Anexa nr.2
la Ordinul ASP nr.1 din 19.07.2017

Nomenclatorul serviciilor şi tarifele acestora
Nota: Nomenclatorul serviciilor şi tarifele acestora se aplică în condiţiile:
1.
Legii nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali;
2.
Legii nr.271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale;
3.
Legii nr.39-XVI din 2 martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de
întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari;
4.
Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti;
5.
Legii insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012;
6.
Legii nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
7.
Hotărârii Guvernului nr.1004 din 29 august 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa de
stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale”;
8.
Ordinului Camerei Înregistrării de Stat nr.4 din 20 februarie 2013 ”Privind aprobarea Normelor metodologice
cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”;
9.
Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
10. Legii nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale;
11. Legii patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000;
12. Legii sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000;
13. Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie;
14. Legii presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994;
15. Legii nr. 221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice;
16. Legii nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere;
17. Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare;
18. Legii nr. 244 din 23 noiembrie 2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională;
19. Legii nr. 352 din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice;
20. Legii nr. 151 din 14 iulie 2017 cu privire la sistemul de adrese.
Nr.
d/o

Denumirea serviciului

Termenul de prestare

Tarif, lei

1

2

3

4

1. SERVICII DE ÎNREGISTRARE DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE
ȘI A ÎNTREPRINZĂTORILOR INDIVIDUALI
Codul IBAN: MD08TRPCCC518430E01231AA – MF-TR Chișinău - bugetul de stat
1.1. SERVICII DE ÎNREGISTRARE
1.1.1 Servicii de înregistrare de stat a persoanelor juridice (cu excepția organizațiilor
necomerciale) și a întreprinzătorilor individuali
*

1.

Înregistrarea de stat a persoanei juridice, a filialei şi
1
reprezentanţei acesteia

2.

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual

3.
4.

5.

6.

7.

8.

*

Înregistrarea din oficiu a persoanei juridice pasive sau
inactive
*
Reînregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului
individual, condiționată de modificarea legislației
Radierea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual,
din Registrul de stat al persoanelor juridice și al
întreprinzătorilor individuali
Radierea din oficiu a persoanei juridice inactive și a
întreprinzătorului individual inactiv din Registrul de stat al
persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali
Înscrierea menţiunilor în Registrul de stat al persoanelor
juridice și al întreprinzătorilor individuali
Înscrierea în Registrul de stat a administratorului fiduciar,
administratorului insolvabilităţii, administratorului provizoriu,
administratorului din oficiu sau lichidatorului, desemnaţi de
către instanţa de judecată

24 ore
4 ore
24 ore
4 ore

1 149
4596
364
1 456

24 ore

gratuit

24 ore

gratuit

3 zile lucrătoare

gratuit

3 zile lucrătoare

gratuit

24 ore

gratuit

24 ore

gratuit
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1

9.

10.

2

3

4

Înscrierea în Registrul de stat al persoanelor juridice și al
întreprinzătorilor individuali a interdicţiilor aplicate de
instanţele judecătoreşti şi executorii judecătoreşti

La momentul adresării

gratuit

3 zile lucrătoare

gratuit

3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore
1 oră

gratuit

Luarea la evidenţă de stat a organelor centrale de
specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor
administraţiei publice locale (înscrierea în Registrul de stat al
unităţilor de drept a datelor
reorganizarea şi dizolvarea)

11.

despre

crearea,

modificarea,

Luarea la evidenţă provizorie a agenţilor economici
înregistraţi de autorităţile din stînga Nistrului (inclusiv
modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor
juridice, precum și radierea din Registru)

1.1.2. Servicii de înregistrare de stat a organizațiilor necomerciale

Înregistrarea de stat a organizației necomerciale, a sucursalei
organizației necomerciale, a modificărilor operate în actele de
constituire a organizației necomerciale și în datele înscrise în
Registrul de stat, a inițierii procedurii de dizolvare și de
consemnare a procedurii de reorganizare, a suspendării sau
reluării activității organizației necomerciale:
a) organizația sindicală;
b) instituția publică;
c) asociația patronală;
d) organizația de mediere;
e) asociația obștească;
f) fundația;
g) instituția privată;
h) comitet sectorial pentru formare profesională;
i) cult religios;
j) comunitate religioasă;
k) instituția religioasă;
l) partid politic

1.

