
МINISIЕRIIL
TEIINOLOGIЕI INT0RlvIд^ТlшI

$ сO1иI.INICATIIIrOR
AL RЕPUBLICII MoLDovA

2015

MINIS'ТЕRIJL
AFAсЕRILOR ЕхTЕRNE $I

INTEGRARII ЕUROРЕNЕ

I

Nr' Гo| гЧ|-[-+g
t

ORDIN
ПPикAз

mun. Chiqinбu

Pеntru aprobarеa Rеgulamentului
сu pгivire la elibеrarеa aсtеlor dе identitate qi
autoгizarea emigгiгii сetй{еnilor Republiсii Moldova
pгin inteгmediul misiunilor diplоmatiсe gi
ofiсiilor сonsularе alе Rеpubliсii Мoldova

in temеiul Lеgii nr. 273-XIII din 9 noiеmbrie 1994 privind aсtеlе dе idеntitatе din
sistеmul naliоnal dе pa;apoartе ;i in sсopul еxесut6rii Rеgulamеntului privind еlibеrarea
aсtеlor dе idеntitate qi еvidеn{a lосuitorilоr Rеpubliоii Mоldоva aprоbat prin Hotarirеa
Guveтnuluinr.|25 din 18 fеbruariе 2О]^З,

ORDONAM:

1. A aproba Regulamеntul сu privire la еlibеrarеa aсtеlоr dе idеntitate 9i autоrizarea
еmigrйrii сеti{еnilоr Rеpubliсii Моldоva prin intеrmеdiul misirrnilor diplomatiсе qi оfiсiilor
соnsulare alе Republiсii Мoldova (sе anexeazt)'

2. Ministerul Afaоеrilor Ехtеrnе 9i Intеgr6rii Еuropеne qi Мinistеrul Теhnologiei
Informaliri qi Сorhuniсaliilor vоr asigura, in limitеlе сompеtеn{еlor funсtionalе, ехесutarеa
prеvеdеrilor Rеgulamrntului mеn{ionat in pсt.1 din prеzеntul ordin dе о6trе sеrviсiilе dе rеsотt
din subordinе.

3. A abroga ordinul соmun al ministrului afaсеrilor externе qi intеgrйrii еurоpеnе qi
ministrului tеhnologiei informaliеi 9i сomtrniсatiilor nr. 4l0|-ь-Ш din 6 ianuarie 2ОI2 ctl
privirе la aprobarea Reрlamеntului сu privirе la eliberarea aсtеlor de idеntitatе qi stabilirеa сu
domiсiliu in str6in6tatе a сеtйlenilor Republiсii Moldova prin intermеdiul misiunilor
diplomatiсе qi ofiсiilor сonsularе alе Republiсii Мoldova.

4. Rеsponsabilitatеa оxeсut6rii prеzеntului ordin sе punе in sarсina diтeсtorului Direс{iеi
Gеnеralе Afaсеri Cоnsularе a Мinisterului Afaсеrilоr Еxtоrne qi Intеgrdrii Еuropеnе qi
dirесtоrului genеral al intrеprindеrii dе Stat ,,Cеntrul Rеsursеlor Informalionalе dе Stat
,,Rеgistru,, a Ministеrului Теhnologiеi Informa{iеi 9i Comrrniсa{iilor.

Pavеl,FILIP Natalia GIIЕRJиAN
Viсеprim.ministru,Ministrul te ologiei infoгma{iei qi
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REGULAMENT 

cu privire la eliberarea actelor de identitate 
   şi autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul      

   misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 
 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
1. Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi autorizarea 

emigrării cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice şi al 
oficiilor consulare ale Republicii Moldova (în continuare –  Regulament) a fost elaborat 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273-XIII din 09 noiembrie 1994 privind actele 
de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte, Legii nr. 269-XIII din 09 noiembrie 
1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, Legii cetăţeniei Republicii 

Moldova nr. 1024-XIV din 02 iunie 2000, Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu 
privire la taxele consulare, Legii nr. 1216-XII din 03 decembrie 1992 cu privire la taxa 
de stat, Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, 

Hotărîrii Guvernului nr. 53 din 17 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea modelelor şi 

punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou”, Hotărîrii Guvernului nr. 125 din 

18 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de 
identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova”.  

2. Prezentul Regulament constituie cadrul normativ care stabileşte procedura şi 
asigură realizarea raporturilor între Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat „Registru” (în continuare – ÎS „CRIS „Registru”) şi misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova (în continuare – MDOC) la 
eliberarea actelor de identitate şi la autorizarea emigrării în străinătate a cetăţenilor 
Republicii Moldova.  

3. Subiecţii proceselor de eliberare a buletinului de identitate, a paşaportului şi de 
autorizare a emigrării în condiţiile Regulamentului sunt: 

1) Departamentul registrelor informaţionale de stat (în continuare – DRIS) al ÎS 
„CRIS „Registru” a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (în continuare 

–  MTIC); 
2) misiunile diplomatice şi oficiile consulare subordonate Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene (în continuare MDOC); 
3)  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare MAEIE). 
4. Prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul prezentului Regulament, se 

efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 
5. Datele cu caracter personal ale cetăţenilor Republicii Moldova în actele de 

identitate se înscriu din certificatele de stare civilă. 
6. Prevederile Regulamentului referitoare la minori nu sînt aplicabile persoanelor 

care, în condiţiile art. 20 alin. (2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova, au 

dobîndit capacitatea deplină de exerciţiu pînă la atingerea majoratului. 
7. În condiţiile Regulamentului, buletinul de identitate se eliberează cetăţenilor 

Republicii Moldova aflaţi temporar în străinătate, iar paşaportul se eliberează cetăţenilor 

Republicii Moldova:  



a) aflaţi temporar în străinătate; 
b) care au obţinut autorizarea emigrării în condiţiile prevederilor legale actuale  sau 

celor anterioare; 
c) care au dobîndit sau redobăndit cetăţenia Republicii Moldova şi sunt stabiliţi cu 

domiciliul în străinătate. 
8. La eliberarea actelor de identitate nu se ia în considerare dacă cetăţeanul are 

sau nu statut legal   în statul de reşedinţă, cu excepţia cazurilor de examinare a cererilor 

pentru autorizare a emigrării. 
 

