
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE  

nr._______  din ___________ 

 

privind modul şi condițiile de acordare a autorizației de utilizare a denumirii 

oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în denumirea persoanelor 

juridice cu scop lucrativ  
 

 Întru executarea  art. 9 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 

2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711) 

cu modificările ulterioare, în conformitate cu art. 22 al Legii nr. 64 din 31 mai 1990 

cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, 

art. 1018) cu modificările ulterioare și prevederile Legii nr. 589-XII din 23 mai 1991 

cu privire la schimbarea denumirii statului R.S.S. Moldova în Republica Moldova 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr. 7-10, art. 64) cu modificările 

ulterioare,  

 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1. Se creează Comisia guvernamentală pentru acordarea autorizației de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova în denumirea 

persoanelor juridice cu scop lucrativ, conform anexei nr. 1. 

2. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcție a membrilor Comisiei 

guvernamentale pentru acordarea autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau 

istorice a statului Republica Moldova în denumirea persoanelor juridice cu scop 

lucrativ, atribuțiile acestora vor fi preluate de persoanele confirmate în aceste 

funcții, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern. 

3. Se aprobă: 

1) Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizației de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în 

denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ, conform anexei nr. 2; 

2) Regulamentul privind modul şi condițiile de acordare a autorizației de utilizare 

a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova în denumirea 

persoanelor juridice cu scop lucrativ,  conform anexei nr. 3.  

4. Se stabilește taxa pentru acordarea autorizației de utilizare a denumirii oficiale 

sau istorice a statului Republica Moldova în denumirea persoanelor juridice cu scop 

lucrativ în sumă de 100 000 lei. 

5. Acordurile scrise ale Guvernului pentru utilizarea denumirii oficiale sau 

istorice a statului, acordate persoanelor juridice cu scop lucrativ înainte de intrarea 

în vigoare a prezentei Hotărîri, se consideră valabile și acestora li se aplică regimul 

juridic al autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului 

Republica Moldova  în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ stabilit în 

anexa nr. 3 la prezenta Hotărîre. 



6. Persoanele juridice cu scop lucrativ, care au obținut acordul scris al 

Guvernului pentru utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului înainte de 

aprobarea prezentei Hotărîri, au aceleași drepturi și obligații ca și persoanele 

juridice cu scop lucrativ care au obținut autorizația de utilizare a denumirii oficiale 

sau istorice a statului Republica Moldova  în denumirea persoanelor juridice cu scop 

lucrativ, stabilite în anexa nr. 3 la prezenta Hotărîre, cu excepția obligației de plată a 

taxei pentru acordarea acesteia. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU  

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei  

Ministrul finanțelor 



 
Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului  

nr. ___din___________ 

 

 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizației de utilizare a 

denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în denumirea 

persoanelor juridice cu scop lucrativ 

 

     - Ministrul justiției,  

      președintele Comisiei 

 

     - Preşedintele Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”,  

      vicepreședintele Comisiei 

 

     - Șef al Secției organizare și control intern al Î.S.  

       „Camera Înregistrării de  Stat”, 

      secretarul Comisiei 

 

     - consultant principal în Direcţia dezvoltare socială,  

      Cancelaria de Stat 

 

     - Secretar științific general,  

      Academia de Ştiinţe a Moldovei 

 

     - Șef adjunct al Direcţiei juridice,  

      Academia de Ştiinţe a Moldovei 

 

     - Șef al Direcţiei patrimoniu cultural, 

      Ministerul Culturii  

 

- Șef al Direcției generale dezvoltarea mediului de 

afaceri şi investiţii, 

      Ministerul Economiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului  

nr. ___din___________ 
 

REGULAMENTUL 

Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizației de utilizare a 

denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în denumirea 

persoanelor juridice cu scop lucrativ 

 

I. Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul Regulament stabilește atribuțiile și modul de organizare a 

activității Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizației de utilizare a 

denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în denumirea 

persoanelor juridice cu scop lucrativ (în continuare - Comisia). 

2. Misiunea Comisiei este de a examina cererile de acordare a autorizației de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în 

denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ (în continuare autorizație), de a 

elibera sau retrage autorizația. 

3. Decizia Comisiei de acordare a autorizației reprezintă acordul Guvernului 

pentru utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanelor 

juridice cu scop lucrativ. 

4. Comisia își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției 

Republicii Moldova și altor legi în vigoare, cu hotărîrile Guvernului şi prezentul 

Regulament. Activitatea membrilor Comisiei nu este remunerată.  

 

II. Atribuțiile și modul de organizare a activității Comisiei 
 

 5. Atribuțiile Comisiei sunt următoarele: 

 1) recepționarea şi examinarea cererilor privind acordarea autorizației; 

 2) acordarea sau refuzul de acordare a autorizației; 

 3) examinarea sesizărilor privind depistarea circumstanțelor ce constituie temei 

de retragere a autorizației  și după caz retragerea acesteia. 

 6. Ședințele Comisiei se convoacă de către președintele acesteia ori de cîte ori 

este necesar. În lipsa președintelui Comisiei, funcțiile acestuia le exercită 

vicepreședintele. 

 7. Președintele Comisiei: 

 1) organizează activitatea Comisiei; 

 2) convoacă şi conduce ședințele Comisiei; 

 3) răspunde de exercitarea atribuțiilor Comisiei. 

 8. Membrii Comisiei: 

 1) participă la examinarea cererilor privind acordarea autorizației, la luarea 

deciziilor privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizației, ori de retragere a 

autorizației; 

 2) pregătesc, la indicația președintelui, materialele preconizate pentru 

examinare în cadrul ședinței Comisiei; 

 3) sesizează Comisia, în cazul depistării unor circumstanțe ce constituie temei 

de retragere a autorizației. 



 9. Lucrările de secretariat ale Comisiei se asigură de Î.S.„Camera Înregistrării 

de  Stat”. Secretarul  Comisiei: 

 1) informează membrii Comisiei despre data convocării ședinței; 

 2) recepționează și înregistrează cererile privind acordarea autorizației și 

documentele anexate;  

 3) pregăteşte şi distribuie membrilor Comisiei proiectul ordinii de zi, 

materialele preconizate pentru examinare în cadrul şedinţelor Comisiei; 

 4) este responsabil de lucrările de secretariat ale Comisiei; 

 5) perfectează procesele-verbale ale şedinţelor; 

 6) execută dispoziţiile preşedintelui Comisiei. 

 10. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin 5 

membri.  

 11. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la 

şedinţă şi se consemnează în procese-verbale, care se semnează de preşedintele şi 

secretarul Comisiei. 

 Decizia Comisiei se semnează de către președinte, iar în cazul absenței 

președintelui,  de către vicepreședintele Comisiei. 

 12. Decizia de acordare sau de refuz în acordarea autorizației, se expediază 

solicitantului în ziua adoptării ei.  

 13. Deciziile și procesele-verbale ale ședințelor Comisiei se păstrează de Î.S. 

„Camera Înregistrării de Stat”, conform prevederilor Legii privind Fondul Arhivistic 

al Republicii Moldova nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992. 

 14. Asigurarea tehnică, materială şi cu spaţiu pentru desfăşurarea şedinţelor 

Comisiei se efectuează de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului  

nr. ___din___________ 
 

REGULAMENT 

privind modul şi condițiile de acordare a autorizației de utilizare a denumirii 

oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în denumirea persoanelor 

juridice cu scop lucrativ 

 

I. Dispoziţii generale 

 

 1. Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a autorizației de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în 

denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ (în continuare - Regulament) 

stabilește modul şi condițiile de acordare a autorizației de utilizare a denumirii 

oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în denumirea persoanelor juridice 

cu scop lucrativ (în continuare autorizație), de retragere a acesteia, precum și 

restricțiile de utilizare.  

 2. Prezentul Regulament se aplică doar persoanelor juridice cu scop lucrativ. 

 3. În sensul prezentului Regulament, denumirea oficială sau istorică a statului 

este: „Republica Moldova”, „Moldova”, „Țara Moldovei”, scrise cu orice tip de 

caractere, traducerile lor, folosite separat sau în îmbinare cu alte elemente verbale 

sau figurative.  

 Abrevierile sau derivatele denumirii oficiale sau istorice a statului, precum şi 

expunerea denumirii oficiale sau istorice a statului în altă formă decît cea prevăzută 

la alineatul întîi al prezentului punct vor fi examinate de Î.S. „Camera Înregistrării 

de Stat”, iar utilizarea acestora va fi permisă de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, 

fără drept exclusiv, cu condiţia ca această utilizare să nu prejudicieze imaginea 

statului, persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova sau persoanelor 

străine, care deţin pe teritoriul Republicii Moldova întreprinderi înregistrate în 

modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

 

II.  Modul şi condiţiile de acordare a  autorizației 

 

 4. Pentru a obține autorizația solicitantul adresează o cerere Comisiei 

guvernamentale pentru acordarea autorizațiilor de utilizare a denumirii oficiale sau 

istorice a statului Republica Moldova  în denumirea persoanelor juridice cu scop 

lucrativ (în continuare - Comisia). 

 5. Cererea include: 

 1) solicitarea de acordare a autorizației; 

 2) denumirea și sediul persoanei juridice, numele prenumele și semnătura 

administratorului. 

 3) date privind originea geografică și natura produsului comercializat și/sau a 

serviciului prestat de persoana juridică. 

 6. La cerere se anexează: 

 1) textul denumirii solicitate, în cadrul căreia va fi utilizată denumirea oficială 

sau istorică a statului, verificat în prealabil de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” și 

Centrul Național de Terminologie în conformitate cu art. 9 alin. (7) din Legea nr. 



220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice 

și a întreprinzătorilor individuali; 

 2) copia actului de constituire a persoanei juridice pentru care se solicită 

utilizarea în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului; 

 3) copia hotărîrii adunării de constituire a persoanei juridice, adoptată cu 

majoritatea voturilor fondatorilor, sau copia hotărîrii adunării asociaților, adoptată în 

condițiile legii și conform actului de constituire a persoanei juridice, privind 

utilizarea în denumirea persoanei juridice a denumirii oficiale sau istorice a statului 

Republica Moldova; 

 4) declarația pe propria răspundere, că genurile de activitate desfășurate sau 

care vor fi desfășurate de persoana juridică, nu contravin bunelor moravuri şi nu 

prejudiciază imaginea statului. 

 5) documentul ce atestă achitarea taxei pentru acordarea autorizației. 

 7. În cazul transmiterii cererii și documentelor, prevăzute la pct. 5 și 6, prin 

poștă electronică, acestea se vor autentifica prin semnătura electronică simplă a 

solicitantului sau a reprezentantului acestuia. 

 8. Cererea și documentele anexate se depun la adresa Î.S. „Camera Înregistrării 

de Stat”.  

 9. Cererea care nu conține toate datele prevăzute la pct. 5 sau nu este însoțită 

de toate documentele prevăzute la pct. 6 se consideră incompletă și se restituie fără 

examinare în termen de 3 zile lucrătoare din data recepționării. 

 10. Cererea se examinează în cadrul şedinţei Comisiei, în termen de 7 zile 

lucrătoare de la data recepționării cu toate datele prevăzute la pct. 5 și a 

documentelor prevăzute la pct. 6.  

 11. Decizia de acordare a autorizației de utilizare în denumire a denumirii 

oficiale sau istorice a statului se ia în cazul în care sunt respectate cumulativ 

următoarele condiții: 

 1) utilizarea acestei denumiri nu duce în eroare terțele persoane în privința: 

 a) originii geografice, calității ori naturii produsului comercializat și/sau a 

serviciului prestat de persoana juridică; 

 b) formei de organizare juridică a persoanei juridice; 

 c) sediului persoanei juridice sau a filialei acesteia; 

 d) identității asociaților persoanei juridice. 

