
 Proiect                                      

 

   
Republica Moldova 

                                        CONSILIUL CONCURENŢEI 
                                                           

                                                                        HOTĂRÎRE Nr. ____  
                                                    din ___________2016 

                                  
cu privire la  mărimea tarifelor la serviciile contra plată                                    

prestate de către Consiliul Concurenței 
 

ÎNREGISTRAT 
la Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 
cu nr.   din    

Ministrul                Vladimir CEBOTARI 
 

În temeiul art. 41 alin. (1) lit. c), art. 46 alin. (6) lit. g) și art. 61 alin. (1)                
din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667), Plenul Consiliului Concurenţei, 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 
     1. Se aprobă tarifele la serviciile contra plată, prestate de către Consiliul 
Concurenței, conform anexei nr. 1. 
     2. Prezenta  hotărîre intră în vigoare la data publicării  în Monitorul  Oficial al 
Republicii Moldova. 
 
  

 
 
 

    

 
 

 
  
 
 
 PREȘEDINTELE PLENULUI 
 CONSILIULUI CONCURENȚEI                               Viorica CĂRARE 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr. 1 
la Hotărîrea Plenul Consiliului Concurenței                                                                                                   

nr. ___ din _____ 
 

T A R I F E L E 
la serviciile contra plată prestate  de către Consiliul Concurenței 

 
 

Nr. 
d/o 

 

Furnizarea informaţiei (eliberarea copiilor din 
dosar) 

 
Unitate 

 
Cost (lei) 

 
1. Eliberarea de fotocopii de pe materialele 

dosarului 
1 unitate 0,5 

2. Eliberarea de copii din materialele dosarului 
pe suport CD 

1 unitate 20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărîrii Consiliului Concurenței cu privire                                       
la  mărimea tarifelor la serviciile contra plată prestate                                                      

de către Consiliul Concurenței 
 

Proiectul Hotărîrii Consiliului Concurenței cu privire la mărimea tarifelor la 
serviciile contra plată prestate de către Consiliul Concurenței, este elaborat de către 
Consiliul Concurenței ca urmare a implementării prevederilor Legii concurenței              
nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-
197, art. 667 din 14.09.2012). 

În conformitate cu art. 61 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 
2012, preşedintele Consiliului Concurenţei permite părţilor în cauză accesul la dosar 
la secretariatul Plenului Consiliului Concurenţei şi obţinerea, la cerere, contra unui 
cost stabilit prin hotărîre a Consiliului Concurenţei, a copiilor şi a extraselor din 
dosar. 

În acest context, Hotărîrea Consiliului Concurenței cu privire la mărimea 
tarifelor la serviciile contra plată prestate de către Consiliul Concurenței, are ca scop 
implementarea art. 61 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012,                  
în vederea asigurării respectării drepturilor părților privind accesul la dosar și 
asigurării transparenței în ceea ce privește costurile percepute de Consiliul 
Concurenței la prestarea serviciilor contra plată. 

Totodată, menționăm că la stabilirea mărimii tarifelor la serviciile contra plată 
prestate de către Consiliul Concurenței s-a luat ca reper și Hotărîrea Guvernului              
nr. 241 din 06 martie 2006 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor 
efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile 
subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi 
a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale. 

Proiectul Hotărîrii nu presupune alocarea resurselor financiare suplimentare, 
altele decît cele prevăzute în bugetul de stat.  

 
 
 

Preşedinte       Viorica CĂRARE 
 
 

 