Capitolul II 
Eliberarea actelor de identitate 

şi procedura de autorizare a emigrării  

Secţiunea 1  

Procedura de eliberare a buletinelor de identitate  
 

9. Buletinul de identitate se eliberează în următoarele situaţii: 
1) la prima eliberare a documentului; 
2) preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului 

de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr. 9); 
3) schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter 

personal; 
4) constatarea inexactităţilor, erorilor, falsurilor, în înscrisurile din documente; 
5) în caz de pierdere, furt sau deteriorare; 
6) expirarea termenului de valabilitate; 
7) dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova; 
8) la solicitarea titularului de a-l preschimba. 
10. Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune personal de către 

solicitant prin intermediul MDOC în statul de reşedinţă sau la orice altă MDOC. În 

cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant 

acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei 

reprezentate.  
11. La depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, solicitantul 

prezintă, după caz, următoarele documente (original şi copie): 
1) actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmează a fi schimbat; 
2) actul de identitate al reprezentantului legal, pentru persoanele fără capacitatea 

de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu limitată; 
3) certificatele de stare civilă, după caz (certificatul de naştere, certificatul de 

schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, 

certificatul de deces al soţului/soţiei, certificatele de naştere a minorilor); 
4) extrasul de pe actul de căsătorie, în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria 

în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ; 
5) avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare 

civilă; 
6) 2 fotografii 10x15cm şi 2 fotografii 3x4cm color, mat, pe fond alb (în cazul 

nefuncţionării Sistemului Informaţional Automatizat „Consul” şi expedierii dosarului 

doar în format hîrtie); 
7) declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern; 



8) documentul ce atestă grupa sangvină (la prima eliberare a actului de 
identitate); 

9) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova sau paşaportul de tip 

sovieticpentru utilizare în străinătate (pentru persoanele care nu au deţinut buletin de 

identitate); 
10) paşaportul eliberat de autorităţile străine (pentru cei care au dobîndit sau 

redobîndit cetăţenia RM şi solicită eliberarea actelor de identitate pentru prima dată); 
11) dovada înregistrării la domiciliu sau la reşedinţă sau avizul privind eliberarea 

actului de identitate fără înregistrare la domiciliu; 
12) dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul de eliberare a actului de 

identitate, a taxei consulare,  taxei aferente  şi după caz, a taxei de stat (bonurile de 
plată în original / nu se expediază către MTIC ). 

12. Beneficiarii de înlesniri, la eliberarea buletinului de identitate, în condiţiile 

prevederilor legale, suplimentar la documentele necesare, prezintă documente ce atestă 

dreptul la aceste înlesniri. 
13. Dacă, în condiţiile art. 66 din Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV 

din 26 aprilie 2001, în actul de stare civilă au fost operate modificări, rectificări sau 

după caz, completări care au adus la schimbarea datelor personale ce se conţin în 

buletinul de identitate (numele, prenumele, prenumele tatălui, data şi locul naşterii, 

sexul), titularul acestuia prezintă obligatoriu, certificatele de stare civilă respective şi 

avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. 
14. La eliberarea buletinului de identitate pe motivul schimbării, modificării, 

rectificării sau completării datelor cu caracter personal, solicitantul este informat verbal 
de către MDOC că toate documentele mecanolizibile ale acestuia (paşaportul permisul 

de conducere şi alte documente eliberate cu datele anterioare) devin nevalabile şi 

urmează a fi schimbate. 
15. La recepţionarea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, funcţionarul 

consular este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare ce contribuie la 
stabilirea identităţii, statutului juridic, stării civile, domiciliului sau reşedinţei acestuia, 

precum şi acele prevăzute de actele normativ-legale pentru situaţiile expuse în 

Regulament. 

16. Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, întocmite de către 

organele competente ale altor state după 17.08.2001 data intrării în vigoare a Legii  
nr.100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă, au putere doveditoare în Republica 

Moldova doar în cazul în care sînt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii 

Moldova. Actele de stare civilă emise pînă la 17.08.2001 se supun procedurii de 

transcriere la solicitarea persoanei. 

În cazul în care actele de stare civilă sînt înregistrate de către instituţii şi organizaţii 

bisericeşti, curţi şi judecătorii religioase ale statelor străine, acestea nu se supun 

procedurii de transcriere şi se recunosc valabile pe teritoriul Republicii Moldova dacă 

sînt legalizate în modul stabilit, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
este parte nu prevăd altfel. 

Extrasele de pe actele de stare civilă, eliberate în condiţiile Convenţiei privind 
eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, sînt recunoscute fără 

condiţia de supralegalizare.  



17. La depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate se stabileşte 

statutul juridic al persoanei, identitatea, domiciliul sau reşedinţa solicitantului sau ale 

persoanei reprezentate. 
18. Buletinul de identitate se eliberează cu fişa de însoţire.   
Schimbarea fişei de însoţire se efectuează în cazul pierderii, furtului, imposibilităţii 

utilizării acesteia sau la solicitarea titularului şi nu atrage după sine eliberarea altui 

buletin de identitate. Procedura de eliberare a fişei de însoţire este similară cu cea 

prevăzută pentru eliberarea buletinului de identitate. 
19. Persoanele minore şi cele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către 

reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depuse în faţa 

persoanei responsabile din cadrul MDOC şi prezintă decizia autorităţii tutelare cu 

privire la plasarea sub tutelă sau curatelă sau, după caz, decizia instanţei de judecată. 
La depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate copiilor minori, 

reprezentantul legal depune în scris o declaraţie prin care certifică identitatea, statutul 

juridic, domiciliul sau reşedinţa copilului şi atestă faptul, că documentele prezentate îi 

aparţin (Anexa nr. 1). 
20. Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi pînă la momentul 

adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi 

probată, se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a 

soţului (soţiei) sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III conform Anexei nr. 2. În 

aceste cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, 

eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care 

dispune de informaţie despre persoana în cauză (livretul militar, carnetul de pensionar, 
certificatul de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea 

contribuie la stabilirea identităţii persoanei.  
Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate 

eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) 

sau rudei de gradul I-III a solicitantului. 
În cazul în care persoana nu poate fi identificată în baza unui act de identitate sau a 

informaţiei din Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” (în 

continuare - RSP), dar rudele se află în Republica Moldova, se permite depunerea 

declaraţiei de către aceştea la secţiile (birourile) evidenţă şi documentare a populaţiei (în 

continuare – S(B)EDP) sau la DRIS. În aceste situaţii în scrisoarea de însoţire urmează să 

fie indicată necesitatea identificării solicitantului de către persoana declarată de acesta 

în baza fotografiilor şi documentelor prezentate, precum şi datele cu caracter personal 
ale persoanei care va depune decraţia de identificare şi datele de contact (numele, 
prenumele, prenumele tatălui, data, luna şi anul naşterii, adresa şi telefoanele sau email-
ul de contact).  

În lipsa actului de identitate al persoanei care identifică solicitantul, funcţionarul 

MDOC identifică persoana respectivă prin RSP şi aplică menţiunea corespunzătoare în 

rubrica “Menţiuni speciale” din cererea-chestionar.  
21. În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în modul stabilit de 

prezentul Regulament, identitatea solicitantului urmează a fi stabilită  de către instanţa 

de judecată naţională. 
22. Dacă solicitantul actului de identitate, din cauza dizabilităţii sau 

analfabetismului, nu poate să aplice semnătura pe cerere sau pe alte formulare, acesta 

împuterniceşte verbal o persoană terţă care semnează documentele respective în 

prezenţa solicitantului şi a persoanei responsabile din cadrul MDOC. 



În aceste situaţii, precum şi în cazul minorilor sub 10 ani, pe cerere se face o 

menţiune în acest sens şi în locul rezervat pentru semnătura solicitantului, care urmează 

a fi scanată, se aplică simbolul grafic, sub formă de linie cu lungimea de 10 mm, care se 

reflectă în actul de identitate.  
Dacă solicitantul este analfabet sau cu dizabilităţi de vedere (nevăzător), persoana 

responsabilă din cadrul MDOC are obligaţia să-i citească conţinutul formularului şi 

aplică pe el o menţiune în acest sens. 
În condiţiile prevăzute la alineatul 2 din prezentul punct se efectuează menţiunile 

respective în Sistemul informaţional automatizat (SIA) „Consul” şi în cererea-
chestionar a solicitantului, care se confirmă de către funcţionarul MDOC. 

23. Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate reprezintă o parte 

componentă a unui formular-tip numit „Cerere-chestionar CA” (Anexa nr. 3) care se 
completează şi în care se înscriu informaţii cu caracter personal necesare pentru 

constituirea şi actualizarea RSP. 
24. Eliberarea buletinului de identitate se efectuează în strictă conformitate cu 

informaţia ce se conţine în documentele prezentate. 

25. În cazul stabilirii divergenţelor în înscrisurile privind datele personale din 
certificatele de stare civilă prezentate de solicitant, eliberarea actelor de identitate se 

efectuează după lichidarea divergenţelor respective.  
 Dacă divervenţele se conţin în certificatele de stare civilă ale minorilor, se permite 

eliberarea actelor de identitate părinţilor cu condiţia că aceştia depun declaraţie în scris 

pe propria răspundere prin care se obligă să aducă certificatele de stare civilă în 

concordanţă cu prevederile legale. 
26. În situaţia în care persoana a prezentat certificatele de stare civilă şi se atestă 

divergenţe în înscrisurile privind datele personale din actul de identitate eliberat anterior 

şi cele din certificatele de stare civilă, datele se înscriu din certificatele de stare civilă. 

Dacă solicitantul nu este de acord cu varianta de înscriere a datelor din certificatele 

de stare civilă, acesta urmează să se adreseze la serviciul de stare civilă pentru 

modificarea/rectificarea datelor respective. De la această regulă sunt exceptate cazurile 
în care la eliberarea iniţială a actului de identitate, potrivit prevederilor Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr.523 din 24.09.96 „Cu privire la reglementarea 

scrierii numelor de persoană în acte de identitate” au intervenit modificări/rectificări în 

datele cu caracter personal ale titularului (modificarea/rectificarea numelui şi/sau a 

prenumelui conform onomasticii). În aceste situaţii, dacă solicitantul este de acord cu 

varianta de scriere a numelui, prenumelui, prenumelui tatălui din buletinul de identitate, 
acesta, suplimentar la cerere, depune o declaraţie pe propria răspundere prin care se 

obligă să obţină certificate de stare civilă noi, eliberate în limba de stat la organele de 

stare civilă cu modificările/rectificările respective. 

Dacă în condiţiile alineatului de mai sus persoana nu este de acord cu varianta de 

scriere a datelor personale din buletinul de identitate şi solicită un act de identitate nou 

cu revenirea la înscrisurile privind numele, prenumele, prenumele tatălui din 

certificatele de stare civilă eliberate în limba rusă, prezentate la eliberarea iniţială a 

documentului CA, acesteia se eliberează buletin de identitate nou cu motivul 

„Modificarea, rectificarea, completarea datelor personale”. În temeiul certificatului de 

naştere prezentat, funcţionarul consular întocmeşte Avizul cu privire la modificarea, 
completarea, rectificarea datelor cu caracter personal, conform Anexei nr.4.  



Datele cu caracter personal ale solicitantului se transliterează din limba rusă în 

limba de stat conform normelor ortografice expuse la pct.28 din Instrucţiunea cu privire 

la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul DTI nr.4 din 

21.01.2004. 

Dacă persoana nu acceptă varianta de transliterare a numelui, prenumelui, 

prenumelui tatălui, în mod obligatoriu, i se cere prezentarea actelor de stare civilă noi 

(duplicate), eliberate în limba de stat. 

27. Dacă după eliberarea certificatelor de stare civilă noi, divergenţele între actul 

de identitate şi certificatele de stare civilă persistă, datele solicitantului se înscriu din 

certificatele de stare civilă prezentate. 
28. La schimbarea buletinului de identitate, în cazul expirării termenului de 

valabilitate, declarării pierderii/furtului sau deteriorării acestuia, prezentarea 

certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au intervenit schimbări în starea 

civilă şi în datele personale ale solicitantului (nume, prenume, prenumele tatălui, data 

naşterii etc.). 
Suplimentar, în „cererea-chestionar CA”, persoana depune în scris o declaraţie pe 

propria răspundere în acest sens. 
29. Documentele utilizate în cadrul procedurilor prevăzute de Regulament se 

prezintă în limba de stat, iar cele întocmite în altă limbă, cu excepţia celor întocmite în 

limba rusă, se prezintă cu traducere oficială. 
30. În cazul declarării pierderii, furtului sau deteriorării buletinului de identitate, 

cetăţeanul depune în scris o declaraţie în acest sens cu specificarea succintă a 

circumstanţelor în care a fost pierdut, furat sau deteriorat buletinul de identitate (Anexa 
nr.5). În aceste cazuri, funcţionarul MDOC confruntă imaginile grafice ale solicitantului 

din cererea-chestionar CA şi din declaraţie cu cele din RSP. 
31. Declaraţia de pierdere a buletinului de identitate se completează în mod manual 

sau electronic. În compartimentul „Extras din Registrul de stat al populaţiei” al 

declaraţiei, funcţionarul consular indică datele despre solicitant obţinute în urma 

verificărilor efectuate prin RSP, care fac dovada identităţii, statutului juridic, 

domiciliului sau reşedinţei acestuia. Declaraţia de pierdere a buletinului de identitate se 

anexează la cererea-chestionar CA. 
În cazul lipsei declaraţiei de pierdere a buletinului de identitate sau a completării 

incorecte a acesteia, se informează funcţionarul MDOC şi se solicită transmiterea prin 
e-mail a declaraţiei scanate şi expedierea acesteia în original, prin poşta diplomatică. 

Dacă nu este posibilă soluţionarea cazului pînă la expirarea termenului de examinare a 

cererii, la data înmînării documentului solicitat se întocmeşte declaraţia de pierdere care 

se expediază la DRIS împreună cu recipisa privind înmînarea documentului nou. 
32. Persoana care a depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate în 

schimbul celui declarat pierdut sau furat şi între timp l-a regăsit, este în drept să o 

retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care pînă la data depunerii 

declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt buletin de identitate.  
33. În cazul declarării pierderii buletinului de identitate se eliberează alt buletin de 

identitate cu fişa de însoţire, iar fişa buletinului declarat pierdut, după caz, se transmite 

DRIS, pentru distrugere. La declararea pierderii fişei de însoţire, buletinul de identitate 

rămîne acelaşi, dar se eliberează o altă fişă în modul stabilit. 
34. În cazul eliberării buletinului de identitate pentru prima dată, cetăţenilor sub 

vîrsta de 18, care anterior nu au deţinut act de identitate de uz intern, concomitent se 

efectuează şi înregistrarea acestora la domiciliu sau reşedinţă. Data înregistrării la 



domiciliu sau la reşedinţă trebuie să coincidă cu data întocmirii formularului electronic 

respectiv. Pentru aceasta,  solicitantul achită suplimentar taxa de stat în mărimea 

stabilită de legislaţie. 
35. Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă a minorilor se efectuează în baza 

informaţiei privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă a părinţilor sau a unuia din 

părinţi (reprezentantului legal), înregistrată în RSP şi introdusă în actul de identitate al 

acestuia.  
36. La depunerea cererii de preschimbare a buletinului de identitate, datele despre 

domiciliul/reşedinţa solicitantului se înscriu din RSP şi din buletinul de identitate 

deţinut anterior.  
Persoanele care nu au posibilitate de a fi înregistrate la domiciliu sau la reşedinţă, 

fac o declaraţie în scris în acest sens, în cererea-chestionar şi obţin buletinul de 

identitate fără menţiunea respectivă. În cazul în care în cererea-chestionar nu este spaţiu 

suficient, declaraţia respectivă se depune separat şi se anexează la cererea-chestionar 
CA. 

37. Pentru eliberarea buletinului de identitate, amprentele digitale nu se preiau. În 

lipsa software-lui special în cadrul MDOC, cererea-chestionar CA se completează de 

către funcţionarul consular în format electronic. În acest caz, solicitantul prezintă 

fotografii care să corespundă cerinţelor stabilite în Anexa nr. 6 şi confirmă datele 

consemnate în formularul respectiv prin aplicarea semnăturii în locul rezervat.  
38. La momentul depunerii cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, în 

temeiul documentelor prezentate, funcţionarul consular, în mod obligatoriu, verifică în 
RSP datele personale ale solicitantului, cu scopul identificării, stabilirii statutului 

juridic, domiciliului sau reşedinţei acestuia. 
39. Actele prezentate la eliberarea buletinului de identitate,  după verificare şi 

întocmirea cererii-chestionar CA/BP, se restituie solicitantului, cu excepţia actelor de 
identitate ce urmează a fi schimbate şi a documentelor care, potrivit prevederilor legale, 
urmează a fi anexate la dosar în original. 