 2) denumirea în care este utilizată denumirea oficială sau istorică a statului nu 

poate fi confundată cu denumirea unei autorități publice sau a unei instituții publice, 

nu contravine ordinii publice sau bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea 

statului. 

 3) genurile de activitate desfășurate sau care vor fi desfășurate de persoana 

juridică nu contravin bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea statului;  

4) în privința persoanei juridice nu a fost adoptată de către Comisie o decizie 

de retragere a autorizației de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau istorice a 

statului pe parcursul a 2 ani anterior datei recepționării solicitării de către Comisie.  

 12. Neîntrunirea condițiilor prevăzute la pct. 11 servește drept temei pentru 

refuzul acordării autorizației de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului. 

 În cazul adoptării deciziei de refuz în acordarea autorizației solicitantului i se 

restituie taxa pentru acordare a autorizației. 

 13. Autorizația se acordă pe un termen nedeterminat.  



 14. Autorizația de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau istorice a 

statului nu acordă persoanei juridice: 

 1) dreptul exclusiv de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului; 

 2) dreptul de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului în calitate de 

denumire a unităților de producție/comerț/prestare a serviciilor și a produselor 

persoanei juridice, cu excepția cazului în care denumirea acestora coincide cu 

denumirea persoanei juridice. 

 15. Titularul autorizației este obligat să utilizeze denumirea oficială sau istorică 

a statului în forma indicată în decizia de acordare a autorizației. În cazul modificării 

denumirii, dar cu menținerea denumirii oficiale sau istorice a statului, persoana 

juridică este obligată să obțină o nouă autorizație contra unei noi taxe și să restituie 

Ministerului Justiției autorizația eliberată anterior. 

 Titularul autorizației este obligat să utilizeze denumirea oficială sau istorică a 

statului doar în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ, cu excepția cazului în 

care denumirea unităților de producție/comerț a produselor sau prestare a serviciilor 

ale persoanei juridice coincide cu denumirea persoanei juridice.  

  

III. Retragerea autorizației  

 

 16. Autorizația se retrage de către Comisie dacă: 

1)  persoana juridică utilizează denumirea ce încorporează denumirea oficială sau 

istorică a statului în altă formă decît cea indicată în decizia de acordare a 

autorizației; 

2) persoana juridică utilizează denumirea oficială sau istorică a statului în calitate 

de denumire a unităților de producție/comerț/prestare a serviciilor și a produselor 

persoanei juridice sau în cuprinsul acestor denumiri cu excepția cazului în care 

denumirea acestora coincide cu denumirea persoanei juridice; 

3) nu sînt respectate condițiile privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a 

statului, prevăzute în pct. 11. 

 17. Comisia, din oficiu sau în urma sesizării de către orice persoană, verifică 

dacă există sau nu temei de retragere a autorizației, conform prevederilor pct. 16. 

 În cazul în care constată, în baza unor probe pertinente, concludente și 

suficiente, existența temeiului de retragere a autorizației, Comisia adoptă decizia 

privind retragerea autorizației respective. 

 18. Decizia Comisiei privind retragerea autorizației se expediază persoanei 

juridice, care utilizează denumirea ce încorporează denumirea oficială sau istorică a 

statului, în termen de 3 zile din data adoptării. 

 19. În cazul adoptării de către Comisie a deciziei privind retragerea 

autorizației, persoana juridică indicată în decizie este obligată să modifice 

denumirea sa, cu excluderea denumirii oficiale sau istorice a statului, în termen de 3 

luni din data expedierii deciziei la sediul persoanei juridice, sub sancțiunea reparării 

prejudiciului cauzat statului prin utilizarea frauduloasă a denumirii oficiale sau 

istorice a statului. 



 


