2. Formele de organizare a activităţii interne a B.A.E.J. „_______________________”
vor fi stabilite în clauzele contractelor care vor fi încheiate între B.A.E.J
„_______________________” şi socilitanții serviciilor de expertiză.
IV. Termenul de activitate al B.A.A. „________________________”

1. B.A.E.J „_______________________” este fondat pe un termen nelimitat.
2. Reorganizarea sau încetarea activității B.A.E.J „_______________________” se
efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.
V. Sediul B.A.E.J „__________________________”
Sediul B.A.E.J„________________________” este amplasat
_____________________________________________.

Semnăturile fondatorilor
_________________
_________________

pe

adresa:

