
ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI LA AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN ROMÂNIA

Cererile  privind  ÎNREGISTRAREA  CĂSĂTORIEI,  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 : 

 Cererea privind înregistrarea căsătoriei (disponibilă la secția consulară);
 actele de identitate valabile ale viitorilor soți;
 certificatele de naștere ale viitorilor soți;

și după caz:
 dovada desfacerii / încetării căsătoriei anterioare;
 decizia  autorității  administrației  publice  locale  și  acordul  părinților,  în  cazul  reducerii  vârstei

matrimoniale (pentru minorii sub vârsta de 18 ani);
 confirmarea privind achitarea taxei consulare – 70 EURO.

 TAXA CONSULARĂ ȘI AFERENTĂ :

Taxa consulară și aferentă pentru înregistrarea căsătoriei,  constituie suma de  70 EURO,  se achitată,
exclusiv, în contul bancar al Ambasadei Republicii Moldova în România, la orice reprezentanță 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 :

Nume, prenume:  _________________

Denumirea  băncii:  BRD Groupe Societe Generale

Beneficiar: Ambasada Republicii Moldova în România

Suma de  __ 70 ___  Euro în contul    RO26BRDE445SV71459534450 

Mențiune: Înregistrarea căsătoriei

 TERMENUL DE PROCESARE :

După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit  un termen de cel puțin o lună pentru
înregistrarea  căsătoriei,  care  însă,  nu  va  depăși  termenul  de  două  luni  de  la  data  depunerii
declarației de căsătorie. La cererea viitorilor soți, în cazul existenței unor motive temeinice și cu
acordul  șefului  oficiului  stării  civile  din  Republica  Moldova,  se  poate  examina  reducerea
termenului de o lună.

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

https://www.cna.md/category.php?l=ro&idc=140&
https://www.cna.md/category.php?l=ro&idc=140&

