
MINISTERUL JUSTIŢIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

PЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

 

O R D I N 

  

Mun. Chişinău 

_17 aprilie 2013___                                                                                  Nr._158 

 
Cu privire la aprobarea Formularului-tipaDării de seamă 

despre activitatea profesională a notarului public  

şi a Modului de completare a Dării de seamă date 

 

În temeiul art.25 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la 

notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1209), 

 

ORDON: 

 

1. Se aprobă formularul-tip a Dării de seamă despre activitatea profesională a 

notarului public (Anexa nr. 1). 

 

2. Se aprobă Modul de completare a Dării de seamă despre activitatea 

profesională a notarului public (Anexa nr. 2). 

 

3. Notarii publici prezintă Ministerului Justiţiei, în termen de o lună de la 

încheierea perioadei de raportare, Darea de seamă despre activitatea sa 

profesională, iar în cazul suspendării sau încetării activităţii notariale – în decurs a 

15 zile.  

 

4. Darea de seamă se prezintă pe suport de hîrtie şi în format electronic. Darea 

de seamă pe suport de hîrtie, semnată de notar public, cu ştampila aplicată, se 

consideră original. 

 

5. Se abrogă Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 215 din 5 mai 2012 „cu privire la 

aprobarea formularului dării de seamă despre activitatea profesională a notarului”. 

 

6. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţă tuturor notarilor publici din 

Republica Moldova. 

 

7. Controlul privind executarea prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei 

profesii şi servicii juridice. 

 

 

MINISTRU                                                                 Oleg EFRIM 



Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Justiţiei 

nr. _158 din _17_ aprilie 2013 

 

MODUL  

de completare a Dării de seamă despre activitatea profesională a notarului public 

 

1. Perioada constituie semestrul sau anul calendaristic pe care este prezentat raportul. 

Perioada se completează cu un cod, care are următoare structură: P/AAAA, unde P – codul 

perioadei, care obţine valoarea S – pentru primul semestru, A – pentru anul calendaristic sau  

P - provizorie, iar AAAA – anul. De exemplu pentru anul 2013 perioada se va indica A/2013. 

Darea de seamă provizorie se depune în termen de 15 zile calendaristice după suspendare 

sau încetare a activităţii notariale pentru durata din perioada supusă raportării. În cazul în care 

activitatea notarială va fi reluată pînă la expirarea perioadei de raportare, atunci la sfîrşitul 

perioadei notarul public va prezenta darea de seamă corespunzătoare. 

2. În poziţia „Notarul public” se indică numele şi prenumele notarului public, care a 

depune darea de seamă. 

3. În poziţia „Sediul biroului” se indică adresa biroului notarial, unde notarul îşi 

desfăşoară activitatea notarială, înregistrat la Ministerul Justiţiei. 

4. În poziţia „tel.” se indică telefonul de contact al notarului public. 

5. În poziţia „Licenţa nr.” se indică numărul licenţei pentru activitate notarială, iar în 

poziţia „eliberată la data de” se indică data eliberării licenţei.Data are următoarea structură: 

Z/L/AA, unde Z – ziua, L – luna, iar AA – ultimele două cifre din anul. 

6. În poziţia „Învestit cu împuterniciri prin Ordinul nr.” se indică numărul ordinului 

Ministrului Justiţiei prin care notarul a fost învestit cu împuterniciri (conform art. 12 alin. (3) din 

Legea cu privire la notariat, nr. 1453 din 8 noiembrie 2002) sau confirmat în funcţie de notar 

(conform art. 6 din Legea cu privire la notariat, nr. 1153 din 11 aprilie 1997), iar în poziţia „din” 

se indică data emiterii acestui ordin.Data are următoarea structură: Z/L/AA, unde Z – ziua,  

L – luna, iar AA – ultimele două cifre din anul. 

7. În poziţia „Asigurare de răspundere” se indică suma de asigurare conform 

contractului de asigurare profesională de răspundere civilă a notarului. 

8. În poziţia „Termen” se indică termenul contractului de asigurare profesională de 

răspundere civilă a notarului: începutul şi sfîrşitul perioadei de asigurare. Data are următoarea 

structură: Z/L/AA, unde Z – ziua, L – luna, iar AA – ultimele două cifre din anul. 

9. În poziţia „Stagiari” se indică numărul total al persoanelor, care în temeiul 

contractului de efectuare a stagiului înregistrat la Ministerul Justiţiei, îndeplinesc atribuţiile de 



notar stagiar. Numărul de stagiari se determină la data de 1 ianuarie, pentru darea de seamă 

anuală sau la data de 1 iulie, pentru darea de seamă semestrială. 