40. Toate copiile de pe documentele prezentate la eliberarea actelor de identitate şi 

declaraţiile respective depuse de solicitant sau de reprezentantul legal, se scanează şi se 

salvează în format electronic în dosarul cetăţeanului din SIA „Consul”, se confirmă de 

funcţionarul consular prin aplicarea semnăturii, numelui în clar şi ştampilei MDOC şi se 

anexează la cererea-chestionar. 
Dacă copiile de pe documentele prezentate sunt de calitate proastă (nu este vizibilă 

informaţia despre solicitant), funcţionarul consular urmează să prezinte alte copii de 

calitate corespunzătoare.  
41. Arhiva MDOC privind confecţionarea buletinelor de identitate se păstrează 

doar în format electronic în SIA „Consul”, fără dublarea în staţiile de lucru ale MDOC 
(cu excepţia scrisorilor în original în cazul nefuncţionării SIA “Consul” şi dovezile de 

achitare a taxelor).  
42. Actele de identitate nevalabile (buletinul de identitate (inclusiv provizoriu), 

paşaportul de tip sovietic, paşaportul, etc.) prezentate la schimb se ridică de la titular şi 

se anexează la cererea-chestionar CA.  
43. Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova 

în următoarele situaţii: 
1) cînd persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea 

buletinului de identitate (certificatele de stare civilă, în special pentru persoanele 



născute, căsătorite, divorţate peste hotarele republicii, documentele care servesc temei 

pentru înregistrarea la domiciliu/reşedinţă), pe termen de 1 an; 
2) cînd persoana nu posedă act de identitate sau acesta nu este valabil pentru 

efectuarea acţiunilor ce generează schimbarea sau retragerea buletinului de identitate, pe 

termen de 4 luni. Aceste situaţii au loc în cazul persoanelor, care nu deţin acte de 

identitate şi urmează să-şi modifice datele personale sau să emigreze; 
44. Lista documentelor şi condiţiile prevăzute pentru eliberarea buletinului de 

identitate provizoriu sînt identice cu cele stabilite pentru eliberarea buletinului de 

identitate,  
Prin derogare de la prevederile alineatului întîi din prezentul punct, în cazul 

eliberării buletinului de identitate provizoriu persoanelor prevăzute la subpunctul 1) din 
pct. 43 din prezentul Regulament, MDOC stabilesc existenţa actelor de stare civilă 

înregistrate pe numele solicitantului prin utilizarea resurselor informaţionale din 
Registrul de stat al populaţiei sau prin solicitarea oficială a acestei informaţii de la 

Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiţiei.  
45. Pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu se completează „Cererea-

chestionar BP” (Anexa nr. 7). Formularele respective se întocmesc conform Regulilor 
de completare a „Cererii-chestionar BP”.(Anexa nr.7) 

46. La eliberarea buletinului de identitate provizoriu persoanelor, despre care 
informaţia lipseşte în RSP, li se atribuie număr de identificare de stat al persoanei fizice 
(IDNP). 

47. Formularul buletinului de identitate provizoriu se completează de către 

angajatul DRIS în limba de stat, se lipeşte fotografia titularului, identică cu cea din 

„Cererea-chestionar BP” şi se aplică pe ea ştampila şi semnătura conducătorului 

subdiviziunii respective. 
Buletinele de identitate provizorii se înregistrează în registrul de evidenţă a 

eliberării buletinului de identitate provizoriu, conform regulilor de evidenţă şi păstrare a 

formularelor de strictă evidenţă reglementate corespunzător. 
48. Responsabili de primirea documentelor pentru eliberarea buletinului de 

identitate provizoriu sunt funcţionarii MDOC. 

Secţiunea 2 

Procedura de eliberare a paşaportului  
 
49. Cetăţenii pot depune cererea pentru eliberarea paşaportului la MDOC. În lipsa 

MDOC în statul de reşedinţă a solicitantului, cererea poate fi depusă la orice MDOC. 
50. Paşaportul se eliberează persoanelor care întrunesc condiţiile prevăzute de 

legislaţie şi nu se află în una din situaţiile de suspendare (temporară) a dreptului la 

libera circulaţie în străinătate. 
51. Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii: 
1) la cererea solicitantului; 
2) schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale ale 

solicitantului; 
3) expirarea termenului de valabilitate a paşaportului; 
4) pierderea, furtul sau deteriorarea paşaportului; 
5) dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova;; 
6) autorizarea emigrării; 
7) solicitarea celui de-al doilea paşaport.  



52. Paşaportul se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vîrstă sub 7 ani – 
pe un termen de 4 ani.  

53. Persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic temporar 
imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.  

54. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă 

(permanent sau temporar) şi copiii cu vîrstă sub 12 ani sînt scutiţi de includerea 

obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte. 
55. În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de 

solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorii a 

persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate şi pentru care prelevarea 

amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin 

reprezentant. 
56. Cererea pentru eliberarea paşaportului (Anexa 8) se depune de către solicitant 

la MDOC, fiind însoţită de următoarele documente, după caz: 
1) actul de identitate de uz intern valabil, pentru persoanele cu domiciliul sau 

reşedinţa în Republica Moldova; buletinul de identitate provizoriu şi paşaportul de tip 
sovietic (modelul anului 1974) trebuie să fie însoţite de certificatele de stare civilă după 

caz: certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, 

certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei, 

certificatele de naştere ale minorilor; 
În cazul în care se solicită eliberarea paşaportului, iar solicitantul nu prezintă 

