PROCEDURA PRIVIND OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR
De regulă, CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR, se solicită personal sau prin intermediul unei persoane
împuternicite (mandatată cu procură autentificată notarial), în baza unei programări prealabile. Programarea
poate fi efectuată Aici.
Însă, luând în considerare evoluțiile pandemiei COVID19 și măsurile de combatere a răspândirii virusului, ca
dovadă a respectului și preocupării pentru sănătatea tuturor persoanelor care solicită prestarea serviciilor
consulare în această perioadă, CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR, poate fi obținut și prin intermediul serviciilor
poștale (adresa pentru corespondență: str. Emanoil Porumbaru 89, București, Sector 1, România), cu acordul
semnat al solicitantului.

 ACTELE NECESARE:





cerere tip (disponibilă AICI);
după caz, acordul privind transmiterea prin intermediul serviciilor poștale (disponibilă AICI)
copie după pașaport sau buletinul de identitate MD;
confirmarea privind achitarea taxei consulare și aferente.

 TAXA CONSULARĂ:
Taxa consulară și aferentă pentru eliberarea Certificatului în speță, constituie suma de 35 EURO și se achitată,
exclusiv, în contul bancar al Ambasadei Republicii Moldova în România, cu prezentarea confirmării de plată.
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 AFERENTE :
Nume, prenume: _________________
Denumirea băncii: BRD Groupe Societe Generale
Beneficiar: Ambasada Republicii Moldova în România
Suma de __35___ Euro în contul RO26BRDE445SV71459534450
Mențiune: Certificat de Cazier Judiciar
 TERMENUL DE PROCESARE:


Termenul de procesare și eliberare a certificatului de cazier judiciar este – 7 zile lucrătoare. Această
perioadă se calculează din momentul primirii și înregistrării cererii și a actelor aferente în secretariatul
Ambasadei.

NOTĂ: În caz de necesitate, pentru verificări suplimentare, funcționarul consular poate extinde acest termen, cu
informarea prealabilă a solicitantului.
Ulterior, după eliberarea actului, solicitantul va asigura ridicarea acestuia prin intermediul serviciilor de curierat,
preferabil, Fan Courier, în vederea transmiterii la destinația solicitată.

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.

