
 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

O R D I N 

mun. Chișinău 

___________________                                                        nr._________ 

            ÎNREGISTRAT:  

           Ministrul Justiţiei  

    Vladimir CEBOTARI 

   ___________________ 

Nr. de înregistrare _____ 

din _________________ 

 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la modelul și  

modul de eliberare a legitimației de traducător și/sau interpret autorizat în 

sectorul justiției 

 

În temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 264 din 11 decembrie 2008 cu privire 

la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul 

justiției și pct. 7 din Hotărîrea de Guvernului nr. 736 din 03 octombrie 2012 cu 

privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799), 

ORDON: 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modelul și modul de eliberare a 

legitimației de traducător și/sau interpret autorizat în sectorul justiției, conform 

anexei. 

2. Monitorizarea executării prezentului ordin se pune în sarcina subdiviziunii 

specializate din cadrul Ministerului Justiției. 

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Мinistru        Vladimir CEBOTARI 

 



Anexă la 

  Ordinul Ministrului Justiției 

nr.  ____ din___ ______ 2016 

 

Regulamentul cu privire la modelul și modul de eliberare a legitimației de 

traducător și/sau interpret autorizat în sectorul justiției 

 

I Dispoziții generale 

1. Regulamentul cu privire la legitimația de interpret și/sau traducător autorizat 

în sectorul justiției (în continuare Regulament) stabilește modelul și modul de 

eliberare a legitimației de traducător și/sau interpret autorizat (în continuare 

legitimație). 

2. Legitimația reprezintă documentul oficial, care adeverește profesia 

titularului ei și este un act netransmisibil. 

3. Legitimația se eliberează contra unei taxe în mărime de 100 de lei care se 

varsă în contul Ministerului Justiției. 

II. Modelul legitimației 

4. Legitimația se perfectează pe fișă de masă plastică, cu dimensiunile de  

8,5cm x 5,5cm. 

5. Pe recto legitimația  conține următoarele elemente și informații: 

1) denumirea țării; 

2) denumirea Ministerului Justiției; 

3) stema Republicii Moldova; 

4) stema Ministerului Justiției; 

5) fotografia titularului; 

6) denumirea documentului; 

7)  seria, numărul legitimației; 

8) prenumele, numele traducătorului și/sau interpretului; 

9) denumirea profesiei de „interpret” și/sau „traducător”; 

10) data eliberării legitimației; 

11) prenumele, numele ministrului justiției; 

12)  semnătura ministrului justiției; 

13)  ștampila Ministerului Justiției. 

6. Elementele enumerate la pct.5 se poziționează conform anexei nr. 1  prevăzute 

la prezentul Regulament. 

7. Pe verso legitimația  conține următoarele elemente și informații: 



1) denumirea Ministerului Justiției; 

2) denumirea limbii pentru care interpretul și/sau traducătorul este autorizat; 

3) denumirea profesiei de „interpret” sau „traducător” pentru care titularul 

legitimației este autorizat; 

4)  denumirea documentului; 

5)  seria, numărul legitimației; 

8. Elementele enumerate la pct. 7 se poziționează conform anexei nr.2 a 

prezentului Regulament. 

 

 

III. Modul de eliberare a legitimației 

 

9. Pentru eliberarea legitimației, interpretul sau traducătorul autorizat depune 

la  sediul Ministerul Justiției următoarele acte: 

1) cererea privind eliberarea legitimației, cu specificarea obligatorie de către 

solicitant a fotografiei care urmează a fi utilizată în legitimație (fotografia din 

buletinul de identitate sau din pașaport); 

2) copia autorizației de interpret și/sau traducător; 

3) documentul ce atestă achitarea taxei prevăzute la pct.3, în original. 

 

10. Ministerul Justiției eliberează legitimațiile și ține evidența acestora conform 

unui registru special, numerotat și înregistrat.  

 

11. Registrul de evidență a legitimațiilor de interpreți și traducători autorizați se 

completează și actualizează de către specialistul desemnat din subdiviziunea 

specializată din cadrul Ministerului Justiției și conține următoarele rubrici:  

1) numărul de rînd; 

2) numărul legitimației; 

3) numele şi prenumele traducătorului sau interpretului; 

4) seria, numărul și data eliberării autorizației; 

5) limba pentru care a fost autorizat interpretul sau traducătorul; 

6) semnătura titularului de primire a legitimației. 

 

12. În cazul în care, titularul legitimației obține o autorizație suplimentară pentru 

o altă limbă și/sau profesie acestuia se eliberează la cerere o nouă legitimație potrivit 

acelorași reguli. În acest caz interpretul și/sau traducătorul este obligat să predea 

legitimația veche Ministerului Justiției. 

 

13. În cazul în care, titularul legitimației  deține mai multe profesii pentru una 

sau mai multe limbi și refuză benevol de una sau mai multe din acestea,  atunci  

acestuia se eliberează la cerere o nouă legitimație potrivit acelorași reguli, iar 



interpretul și/sau traducătorul este obligat să predea legitimația veche Ministerului 

Justiției. 

 

14. În cazurile de furt, pierdere, nimicire sau deteriorare a legitimației, titularul 

este obligat să anunțe imediat Ministerul Justiției și asigură publicarea anunțului cu 

privire la acest fapt în Monitorul Oficial.  Dovada publicării anunțului se prezintă 

Ministerului Justiției.  

15. În registrul de evidentă a legitimațiilor de interpreți și traducători autorizați 

se efectuează mențiunile necesare, după caz, iar la cererea titularului se eliberează o 

nouă legitimație după achitarea unei noi taxe prevăzute la pct.3. 

16. În cazul suspendării activității sau retragerii autorizației pentru desfășurarea 

activității, traducătorul și/sau interpretul autorizat este obligat în termen de 3 zile să 

predea Ministerului Justiției legitimația. 

17. În cazul în care, interpretul și/sau traducătorul refuză să predea legitimația, 

Ministerul Justiției este în drept să procedeze la anularea acesteia, asigurînd 

publicarea în Monitorul Oficial a anunțului privind anularea valabilității legitimației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire 

la modelul și modul de eliberare 

a legitimației de traducător și/sau 

interpret autorizat în sectorul 

justiției 

Pe  recto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire 

la modelul și modul de eliberare 

a legitimației de traducător și/sau 

interpret autorizat în sectorul 

justiției 

Pe verso  

 

 

 

 

 

 

              

        MINISTERUL  JUSTIȚIEI 

  

 

                  
LIMBA  

 

PROFESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

   LEGITIMAŢIE __________________ 

     Seria, numărul legitimației 

 

   

   

REPUBLICA MOLDOVA                              

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

  

         

                                   LEGITIMAŢIE ____________ 

   

            Seria, numărul legitimației 

Prenume NUME  

interpret autorizat/traducător 

autorizat               

 

               xx.xx.xxxx 
           Data eliberării legitimației 

    Ministru   

______________                                semnătura              L.S. 
  Prenumele, numele Ministrului 