buletinul de identitate, care este valabil şi depune în scris o declaraţie că buletinul de 

identitate nu a fost pierdut, deteriorat sau furat, conform Anexei nr.9, prezentarea 
acestuia nu este obligatorie. În acest caz persoana responsabilă din cadrul MDOC 

verifică valabilitatea buletinului de identitate prin intermediul RSP; 
2) paşaportul anterior, dacă există sau declaraţia de pierdere sau furt a acestuia; 
3) documentul care atestă grupa sangvină (la eliberarea primară a actelor de 

identitate); 
4) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului şi a 

taxei de stat, pentru eliberarea paşaportului în cazul declarării pierderii; 
În cazul eliberării paşaportului persoanei minore sau celei plasate sub tutelă sau 

curatelă, suplimentar se prezintă: 
5) actul de identitate al reprezentantului legal; 
6) decizia autorităţii tutelare; 
7) în cazul mamei solitare, documentul ce atestă acest statut, eliberat de organele 

de stare civilă (dacă în certificatul de naştere al minorului datele despre tată sunt 

indicate din declaraţia mamei); 
8) documentele de stare civilă (certificatul de naştere, certificatul de schimbare a 

numelui şi/sau a prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea 

şi/sau completarea actului de stare civilă, certificatul de căsătorie al părinţilor, de divorţ 

sau de deces al părinţilor) în cazul minorilor. 
 Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele 

competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art. 13 din Legea privind actele de 

stare civilă nr.100–XV din 26 aprilie 2001, se prezintă la eliberarea actelor de identitate 

numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. 
 În cazul stabilirii divergenţelor în înscrisurile privind datele personale din 
certificatele de stare civilă prezentate de solicitant, cererea privind eliberarea 

paşaportului se depune după lichidarea divergenţelor respective. 



9) extrasul de pe actul de căsătorie se prezintă de persoanele care au desfăcut 

căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de 

divorţ; 
10) declaraţia unuia din reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei 

responsabile din cadrul MDOC (Anexa nr.10) sau autentificată notarial, din care să 

rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor 

aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ, dacă în hotărîrea instanţei de 

judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului.  
11) hotărîrea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la divorţ. 

Prezentarea acestui document nu este obligatorie în cazul în care este acordul ambilor 

părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat notarial sau declarat în 

scris în faţa persoanei responsabile din cadrul MDOC; 
12) declaraţia în scris a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărîrea 

instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă, depusă în faţa persoanei responsabile din 

cadrul MDOC sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul acestui părinte 

privind eliberarea paşaportului persoanei reprezentate. 
 În situaţiile în care se prezintă declaraţia ambilor reprezentanţi legali, depusă în 

scris în faţa persoanei responsabile din cadrul MDOC sau autentificată notarial, din care 

să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, nu este 
necesară prezentarea certificatului de căsătorie sau de divorţ (prevederile alin. 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 din acest punct nu sînt aplicabile persoanelor care, în condiţiile art. 20, alin. 

(2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova, au dobîndit capacitatea deplină de 

exerciţiu pînă la atingerea majoratului). 
 Persoanele minore şi cele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către 

reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depuse în scris în faţa 

persoanei responsabile din cadrul MDOC. 
 Persoanele care deţin buletin de identitate, se identifică în baza acestuia şi nu este 

obligatorie declaraţia reprezentantului legal privind identificarea minorului sau a 
persoanei plasate sub tutelă sau curatelă. 

Eliberarea paşaportului în lipsa buletinului de identitate pentru persoanele care au 

atins vîrsta de 16 ani, este posibilă numai în cazul eliberării concomitente a ambelor 

documente (cu excepţia celor care au obţinut emigrarea autorizată). 
57. La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, solicitantul se 

fotografiează şi se supune procedurii de preluare a amprentelor digitale în incinta 

MDOC la tehnica specială în conformitate cu cerinţele stabilite. 
58. Persoana responsabilă din cadrul MDOC verifică documentele prezentate, în 

temeiul cărora completează formularul respectiv, care se prezintă solicitantului, pentru 

confirmarea datelor consemnate, prin aplicarea semnăturii în locul rezervat. 
59. Actele prezentate, după verificarea lor şi completarea cererii-chestionar PA se 

restituie solicitantului (cu excepţia actelor de identitate ce urmează a fi schimbate sau 

anexate la chestionar). 
60. Datele incluse în formularele respective se certifică de către persoanele 

responsabile de recepţionarea cererii din cadrul MDOC prin aplicarea semnăturii în 

locul rezervat. 
61. Dacă solicitantul paşaportului, din cauza dizabilităţii sau analfabetismului, nu 

poate să aplice semnătura pe cerere sau pe alte formulare, atunci acesta împuterniceşte 

verbal o persoană terţă care semnează documentele respective în prezenţa solicitantului 

şi a persoanei responsabile din cadrul MDOC. 



În aceste situaţii, precum şi în cazul minorilor sub 10 ani, pe cerere se face o 

menţiune în acest sens şi în locul rezervat pentru semnătura solicitantului, care urmează 

a fi scanată, se aplică simbolul grafic sub formă de linie cu lungimea de 10 mm, care se 

reflectă în paşaport. 
62. Dacă solicitantul este analfabet sau cu dizabilităţi de vedere (nevăzător), 

persoana responsabilă din cadrul MDOC are obligaţia să-i citească conţinutul 

formularului şi să facă pe el o menţiune în acest sens. 
63. Responsabili de primirea documentelor pentru eliberarea paşapoartelor sunt 

funcţionarii MDOC. 
64.  În cazul pierderii/furtului paşaportului, titularul depune o declaraţie în acest 

sens la MDOC. Pierderea paşaportului poate fi declarată concomitent cu depunerea 

cererii pentru eliberarea unui nou paşaport sau fără a solicita eliberarea documentului 

nou. (Anexa nr.11). 
65. În cazul schimbării paşaportului solicitantul depune paşaportul precedent, 

pentru anulare şi distrugere. 
66. Persoanele care doresc să obţină două paşapoarte valabile depun o cerere în 

scris în acest sens la MDOC. Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea 

paşaportului în schimbul celui declarat pierdut sau furat şi între timp l-a regăsit, este în 

drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care pînă la data 

depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt paşaport.  
 

