PROCEDURA PRIVIND EMIGRAREA AUTORIZATĂ
Ce înseamnă EMIGRAREA AUTORIZATĂ – este permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova,
privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate. În rezultatul acestei acțiuni, titularul va
obține o ștampilă în paşaport, care va menționa ”Autorizarea emigrării în România”.
Cererile privind emigrarea autorizată se aplică personal la secția consulară a Ambasadei Republicii
Moldova pe adresa str. Emanoil Porumbaru 89 din București, în baza unei programări prealabile.
Programarea poate fi efectuată AICI.

 ACTELE NECESARE PENTRU PROCEDURA PRIVIND EMIGRAREA AUTORIZATĂ :


















Paşaport;
Buletinul de Identitate;
Livretul Militar (pentru supuşi militari) sau certificatul privind excluderea din evidenţa militară;
Adeverinţa de pensionar (pentru pensionari);
4 (Patru) fotografii color - 35x45 mm;
Certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii
Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va
solicita procedura de transcriere);
Certificatele de naştere ale copiilor minori (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului
Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris
sau se va solicita procedura de transcriere);
Certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara
teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie
moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
Certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat
din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea
numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se
va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va
solicita procedura de transcriere;
Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind
emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu
reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează
cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub
tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reședința în Republica Moldova, din care să
rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu
domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că
reprezentantul legal la care se stabilește minorul acordă spațiul locativ şi întreţinere. În cazul în
care reprezentantul legal este altul decât părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii
tutelare;

 TAXA CONSULARĂ ȘI AFERENTĂ :
Taxa consulară și aferentă pentru emigrarea autorizată, constituie suma de 170 EURO, achitată, exclusiv,
în contul bancar al Ambasadei Republicii Moldova în România, la orice reprezentanță a bancară BRD, sau
prin virament, cu prezentarea confirmării de plată.
ATENȚIE! 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 __170___ Euro în contul RO26BRDE445SV71459534450
Mențiune: Emigrarea autorizată

 TERMENUL DE PROCESARE :


Dat fiind faptul că procedura privind emigrarea autorizată este un proces complex, care implică
transmiterea dosarului pe suport de hârtie în adresa autorității abilitate din Republica Moldova și,
ulterior, recepționarea actului în speță prin intermediului poștei diplomatice, termenul de
procesare cuprinde 90 zile, din momentul primirii și înregistrării cererii și a actelor aferente în
secretariatul Ambasadei.

NOTĂ: În caz de necesitate, pentru verificări suplimentare, acest termen se poate extinde, cu informarea
prealabilă a solicitantului.

