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Proiect  

 

 

 

GUVERNUL 

 

HOTĂRÎRE nr. _____  

din ___ _______ 2016 

 

cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi a tarifelor serviciilor prestate 

contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a 

Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate 

de către Institutul Naţional al Justiţiei 

 

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea finanțelor publice și 

responsabilităților bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519) și art. 3 şi art. 4 din Legea privind 

Institutul Naţional al Justiţiei, nr.l52-XVI din 8 iunie 2006 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr.102-105, art.484), Guvernul 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă: 

Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate contra plată de către Institutul 

Naţional al  Justiţiei, conform Anexei nr. 1; 

Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de 

către Institutul Naţional al Justiţiei, conform Anexei nr.2. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

  

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

Ministrul justiţiei 

Ministrul finanţelor 
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 Anexa nr. 1  

la Hotărîrea Guvernului  

 nr. ____   din ______2016 

 

 

Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate 

contra plată de Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea serviciilor Unitatea 

de măsură 

Baza de 

calculare a 

tarifelor 

1. Formarea iniţială şi continuă a persoanelor care 

activează în sectorul justiției,  precum și 

formarea de formatori  

zi/ 

persoană 

300,00 lei 

2. 

 

Instruirea la distanţă a persoanelor care 

activează în sectorul justiției 

oră/ 

persoană 

15.00 lei 

3. 

 

Desfășurarea activității de tutorat în cadrul 

instruirii la distanţă a persoanelor care activează 

în sectorul justiției 

minută/ 

persoană 

4.24 lei 

4. 

 

Efectuarea unor studii de cercetare, 

ştiinţifice în domeniul justiţiei 

coală de 

autor 

preţ contractual 

5. Editarea publicațiilor în Revista Institutului 

Național al Justiției şi în alte publicaţii ale 

acestuia. 

coală de 

autor 

preţ contractual 

6.  Darea în locațiune a patrimoniului public m2/ o lună Conform 

cuantumului 

stabilit de Legea 

bugetară anuală 
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Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului  

nr.___din_______2016 

 

 

 

REGULAMENTUL 

 privind modul de formare şi utilizare a 

veniturilor colectate de către Institutul Naţional al 

Justiţiei 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor 

colectate de către Institutul Naţional al Justiţiei (în continuare - Institut) obţinute 

din prestarea serviciilor contra plată. 

2. Institutul prestează servicii, contra plată, la solicitarea persoanelor fizice şi 

juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. l52-XVI din 8 iunie 2006 privind 

Institutul Naţional al Justiţiei.  

3. Plata pentru serviciile prestate se efectuează conform tarifelor prevăzute în 

Nomenclatorul și tarifele serviciilor prestate contra plată de Institutul Național al 

Justiției, aprobat prin Anexa nr. 1 la prezenta hotărîre de Guvern.  

4. Procedura de solicitare și de acordare a serviciilor prestate contra plată de 

către Institut se stabilește de către Consiliul acestuia. 

 

II. Formarea şi utilizarea veniturilor colectate 

5. Veniturile se colectează în urma încasării pe contul trezorerial al Institutului 

a plăţilor obţinute din următoarele servicii: 

a) formarea iniţială şi continuă a persoanelor care activează în sectorul justiție, 

precum și formarea de formatori; 

b) instruirea la distanţă a persoanelor care activează în sectorul justiției; 

c) desfășurarea activității de tutorat în cadrul instruirii la distanţă a persoanelor 

care activează în sectorul justiției; 

d) efectuarea unor studii de cercetare, ştiinţifice în domeniul justiţiei; 

e) editarea publicațiilor în Revista Institutului Național al Justiției şi în alte 

publicaţii ale acestuia; 

f) darea în locaţiune a patrimoniului public. 

6. Veniturile încasate prin casierie se depun zilnic la contul trezorerial. Nu se 

permite utilizarea veniturilor colectate direct din casierie, fără depunerea prealabilă 

la contul trezorerial. 

7. Veniturile colectate se utilizează pentru: 

a) acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor indicate la pct. 5; 

b) retribuirea muncii personalului antrenat în prestarea serviciilor indicate la 

pct. 5; 
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c) achitarea serviciilor comunale (energia electrică, energia termică, apă şi 

canalizare); 

d) efectuarea reparaţiilor curente ale încăperilor; 

e) achitarea serviciilor poştale şi de telecomunicaţie; 

f) achitarea cheltuielilor de transport; 

g) asigurarea perfecționării cadrelor. 

 

8. Plata pentru locațiunea patrimoniului public se indică în contractul de 

locațiune. Cuantumul plăților pentru serviciile comunale se calculează ținîndu-se 

cont de tarifele (prețurile) la serviciile comunale în vigoare și volumul real de 

servicii prestate.  

 

II. Dispoziții finale 

9. Mijloacele financiare provenite în urma prestării serviciilor, contra plată, au 

destinaţie specială şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în pct.7. 

Soldul neutilizat la finele anului rămîne disponibil pentru utilizare în anul următor. 

10. Planificarea și utilizarea veniturilor colectate de Institut se efectuează în 

modul stabilit de Ministerul Finanțelor. 

11. Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării plăţilor şi tarifelor, precum 

respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina conducătorului 

Institutului. 

12. Institutul prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte despre executarea 

veniturilor, potrivit formularelor şi în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor. 

 


