TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
NAȘTERE – CĂSĂTORIE – DIVORȚ – SCHIMBARE A NUMELUI / PRENUMELUI
Cererile de TRANSCRIERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ – NAȘTERE – CĂSĂTORIE – DIVOR –
SCHIMBARE A NUMELUI / PRENUMELUI, eliberate de către autoritățile unui stat străin după
17.08.2001, , se aplică, personal sau printr-un reprezentant mandatat cu procură autentificată notarial,
la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova, în baza unei programări prealabile, care poate fi
efectuată AICI.

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAȘTERE
 ACTELE NECESARE :






cererea (disponibilă AICI);
Certificatul de naștere;
pașapoartele părinților;
certificatul de căsătorie;
certificatele de naștere ale părinților;

ATENȚIE! În cazul transcrierii certificatelor de naștere, taxa consulară și aferentă nu este
percepută.

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE CĂSĂTORIE
 ACTELE NECESARE :






cererea (disponibilă AICI);
Certificatul de căsătorie;
actele de identitate valabile;
certificatele de naștere;
dovada privind achitarea taxei consulare și aferente – 25 EURO.

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE DIVORȚ
 ACTELE NECESARE :





cererea (disponibilă AICI);
certificatul de divorţ / extrasul sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă;
actele de identitate;
după caz, certificatul de căsătorie;
NOTĂ: în cazul dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după
17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris.



dovada privind achitarea taxei consulare și aferente – 25 EURO.

TRANSCRIEREA ACTULUI DE SCHIMBARE A NUMELUI/PRENUMELUI
 ACTELE NECESARE :







cererea (disponibilă AICI);
certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui;
NOTĂ: dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele
pentru transcrierea actului de căsătorie.
actul de identitate MD valabil;
certificatul de naștere;
dovada privind achitarea taxei consulare și aferente – 25 EURO.

 TAXA CONSULARĂ ȘI AFERENTĂ :
Taxa consulară și aferentă pentru transcrierea unui act de stare civilă, constituie suma de 25 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. Acțiunile de transcriere a
certificatelor de naștere, sunt realizate cu titlu gratuit.
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 __ 25 ___ Euro în contul RO26BRDE445SV71459534450
Mențiune: transcrierea certificatului de stare civilă

 TERMENUL DE PROCESARE :
Procesul de transcriere a certificatelor de stare civilă prin intermediul secției consulare este foarte
complex, care cuprinde mai multe etape de acțiune, motiv pentru care termenul minim - este de 3 luni.
IMPORTANT: În caz de urgență, procedura de transcriere a certificatelor de stare civilă poate fi realizată
prin intermediul unui reprezentant mandatat cu procură autentificată notarial, care va acționa din
numele Dvs. în fața Agenției Servicii Publice din Republica Moldova, care va putea obține transcrierea
acestor acte în regim de urgență.

TRANSMITEREA PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR POȘTALE :
După perfectarea actului, titularul, în baza unui acord scris, poate solicita transmiterea certificatului de
stare civilă emis, prin intermediul serviciilor poștale și curierat, preferabil, Fan Courier. În acest sens, va
contacta operatorul de servicii poștale și va stabili modalitatea ridicării și livrării la destinația solicitată, cu
informarea ulterioară a secției consulare.

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.
IMPORTANT:
În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în
Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naștere, de căsătorie, de divorț, de
schimbare a numelui / prenumelui etc.) ale cetățenilor Republicii Moldova, întocmite de către organele
competente ale țărilor străine, au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise
în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.
Cetățenii Republicii Moldova au obligațiunea să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la
întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau
extrasului de pe actul de stare civilă.

