INFORMAȚII CU PRIVIRE LA CETĂȚENIA REPUBLICII MOLDOVA
❖ REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA
Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, pot
redobândi cetăţenia moldovenească. Pentru aceasta e nevoie să depună la secția consulară a Ambasadei
Republicii Moldova, în baza unei programări prealabile, următoarele acte:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
Autobiografia (va conţine informaţii despre perioada de domiciliere în Republica Moldova, data de stabilire cu
domiciliu permanent în străinătate, starea civilă, viza de domiciliu, locul de muncă, rudele apropiate: părinţi,
soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei);
Adeverinţa de la domiciliu privind componenţa familiei;
Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii
Moldova);
Actul de identitate, în original şi 4 copii;
Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba română. Documentele perfectate
în alte limbi decât română trebuie sa fie traduse;
Bonul de plată privind achitarea taxei consulare și aferente - 15 EURO.
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN ÎN (4) SETURI – (1) ORIGINAL ȘI (3) COPII

Pentru a efectua o programare în vederea depunerii documentelor, accesați Aici

❖ RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA
Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal si obişnuit în străinătate, pot renunţa la cetăţenia Republicii
Moldova. Pentru aceasta ei urmează să depună la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii
Moldova în baza unei programări prealabile, următoarele acte:
•

•
•
•
•
•

Autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori
în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente,
anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii,
data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile
Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de
domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
Actul de identitate (paşaportul moldovenesc pentru călătorii în străinătate cu ștampila pe pagina nr. 6 privind
emigrarea autorizată);
Certificatul de naştere;
Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ (în caz de divorţ, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie);
Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;
Certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz;

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Certificatul de naștere al copiilor cu vârsta de până la 18 ani;
Adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobândirii unei alte cetăţenii, cu
valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii;
Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
4 fotografii color, 35x45 mm;
Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetățeniei moldovenești
pentru copiii lor;
În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi doar unul dintre ei renunţă la cetăţenie,
depunând o cerere comună şi pentru copil, celălalt părinte trebuie să prezintă o declaraţie autentificată notarial
privind acceptul dat copilului de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova;
Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a atins vârsta de 18 ani se
examinează la solicitarea scrisă a părinţilor sau a reprezentantului legal, depusă împreună cu copia autentificată
a certificatului de naştere a copilului;
Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun consimţământul autentificat la notar privind renunţarea la
cetăţenie;
Actele de stare civilă, eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a
fi transcrise;
Documentele perfectate în alte limbă decât româna sau rusă urmează a fi traduse;
Bonul de plată privind achitarea taxei consulare și aferente - 320 EURO.
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN ÎN (4) SETURI – (1) ORIGINAL ȘI (3) COPII

Pentru a efectua o programare în vederea depunerii documentelor, accesați Aici

❖ DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI PRIN RECUNOAŞTERE
În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, au dreptul să
dobândească cetățenia Republicii Moldova, prin recunoaștere, persoanele care sunt născute pe teritoriul
Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit,
persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M.,
urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele deportate sau
refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.
Prin urmare, pentru redobândirea cetățeniei Republicii Moldova, solicitantul urmează să depună la secția
consulară a Ambasadei Republicii Moldova, în baza unei programări prealabile, următoarele acte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi
locul de trai);
Trei fotografii color, 35 x 45 mm;
Certificatul de naştere;
Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate;
Certificatul de căsătorie (după caz);
Certificatul de divorţ (după caz);
Certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);

•
•
•
•
•
•

•

Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de
căsătorie sau divorţ);
Certificatul de naștere al copiilor minori (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
Certificatul de naştere al părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul
Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
Cazierul judiciar din ţara cetăţenia căreia o deţine solicitantul;
Certificatul de la locul de trai;
În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se
prezintă consimțământul autentificat la notar al celuilalt părinte. În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii
Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimțământul lor autentificat de notar;
Bonul de plată privind achitarea taxei consulare și aferente - 15 EURO.
NOTĂ: ACTELE SE DEPUN ÎN (4) SETURI – (1) ORIGINAL ȘI (3) COPII

Pentru a efectua o programare în vederea depunerii documentelor, accesați Aici
IMPORTANT: Actele eliberate de autorităţile străine, altele decât cele române, urmează a
fi „apostilate” şi traduse în limba de stat a Republicii Moldova.

DETALII BANCARE PENTRU ACHITAREA TAXEI CONSULARE:
Nume, prenume: _________________
Denumirea băncii: BRD Groupe Societe Generale
Beneficiar: Ambasada Republicii Moldova în România
Suma de _____ Euro în contul RO26BRDE445SV71459534450
Mențiune - serviciul consular solicitat:_________________________
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)

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.