15 zile calendaristice

1 149
90

gratuit

2.

Înregistrarea modificărilor și completărilor în actele de
constituire ale organizației necomerciale condiționate de
modificarea legislației

15 zile calendaristice

gratuit

3.

Radierea organizației necomerciale din Registrul de stat

3 zile lucrătoare

gratuit

1.2. SERVICII DE ASISTENŢĂ

Redactarea actului de constituire, iniţial sau în formă
actualizată, a persoanei juridice şi/sau a actului adiţional
privind modificarea actului de constituire ori, după caz, a
hotărîrii adunării generale a fondatorilor (asociaţilor), a
deciziei asociatului unic
Perfectarea actelor de constituire pentru înregistrarea de stat,
precum şi redactarea modificărilor în actul de constituire

1.

2.
3.

Verificarea şi rezervarea denumirii, inclusiv prin intermediul
internetului, pe un termen de pînă la 6 luni

24 ore /4 ore

120

24 ore /4 ore

202

3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore
1 oră

71
142
213
284
131

Publicarea informaţiei în Buletinul electronic

4.

1.3. FURNIZAREA INFORMAŢIEI
(eliberarea extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali)

1.

Extras (informație) din Registrul de stat care conține date
privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele
persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de
organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data
înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului,
mărimea capitalului social, numele, prenumele sau
denumirea asociaților, cota de participare a asociaților,
obiectul principal de activitate

3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore

110
220
330

1 oră

440
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1

2.

3.

4.

2

Istoricul persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual,
din momentul înregistrării pînă la data solicitării istoricului,
privind înregistrarea iniţială şi informaţiile în ordine
cronologică (cu excepţia datelor privind domiciliul)
Informaţii privind iniţierea procedurii de reorganizare sau de
dizolvare a persoanei juridice, privind radierea din Registrul
de stat. Informaţii privind succesiunea în drepturi şi obligaţii
pentru persoana juridică, privind suspendarea activităţii
Informaţii despre persoane juridice şi întreprinzători
individuali clasificate pe diferite criterii (sediu, obiect principal de
activitate, participare străină la capital)

Informaţii privind starea persoanei juridice sau a
întreprinzătorului individual (pasivă, inactivă; licenţele eliberate,
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

suspendate, retrase sau anulate; interdicţiile aplicate de instanţele
judecătoreşti şi executorii judecătoreşti; punerea în gaj a părţii
sociale din capitalul social; conturile bancare curente şi datoria faţă
de bugetul public naţional)

Informaţii despre administratorii fiduciari sau administratorii
insolvabilităţii desemnați de instanţa de judecată, precum şi
despre componenţa nominală a organelor de conducere,
supraveghere şi control, despre membrii comisiei de lichidare
sau lichidator
Furnizarea informaţiilor prevăzute în punctele 1, 3–6 în regim
on-line
Familiarizarea la sediul organului înregistrării de stat sau la
sediile structurilor teritoriale ale acestuia cu documentele din
dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al
întreprinzătorului individual înregistraţi
Informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice și al
întreprinzătorilor individuali prezentate în format electronic
autorităţilor publice, organelor de drept
Informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice și al
întreprinzătorilor
individuali
prezentate
executorilor
judecătoreşti și administratorilor autorizați
Extras din Registrul de stat al unităţilor de drept solicitat de
organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi
autorităţile administraţiei publice locale pentru confirmarea
luării la evidență
Prezentarea informației din Registrul de stat al persoanelor
juridice și al întreprinzătorilor individuali, prin comanda
on-line
1
a) informație publică prevăzută în alin.(2) al art.34 din
legea nr.220 din 19.10.2007
b) informație completă
Eliberarea extrasului din Registrul de stat al persoanelor
juridice și al întreprinzătorilor individuali, prin comanda
on-line

3

4

3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore
1 oră
3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore
1 oră
3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore
1 oră
3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore

245
490
735
980
73
146
219
292
73
146
219
292
109
218
327

1 oră

436

3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore

109
218
327

1 oră

436

3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore
1 oră

În temeiul
contractului
încheiat
226
452
678
904

3 zile lucrătoare

gratuit

10 zile calendaristice

gratuit

La momentul adresării

gratuit

Conform contractului

La momentul accesării
gratuit
3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore
1 oră

100
110
220
330
440

1.4. SERVICII DE AUTENTIFICARE ŞI CERTIFICARE

1.

