
Nota informativă 
la planul de finanţare pe anul 2015 

mijloace speciale 

Tip 214 „Alte cheltuieli" 

Categoria 001 „Servicii cu plată" 

în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 241 „Cu privire la 
aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de 
Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, 
precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor 
speciale", Ministerul Justiţiei prestează serviciile privind aplicarea apostilei şi 
legalizării actelor, veniturile fiind acumulate pe contul trezorerial al ministerului. 

Conform analizei efectuate (se anexează), în anul 2015 se preconizează 
acumularea veniturilor pe contul trezorerial al ministerului de la prestarea serviciilor 
privind aplicarea apostilei şi legalizării actelor în sumă de 1800,0 mii lei. Aceste 
mijloace financiare urmează a fi utilizate în următoarele scopuri: 

Articolul 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor" — 1800,0 mii lei, inclusiv: 
alineat 03 „Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc" -
239,0 mii lei, inclusiv: 
- materiale şi obiecte de uz gospodăresc - 28,1 mii lei; 
- consumabile pentru echipamentele de calcul şi reţea - 23,0 mii lei; 
- consumabile pentru imprimantele şi multifuncţionalele - 180,0 mii lei; 
- achiziţionarea termohîrtiei pentru terminalul Q-smartE - 7,9 mii lei; 

alineat 18 „Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului" - 57,0 mii lei, 
inclusiv: 
- reparaţii şi deservirea echipamentelor de calcul şi reţea - 17,0 mii lei; 
- reparaţii şi deservirea imprimantelor şi multifuncţionalelor - 40,0 mii lei; 

alineat 30 „Lucrări de informatică şi de calcul" - 1290,0 mii lei, inclusiv: 
- achitarea serviciilor de mentenanţa SIA e-Apostila - 300,0 mii lei; 
- digitizarea arhivelor - 120,0 mii lei; 
- crearea SIA Registrul autorizaţii şi licenţe în sistemul justiţie - 870,0 mii 

lei; 

alineat 45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate" - 213,0 mii lei, 
inclusiv: 
- achitarea serviciilor de expertiză a valorii documentelor, destinate 
transmiterii lor la păstrarea de stat - 200,0 mii lei; 
- cheltuieli necesare pentru patronarea Centrului de plasament temporar şi 

reabilitare pentru copii din mun. Bălţi, la care Ministerul Justiţiei a fost 
desemnat în calitate de patron, conform Deciziilor nr. 1135-1288 din 9 



decembrie 2009 şi nr. 1133-1344 din 18 decembrie 2009 (procurarea 
obiectelor de uz gospodăresc, jucăriilor, dulciurilor) - 13,0 mii lei. 

alineat 47 „Comision aferent serviciilor bancare" - 1,0 mii lei, inclusiv: 
- achitarea serviciilor bancare de recepţionare a plăţilor în numerar de la 
persoanele fizice - 50,0 mii lei x2%- 1,0 mii lei; 

Total cheltuieli - 1800,0 mii lei 
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Dinamica serviciilor prestate contra plată de către Ministerul Justiţiei pentru perioada ianuarie-iunie anului 2014 
şi prognoza pentru anul 2015 

Nr. 
d/o 

Regimul de executare 
a documentelor 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mal Iunie 
Media lunara pentru 

anul 2014 
Prognoza veniturilor 

pe anul 2015-2017 
Nr. 
d/o 

Regimul de executare 
a documentelor Nr. 

servi
ciilor 

Tariful 
unui 

serviciu, 
lei 
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lei 
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serviciu, 
lei 

Suma, 
lei 

Nr. 
servi
ciilor 

Tariful 
unui 

serviciu, 
lei 

Suma, 
mii lei 

1. 
1) Aplicarea apostilei tn 
regim de urgentă pe actul 
emis: 

- în termen de 1 zi lucrătoare 934 30 28 020 971 30 29 130 953 30 28 590 981 30 29 430 1082 30 32 460 1141 30 34 230 1 010 30 30 310 13 500 30 405,0 

- în termen de 1 oră 1723 50 86 150 1808 50 90 400 1779 50 88 950 1927 50 96 350 2385 50 119 250 2771 50 138 550 2 066 50 103 275 27 600 50 1 380,0 

2) Invalizii de gradele I şl II, 
la prezentarea legitimaţiei 
de invaliditate, beneficiază 
de o reducere a tarifului de 
5 0 % 

- în termen de 1 zi lucrătoare 1 15 15 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 3 0 15 0.0 

- în termen de 1 oră 3 25 75 2 25 50 1 25 25 2 25 50 1 25 25 1 25 25 2 25 42 20 25 0,5 

2. Legalizarea actelor 95 10 950 109 10 1 090 103 10 1 030 107 10 1 070 115 10 1150 124 10 1 240 109 10 1 088 1 450 10 14,5 

Total: 2756 115 210 2890 120 670 2836 118 595 3 017 126 900 3 583 152 885 4 037 174 045 3187 134 718 84130 1 800,0 