Secţiunea 3 

Emigrarea autorizată 
 

67. Cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, care solicită 

autorizarea emigrării, pot depune cererea la MDOC. În lipsa acestora în statul de 

reşedinţă a solicitantului, cererea poate fi depusă la orice MDOC.  
68. Pentru autorizarea emigrării, solicitantul depune la MDOC cererea însoţită de 

următoarele documente, după caz (original şi copie): 
1) actul de identitate de uz intern, paşaportul de tip sovietic (modelul anului 

1974); 
2) actul de identitate al reprezentantului legal;  
3) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova valabil, dacă există, sau declaraţia 

de pierdere sau furt a paşaportului. Solicitantul care nu deţine paşaport, poate depune 

cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării; 
4) documentele de stare civilă, după caz (certificatul de naştere, certificatul de 

căsătorie şi/sau de divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, 

certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei, 

avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, 

extrasul de pe actul de căsătorie). 
 Extrasul de pe actul de căsătorie se prezintă de persoanele care au desfăcut 

căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de 

divorţ;  
5) documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această 

evidenţă; 
6) carnetul de pensionar; 
7) declaraţia părinţilor solicitantului care rămîn cu domiciliul sau reşedinţa în 

Republica Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea 



cererii (Anexa nr. 12) sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor 

legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea 

obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea 

solicitantului. (Anexa nr. 13). 
În cazul în care părinţii solicitantului sînt domiciliaţi în străinătate, se prezintă 

documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre 

absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova, depune în scris o 

declaraţie pe propria răspundere în acest sens (Anexa nr. 14). În declaraţie solicitantul 

indică datele personale complete ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, 

ziua, luna, anul şi locul naşterii). În situaţia în care potrivit datelor din RSP sau din 

fişierul manual de evidenţă a persoanelor se confirmă informaţia declarată de către 

solicitant, prezentarea declaraţiei părinţilor acestuia nu este obligatorie. În cazul în care 

părinţii solicitantului sînt decedaţi, se prezintă certificatele de deces; 
8) declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămîne cu 

domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte 

clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul 

existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui 

părinte pentru emigrarea solicitantului; 
9) declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să 

rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul 

rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova; 
10) declaraţia autentificată notarial a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, 

care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv; 
11) declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a 

persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în 

Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la 

un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă 

şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul 

acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît 

părinţii, se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;  
În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile 

specificate la prezentul punct, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi 

irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau 

privind dreptul la plecare fără acordul acestora. 
12) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru serviciul prestat. 
Actul de identitate de uz intern, documentul ce atestă evidenţa militară şi/sau 

carnetul de pensionar, precum şi declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe 

venit pe perioada fiscală, se anexează la cerere şi se transmit ÎS „CRIS „Registru”. În 

asemenea cazuri ÎS „CRIS „Registru”: 
a) informează şi transmite serviciului fiscal declaraţia persoanei fizice cu privire 

la impozitul pe venit pe perioada fiscală şi solicită informaţia privind lipsa datoriilor la 

buget; 
b) informează centrele militare din raza de competenţă teritorială despre 

emigrarea persoanelor supuse serviciului militar şi transmite livretul militar; 
c) informează Casa Naţională de Asigurări Sociale despre emigrarea persoanelor 

beneficiare de pensii şi transmite carnetul de pensionar; 



69. Persoana responsabilă verifică documentele prezentate, în temeiul cărora 

completează cererea-chestionar PA care se prezintă solicitantului pentru confirmarea 

datelor consemnate, prin aplicarea semnăturii în locul rezervat. 
70. În temeiul documentelor prezentate, funcţionarul consular întocmeşte dosarul 

privind autorizarea emigrării, pe care îl expediază la DRIS pentru examinare şi luarea 

deciziei. 
 Dosarul conţine cererea-chestionar PA, documentele (în original şi în copie) 

specificate la pct. 68 din prezentul Regulament. 
 Actele de identitate, documentele ce atestă evidenţa militară, adeverinţa de 

pensionar sau legitimaţia ce atestă gradul de invaliditate, etc., anexate la dosar, nu se 
perforează. 

 Cetăţenii  care solicită autorizarea emigrării şi care posedă buletin de identitate cu 

termenul de valabilitate expirat sau paşaport de tip sovietic, depun cererea pentru 
autorizarea emigrării, fără eliberarea  unui nou buletin de identitate. 

71. Rezultatele examinării cererii pentru autorizarea emigrării, se aduc la 
cunoştinţa solicitantului în scris, prin intermediul MDOC. 

72. În cazul stabilirii neconformităţilor, examinarea cererii pentru autorizarea 
emigrării se suspendă, cu consimţămîntul solicitantului, pe un termen care nu poate 
depăşi 3 luni de la data expirării termenului de examinare a cererii. 

73. În caz de respingere, prelungire sau suspendare a termenului de examinare a 

cererii pentru autorizarea emigrării, se aplică prevederile pct. 106 şi pct. 107 din 
prezentul Regulament.  

74. Menţiunea privind autorizarea emigrării (Anexa nr. 15) se aplică în paşaport de 

DRIS, în cazul persoanelor care solicită concomitent eliberarea paşaportului. 
În cazul în care solicitantul deţine paşaport valabil, menţiunea respectivă se aplică 

de către funcţionarul consular (conform modelului din Anexa nr.16 în baza deciziei 

DRIS.  
Paşaportul se eliberează personal titularului sau, după caz, reprezentantului legal, 

cu contrasemnarea recipisei, care se expediază DRIS în termenele stabilite în 
Regulament. 