2.
3.

4.

Eliberarea unei copii certificate de pe actul de constituire
(contract de constituire sau statut), hotărîrea de constituire
(proces-verbal, ordin sau declarație), actul adiţional privind
înregistrarea modificărilor, decizia de înregistrare, precum şi
de pe alte documente din dosarul de evidenţă
Autentificarea actului de constituire al persoanei juridice şi a
actului adiţional privind modificarea actului de constituire
Certificarea specimenului semnăturii în actele persoanei
juridice
Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele,
pentru fiecare pagină (pentru un document cu un volum de până
la 10 pagini)

3 zile lucrătoare
24 ore
4 ore

148
296
444

1 oră

592

24 ore /4 ore

197

24 ore /4 ore

63

La momentul adresării

4

-41

2

3

4

5.

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele,
pentru fiecare pagină (pentru un document al cărui volum

La momentul adresării

2

depăşeşte 10 pagini)

1.5. ÎNLESNIRILE CE ȚIN DE ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSO ANELOR JURIDICE
ȘI A ÎNTREPRINZĂTORILOR INDIVIDUALI

1.

Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a
persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza
patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor
stabilite la art.18 alin (2) din Legea nr.93-XIV din 15 iulie
1998 cu privile la patenta de întreprinzător și în anexa la ea

24 ore

gratuit

2.

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor
individuali – rezidente în zona de susținere a dezvoltării
social-economice cu regim preferențial (localități din stânga
Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea
modificărilor în actele de constituire ale acestora

24 ore

gratuit

3.

Înregistrarea de stat a întreprinderii debutante

24 ore

gratuit

4.

Furnizarea informației din Registrul de stat al persoanelor
juridice întreprinderii debutante

3 zile lucrătoare

gratuit

5.

Verificarea şi rezervarea denumirii, inclusiv prin intermediul
internetului, pe un termen de pînă la 6 luni, pentru:
a) asociație obștească;
b) fundație;
c) instituție privată

5 zile lucrătoare

gratuit

1.6. ALTE SERVICII
1.
2.

Servicii de intermediere privind recepţionarea şi transmiterea
cererilor de publicare a avizelor în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova
Programarea la serviciile prestate

Conform contractului
La momentul adresării

preț contractual
gratuit

2. SERVICII DIN DOMENIUL TURISMULUI
1.
2.

Eliberarea certificatului de clasificare a structurilor turistice
Eliberarea duplicatului certificatului de clasificare a
structurilor turistice, în locul celui pierdut, furat sau deteriorat

10 zile calendaristice

gratuit

15 zile calendaristice

gratuit

3. SERVICII DE TERMINOLOGIE ȘI LINGVISTICĂ

2.

Elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor de unități de
drept (pentru o denumire)
Redactarea, coordonarea textelor publicitare (pentru un text,

3.

Elaborarea sloganurilor pentru textele publicitare (pentru un

1.

4.

5.

per unitate)
slogan)

Coordonarea denumirilor de mărfuri și de produse alimentare
(pentru o denumire); a informației cu privire la produsul
certificat de pe etichetele de mărfuri (pentru o etichetă)
Identificarea numelui, prenumelui de persoană, denumirii de
localitate (pentru un nume)

La momentul adresării

40

La momentul adresării

40

3 zile lucrătoare

60

La momentul adresării

30

La momentul adresării

40

7 zile lucrătoare

30

15 zile lucrătoare

gratuit

6.
7.

Redactarea textelor științifice-tehnice, actelor normative,
instrucțiunilor pentru diferite domenii de activitate (pentru o
pagină)

8.

Coordonarea denumirilor de artere de circulație și de zone de
circulație publlică (pentru o denumire)

3.1. ÎNLESNIRILE CE ȚIN DE SERVICII DE TERMINOLOGIE ȘI LINGVISTICĂ
1.

Elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor de:
a) asociație obștească;
b) fundație;
c) instituție privată

La momentul adresării

gratuit
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”înregistrare de stat” – acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii,
reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora,
precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat,
care are ca efect dobândirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către
persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual. La înregistrarea de stat organul înregistrării de stat acordă
părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind
formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual,
verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea
informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor
electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de
stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la
evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială.
*

