PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL SECȚIEI CONSULARE ȘI DATELE DE CONTACT
În contextul eforturilor de combatere a răspândirii virusului COVID-19, începând cu data de 6 iulie
2020, prestarea serviciilor consulare se realizează exclusiv în baza unei programări prealabile. Aceste
măsuri sunt o dovadă a preocupării pentru sănătatea tuturor persoanelor, indiferent de cetățenie, care
solicită prestarea unor servicii consulare pe timp de pandemie.
PROGRAMAREA ÎN AUDIENȚĂ SAU DEPUNEREA DOCUMENTELOR:
Pentru a efectua o programare, accesați Aici
ATENȚIE !!! În caz de urgență justificată, sau dacă întâmpinați dificultăți în procesul de efectuare a
programării, Vă rugăm să nu ezitați, să ne sesizați la adresa de email: consulat.bucurești@mfa.gov.md sau
telefonic la numărul + 40 21 410 98 27, în perioada zilelor luni – joi, în intervalul orelor 14:00 – 16:00.
CONSULTAȚII CONSULARE:
Pentru informații de ordin consular 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.

NOTĂ IMPORTANTĂ !!!
În cazuri exclusiv de urgență (decese, accidente grave, calamități naturale, atacuri teroriste și alte situații
de excepție) apelați numărul de telefon +40 787 898 050. La numărul de urgență, nu se oferă consultații
consulare și nu se stabilesc programări.
ZILE DE ODIHNĂ !
•

sâmbătă
• duminică
Zilele de sărbătoare nelucrătoare, potrivit art. 111 al Codului Muncii al Republicii Moldova:
•

1 ianuarie – Anul Nou;

•

7 şi 8 ianuarie – Crăciunul pe stil vechi;

•

8 martie – Ziua internațională a femeii;

•

prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;

•

ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);

•

1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;

•

9 mai – Ziua Europei;

•

27 august – Ziua Independenţei;

•

31 august – sărbătoarea „Limba noastră”;

•

25 decembrie – Crăciunul pe stil nou;

