ACȚIUNI NOTARIALE
Cetățenii Republicii Moldova domiciliați temporar sau permanent în România, Serbia sau Muntenegru pot solicita
o serie de servicii notariale la Ambasada Republicii Moldova în România și anume: autentificarea procurilor şi
traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declarații şi alte înscrisuri, certificarea autenticității fotocopiilor, etc.
Pentru a putea beneficia de asistență consulară în materie notarială, solicitantul urmează să se prezinte personal
la sediul secției consulare din București (str. Emanoil Porumbaru nr. 89), în baza unei programări prealabile.
Programarea poate fi efectuată Aici

ACTELE NECESARE PENTRU AUTENTIFICAREA UNEI PROCURI:
 cererea tip (disponibilă AICI);
 pașaportul MD în original sau, după caz, buletinul de identitate MD;
 copia buletinului de identitate și fișa de însoțire a persoanei care urmează a fi împuternicită;
 dovada privind plata taxei consulare – 30 EURO (persoane fizice) – 60 EURO (persoane juridice).

CERTIFICAREA AUTENTICITĂŢII FOTOCOPIILOR:





cererea tip (disponibilă AICI);
pașaportul MD în original sau, după caz, buletinul de identitate MD;
originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată;
dovada privind plata taxei consulare – 2 EURO (per pagină).

ATENȚIE! Toate taxele consulare se achită, exclusiv, la sucursalele băncii BRD, sau prin virament în contul
Ambasadei Republicii Moldova la București. Plățile în numerar nu sunt admise, iar excepțiile în acest sens, pot fi
realizate doar cu respectarea strictă a prevederilor legislației naționale în speță. Actele de corupție, pot fi
raportate AICI (cna.md)

 DETALII BANCARE PENTRU ACHITAREA TAXEI CONSULARE ȘI AFERENTE:
Nume, prenume: _________________
Denumirea băncii: BRD Groupe Societe Generale
Beneficiar: Ambasada Republicii Moldova în România
Suma de ________ Euro în contul RO26BRDE445SV71459534450
Mențiune: acțiuni notariale
 TERMENUL DE PROCESARE:
Procesarea și autentificarea actului notarial are loc în aceeași zi în care a fost depusă cererea (în intervalul
orelor 15:00-16:30). În cazul în care, sunt necesare acțiuni suplimentare, funcționarul consular, își rezervă
dreptul de a extinde termenul de procesare, cu informarea prealabilă a solicitantului.
ATRAGEM ATENȚIA! Toate actele notariale, sunt semnate personal, în fața funcționarului consular și
consemnate în registrul de evidență a actelor.

CONSULTAȚII ÎN MATERIE CONSULARĂ:
Pentru informații de ordin consular și asistență transmiteți un mesaj electronic la adresa de
email: consulat.bucuresti@mfa.gov.md, sau apelați numărul de telefon +40 (021) 410 98 27, în perioada zilelor
de luni până joi, în intervalul orelor 14:00 – 16:00.