10. În poziţia „Personal angajat” se indică numărul total al persoanelor, cu care notarul 

public a încheiat contractul individual de muncă. Se indică numărul maxim înregistrat al 

personalului angajat, inclusiv notarul stagiar în cazul în care notarul a încheiat cu acesta un 

contract individual de muncă. 

11. În rîndul 1.1. se indică suma rîndurilor 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 şi 

1.1.8. 

12. În rîndul 1.1.1. se indică suma subrîndurilor a) şi b). 

13. În subrîndul a) din rîndul 1.1.1. se indică numărul contractelor de înstrăinare 

(vînzare-cumpărare, donaţie, schimb, înstrăinare bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, rentă, 

leasing etc.) autentificate notarial, obiectul căruia constituie ieşirea din patrimoniu cu titlu de 

proprietate a unui bun imobil. 

14. În subrîndul b) din rîndul 1.1.1. se indică numărul contractelor de înstrăinare 

(vînzare-cumpărare, donaţie, schimb, înstrăinare bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, rentă, 

leasing, împrumut etc.) autentificate notarial, obiectul căruia constituie ieşirea din patrimoniu cu 

titlu de proprietate a unui bun mobil. 

15. În rîndul 1.1.2. se indică suma subrîndurilor a) şi b). 

16. În subrîndul a) din rîndul 1.1.2. se indică numărul contractelor de ipotecă 

autentificate notarial. În cazul în care ipoteca se extinde şi asupra unui bun viitor, contractul de 

ipotecă se indică în acest subrînd. În acest subrînd se indică şi orice act juridic prin care aceste 

contracte se modifică, inclusiv prin încheierea unui acord adiţional, sau se încetează. 

17. În subrîndul (-) din rîndul 1.1.2. se indică numărul contractelor de ipotecă 

autentificate notarial şi învestite cu formulă executorie în conformitate cu art. 54
1
 din Legea cu 

privire la notariat. În cazul în care ipoteca se extinde şi asupra unui bun viitor, contractul de 

ipotecă se indică în acest subrînd. În acest subrînd se indică şi orice act juridic prin care aceste 

contracte se modifică, inclusiv prin încheierea unui acord adiţional, sau se încetează. 

18. În subrîndul b) din rîndul 1.1.2. se indică numărul contractelor de gaj autentificate 

notarial; numărul confirmărilor de înregistrare, modificare sau radiere a gajului bunurilor 

imobile, precum şi numărul preavizelor de exercitare a dreptului de gaj. În acest subrînd se 

indică şi gajul bunurilor viitoare, gajul sau cesiunea drepturilor ipotecare, gajul asupra 

întreprinderii (ipoteca de întreprinzător) şi orice act juridic prin care aceste contracte se modifică, 

inclusiv prin încheierea unui acord adiţional, sau se încetează. 

19. În subrîndul c) din rîndul 1.1.2. se indică numărul actelor juridiceprin care au fost 

instituite garanţiile de executare a obligaţiilor (clauză penală, arvună, garanţie a debitorului, 



fidejusiune, garanţie bancară), în cazul în care sînt prevăzute într-un act juridic separat de 

contractul pe care îl garantează. 

20. În rîndul 1.1.3. se indică numărul contractelor, prin care au fost constituite drepturi 

reale: de uz, de abitaţie, de servitute, de uzufruct, de superficie.În acest subrînd se indică şi orice 

act juridic prin care aceste contracte se modifică, inclusiv prin încheierea unui acord adiţional, 

sau se încetează. 

21. În rîndul 1.1.4. se indică numărul contractelor matrimoniale şi orice act juridic prin 

care aceste contracte se modifică sau se încetează. 

22. În rîndul 1.1.5. se indică numărul contractelor autentificate, care nu au fost incluse în 

rîndurile 1.1.1. – 1.1.4. 

23. În cazul în care într-un contract sînt îmbinate elemente ale mai multor contracte (de 

ex., de împrumut şi de ipotecă), acestea se includ în darea de seamă doar o singură dată, fiind 

atribuite la contracte cu termen de păstrare cel mai mare, conform Nomenclatorului-tip al 

dosarelor notariale (anexa nr. 1 la Regulamentul privind modul de evidenţă, pregătire, păstrare şi 

predare la arhivă a actelor notariale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 13 aprilie 

2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 78-79, art. 338)), iar în caz de 

coincidenţă – în rîndul indicat în darea de seamă mai sus. 

