
PROCEDURA PRIVIND OBȚINEREA TITLULUI DE CĂLĂTORIE 

Titlul de călătorie este un document de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica
Moldova, cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica
Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care,
din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai
cărui cetăţeni sunt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui
document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova (ex. paşaport expirat, deteriorat, pierdut sau
furat).

Pentru aplicarea cererii de eliberare a unui TITLU DE CĂLĂTORIE, este necesar să vă prezentaţi personal la sediul
secţiei  consulare  a  Ambasadei  Republicii  Moldova la  Bucureşti (str.  Emanoil  Porumbaru nr.  89),  în  baza  unei
programări prealabile. Programarea poate fi efectuată Aici.

În cazul copiilor minori, aceştia se vor prezenta la sediul secţiei consulare însoţiţi de reprezentantul legal ( mama
sau tata). 

 ACTELE NECESARE ÎN PROCESUL DE OBȚINERE A TITLULUI DE CĂLĂTORIE: 

 cererea tip (disponibilă AICI)
 paşaportul expirat;

Notă:  în cazul în care paşaportul este, deteriorat, pierdut sau furat, solicitantul va depune o declaraţie.
 

 dup caz, buletinul de identitate şi fişa de însoţire;

 2 poze în format 3x4 cm (conform cerinţelor menţionate mai jos);  

 după caz, certificatul de naştere al solicitantului;

 după caz, certificatul de căsătorie şi / sau certificatele de divorţ;

 ATENȚIE:  În cazul copiilor minori, este necesar certificatul de naștere al părinților, un act de identitate al
unuia din părinți. Pentru părinții aflați în divorț, pe lângă certificatul de divorț, se va solicita o declarație
din partea celuilalt părinte, autentificată notarial, privind acordul la documentare cu titlu de călătorie și
alte acte de identitate. 

 Confirmarea privind plata taxei consulare – 25 EURO.
ATENȚIE:  În cazul copiilor minori, actul în cauză se eliberează cu titlu gratuit.

 CERINȚELE FAȚĂ DE FOTOGRAFIE:

 Fotografia trebuie să fie în culori, fără luciu;

 Fotografia trebuie să fie nu mai veche de şase luni; 

 Fotografia trebuie  să reprezinte imaginea facială a persoanei,  cu  umerii  drepţi,  cu privirea  îndreptată

direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, cu expresie neutră a feţei şi cu gură închisă, pe fundal alb.

Ochii trebuie să fie deschişi şi neumbriţi de păr.

 Nu sunt permise fotografii cu capul acoperit şi frizuri ce închid faţa.

 Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fundal.

 Dacă persoana poartă ochelari, ochii trebuie să se vadă clar, fără reflecţii de la ochelari. Nu sunt permise

fotografii cu ochelari cu lentile întunecate.

 Pe fotografie trebuie să lipsească efectul “ochilor roşii”.

https://romania.mfa.gov.md/sites/romania.mfa.gov.md/files/Cerer%20Titlu%20de%20calatorie.pdf
https://programariconsulat.setmore.com/


 TAXA CONSULARĂ:

Taxa consulară şi  aferentă pentru eliberarea titlului  de călătorie,  constituie suma de  25 EURO şi  se achitată,
exclusiv, în contul bancar al Ambasadei Republicii Moldova în România, cu prezentarea confirmării de plată.  În
cazul minorilor, actul în cauză, se eliberează cu titlu gratuit.

ATENȚIE!  Toate taxele consulare se achită la orice sucursală a băncii BRD, sau prin virament. 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 
Menţiune: Titlu de călătorie

 TERMENUL DE PROCESARE ȘI DE VALABILITATE A TITLULUI DE CĂLĂTORIE:

Procesarea şi eliberarea titlului de călătorie are loc în aceeaşi zi în care a fost depusă cererea (în intervalul
orelor  15:00-16:30).  În  cazul  în  care,  sunt  necesare  acţiuni  suplimentare  de  verificare,  funcţionarul
consular, îşi rezervă dreptul de a extinde termenul de procesare, cu informarea prealabilă a solicitantului. 

Termenul de valabilitate al titlului de călătorie este de 30 de zile,  din momentul  eliberării.  Din aceste
considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare
în Republica Moldova. 

Titlul de călătorie este destinat EXCLUSIV pentru întoarcerea în Republica Moldova. Utilizarea acestuia în
scopul călătoriilor în alte destinaţii, nu va fi posibilă. 

TRANSMITEREA PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR POȘTALE:

După perfectarea actului, titularul, în baza unui acord scris (disponibil AICI), poate solicita transmiterea titlului de
călătorie prin intermediul serviciilor de curierat, preferabil, Fan Courier. În acest sens, va contacta operatorul de
servicii poştale şi va stabili modalitatea ridicării şi livrării la destinaţia solicitată, cu informarea ulterioară a secţiei
consulare.

ATRAGEM ATENȚIA! transmiterea şi recepţionarea prin intermediul serviciilor poştale şi de curierat a actelor, este
o  măsura  pe  care  solicitantul  şi-o  asumă  în  totalitate,  fapt  consemnat  în  acordul  în  scris,  cu  achitarea
costurilor care vor surveni din serviciile de livrare, precum şi responsabilitatea în cazul în care actul emis, nu va
ajunge la destinaţie. 

CONSULTAȚII ÎN MATERIE CONSULARĂ:

Pentru  informaţii  de  ordin  consular  şi  asistenţă  transmiteţi  un  mesaj  electronic  la  adresa  de
email: consulat.bucuresti@mfa.gov.md,  sau apelaţi numărul de telefon +40 (021) 410 98 27, în perioada zilelor
de luni până joi, în intervalul orelor 14:00 – 16:00.

https://romania.mfa.gov.md/sites/romania.mfa.gov.md/files/CERERE%20TRANSMITERE%20PRIN%20PO%C8%98T%C4%82.pdf
https://romania.mfa.gov.md/sites/romania.mfa.gov.md/files/CERERE%20TRANSMITERE%20PRIN%20PO%C8%98T%C4%82.pdf
https://www.cna.md/category.php?l=ro&idc=140&

