
 

 NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului сu privire la modificarea punctului 9 din Regulamentul 

privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie 

2007 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

     Luînd în considerare numărul în creștere a solicitărilor apostilării actelor de studii, eliberate de 

instituțiile de învățămînt neacreditate, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului сu 

privire modificarea punctului 9 din Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007. 

     Scopul proiectului constă în optimizarea procedurii de verificare și apostilare a actelor de studii, 

eliberate de instituții de învățămînt, indiferent de statutul care îl dețin, or nu poate fi lipsită persoana de 

posibilitatea de a-și confirma studiile doar din considerentul că instituția de învățămînt nu a fost 

acreditată. Astfel, va fi posibilă recunoașterea și apostilarea,  în egală măsură, atît a actelor de studii 

eliberate de intituții de învățămînt acreditate, cît și de cele neacreditate. Totodată, proiectul dat va oferi 

posibilitatea de apostilare a actelor de studii eliberate de instituții de învățămînt din stînga Nistrului. 

 Principalele prevederi ale proiectului  

Modul de examinare a actelor supuse apostilării și procedura de aplicare a apostilei pe actele 

oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat, 

este reglementată prin Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 163 din 15.02.2007.  

Prin urmare, modificarea Hotărîrii Guvernului sus-menționate prevede excluderea prevederilor care 

se referă la faptul că aplicarea apostilei va fi posibilă doar pe actele de studii eliberate de instituțiile 

acreditate conform prevederilor legislației. 

În concluzie, proiectul urmărește ca pe toate actele de studii să fie posibilă aplicarea apostilei, 

indiferent de faptul dacă instituția a fost acreditată sau nu. 

Amendarea Regulamentului privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.163 

din 15 februarie 2007, are drept scop perfecționarea și ajustarea procedurii de apostilare a actelor de 

studii prin eliminarea barierelor birocratice. 

Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de 

stat. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea altor 

acte legislative și normative. 

Avizarea și consultarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei (compartimentul 

„Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte transmise spre coordonare”). 
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