24. În rîndul 1.1.6. se indică numărul testamentelor autentificate notarial, a testamentelor 

cu inscripţia de autentificare aplicată (mistice) şi a oricărui act juridic prin care testamente se 

modifică sau se încetează. 

25. În rîndul 1.1.7. se indică numărul procurilor autentificate notarialşi a actelor juridice 

prin care aceste procurise încetează. 

26. În rîndul 1.1.8. se indică numărul actelor juridice autentificate, care nu au fost incluse 

în rîndurile 1.1.6. – 1.1.7. 

27. În rîndul 1.2.1. se indică numărul procedurilor succesorale deschise în perioada de 

raportare. 

28. În rîndul 1.2.2. se indică numărul certificatelor de moştenitor eliberate, fără a fi 

indicate certificate de succesiune vacantă. 

29. În rîndul 1.2.3. se indică numărul certificatelor de succesiune vacantă eliberate. 

30. În rîndul 1.2.4. se indică numărul certificatelor de calitate de moştenitor eliberate. 

31. În rîndul 1.2.5. se indică numărul măsurilor de pază a patrimoniului succesoral luate 

de notar (conform art. 1552-1555 din Codul civil al Republicii Moldova). 

32. În rîndul 1.3. se indică numărul certificatelor cu privire la dreptul de proprietate 

asupra cotei-părţi din proprietate comună în devălmăşie eliberate. 

33. În rîndul 1.4. se indică suma rîndurilor 1.4.1., 1.4.2. şi 1.4.3. 



34. În rîndul 1.4.1. se indică numărul copiilor legalizate în temeiul art. 67 din Legea cu 

privire la notariat. 

35. În rîndul 1.4.2. se indică numărul semnăturilor de pe documente legalizate în temeiul 

art. 68 din Legea cu privire la notariat. 

36. În rîndul 1.4.3. se indică numărul traducerilor legalizate în temeiul art. 69 din Legea 

cu privire la notariat, fiind efectuate atît de către notar cît şi de cître un traducător sau interpret 

autorizat. 

37. În rîndul 1.5. se indică numărul certificatelor de succesiune vacantă eliberate. 

38. În rîndul 1.6. se indică numărul acordurilor de împăcare autentificate notarial, în 

cazul în care notarul a acţionat în calitate de mediator, în temeiul Legii cu privire la mediere, nr. 

134 din 14 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191, art. 730). 

39. În rîndul 1.7. se indică numărul duplicatelor eliberate. 

40. În rîndul 1.8. se indică numărul actelor notariale, care nu au fost incluse în rîndurile 

1.1. – 1.7. 

41. În rîndul 1.9. se indică suma rîndurilor 1.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.3., 

1.4., 1.5., 1.6., 1.7. şi 1.8. 

42. În rîndul 2. se indică numărul actelor notariale îndeplinite în afara sediului biroului 

notarial înregistrat la Ministerul Justiţiei. 

43. În rîndul 3. se indică numărul formularelor speciale expediate în adresa Serviciului 

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în executarea art. 8 alin. (2) şi alin. (3) din Legea cu 

privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, nr. 190 din 26 iulie 

2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 597). 

44. În rîndul 4. se indică numărul actelor notariale, pentru care nu a fost încasată taxa de 

stat. 

45. În rîndul 5. se indică numărul actelor notariale, pentru care au fost aplicate reduceri 

prevăzute de art. 12 alin. (4) din Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii 

notariale, nr. 271 din 27 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141-145, 

art. 576), sau a fost percepută plata inferioară celor prevăzute de această lege, inclusiv 

solicitantul a fost scutit de plată. 

46. În rîndul 6. se indică,în lei moldoveneşti, suma taxei de stat calculată pentru actele 

notariale îndeplinite în perioada de raportare, indiferent de momentul în care a fost încasată. Nu 

se include taxa de stat care a fost încasată în această perioadă, însă pentru actele notariale 

îndeplinite anterior perioadei de raportare sau în avans pentru actele notariale ce vor fi 

îndeplinite după perioada de raportare. 



47. În rîndul 7. se indică ,în lei moldoveneşti, suma taxei de stat calculată pentru actele 

notariale prevăzute în rîndul 1.1.1. surîndul a), indiferent de momentul în care a fost încasată. Nu 

se include taxa de stat care a fost încasată în această perioadă, însă pentru actele notariale 

îndeplinite anterior perioadei de raportare sau în avans pentru actele notariale ce vor fi 

îndeplinite după perioada de raportare. 