75. Cetăţenii care au obţinut autorizarea pentru emigrare sau care sînt deja stabiliţi 

cu domiciliul în străinătate, sau persoanele care au dobîndit cetăţenia Republicii 

Moldova şi domiciliază peste hotare, la eliberarea paşaportului cu menţiunea privind 

autorizarea emigrării, prezintă suplimentar următoarele documente: 
1) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, cu menţiunea privind  autorizarea 

emigrării sau declaraţia de pierdere a paşaportului; 
2) certificatele de stare civilă, după caz (certificatele de naştere; certificatul de 

schimbare a numelui şi/sau a prenumelui; certificatul de căsătorie; certificatul de 

divorţ; certificatul de deces a soţului/soţiei; extrasul de pe actul de căsătorie în cazul 

persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este 

prevăzută eliberarea certificatului de divorţ; avizul cu privire la anularea, rectificarea 

şi/sau completarea actului de stare civilă); 
3) avizul privind recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova sau adeverinţa 

privind  dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova sau altă dovadă a apartenenţei la 

cetăţenia Republicii Moldova, dacă nu au obţinut anterior acte de identitate ale 

Republicii Moldova; 
4) paşaportul cetăţeanului străin (în cazul persoanei care deţine cetăţenia altui 

stat); 



5) documentele eliberate de autorităţile străine ce atestă stabilirea domiciliului în 

străinătate (acte de identitate de uz intern ale statului respectiv sau certificat ce atestă 

acest fapt); 
76. Cetăţenii Republicii Moldova, care nu deţin buletin de identitate, nu au 

înregistrare la domiciliu în Republica Moldova şi care prezintă dovezi privind stabilirea 

domiciliului pe teritoriul altui stat se consideră emigranţi şi sînt în drept să obţină 

paşaport cu menţiunea respectivă la prezentarea documentelor, enumerate la pct. 75, 
subpunctele 1), 2), 4), 5), din prezentul Regulament. 

77. La eliberarea paşaportului persoanei minore, care a obţinut autorizarea pentru 

emigrare sau care deja este stabilit peste hotare cu părinţii sau care a dobîndit cetăţenia 

Republicii Moldova şi domiciliază peste hotare, se prezintă documentele enumerate la 
pct. 75 şi suplimentar actele stipulate la pct. 56 din prezentul Regulament, după caz. 

78. Pentru cetăţeanul Republicii Moldova, născut din părinţi cu domiciliul în 

străinătate şi care nu s-a repatriat în Republica Moldova, paşaportul cu menţiunea 

corespunzătoare se eliberează la prezentarea documentelor, enumerate la pct. 75, 
subpunctele 1), 2), 4), 5) din prezentul Regulament. 

79. Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut autorizarea pentru emigrare în 

condiţiile prevederilor actelor normative în vigoare sau conform reglementărilor 

anterioare şi cei luaţi în evidenţă cu domiciliul în străinătate, obţin paşaport cu 

menţiunea respectivă  la orice MDOC, la prezentarea documentelor enumerate la pct. 
75, subpunctele 1), 2), 4), 5), din prezentul Regulament. 

Secţiunea 4 

Modul de preluare a imaginii faciale şi prelevare a amprentelor digitale la 

eliberarea actelor de identitate  
80. Fotografia cu imaginea facială a solicitantului paşaportului sau buletinului 

trebuie să fie pe fond alb uniform, cu claritate fotografică bună, fără zgîrieturi, cu strat 

de emulsie neafectat sau alte feluri de voaluri. (Anexa nr. 17) 
81. Dimensiunile feţei din fotografie constituie 70% şi 80% din dimensiunile 

fotografiei. Lungimea feţei de la bărbie pînă la creştet se determină în limitele 25 mm -
35 mm. 

82. Dimensiunile imaginii „en-face” din fotografie de 18 mm (partea din faţă a 

capului este de la punctul inferior al bărbiei pînă la linia orizontală trasă convenţional 

prin mijlocul irisului ochilor). În fotografie gîtul trebuie să se vadă obligatoriu. 
83. Fotografierea trebuie să se facă cu capul descoperit şi numai „en-face”. 
84. Imaginea trebuie să fie dispusă simetric pe verticală. 
85. Persoanele care poartă permanent ochelari, se vor fotografia cu ochelari (nu se 

permite fotografierea cu ochelari întunecaţi). 
86. La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, 

ochii închişi ori să poarte ochelari. 
87. Preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pe motive 

religioase sau a unor prescripţii medicale, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza 

bărbiei şi pînă la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. 
88. Ochelarii sînt acceptaţi în fotografii numai pentru persoanele care îi poartă 

permanent, dacă lentilele nu sînt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu 

au porţiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nici o porţiune 

a ochilor. 
89. Nu se admite preluarea imaginii faciale în uniformă (militară, de poliţist etc.). 



90. Amprentele digitale se prelevă la utilaj special de către persoana responsabilă 

din cadrul MDOC, cu respectarea cerinţelor prevăzute pentru actele de identitate 

biometrice (Anexa nr. 18). 
91. Amprentele digitale se prelevă de la degetele arătătoare ale ambelor mîini. În 

cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare şi/sau degetele 

arătătoare prezintă defecte fizice, se prelevă amprenta plană, de bună calitate, a altor 

degete, în următoarea consecutivitate: mijlocii, inelare sau mari. 
92. În cazul în care lipsesc degetele unei palme a solicitantului, se prelevă 

amprentele de la o singură mînă. Dacă lipsesc degetele ambelor palme, amprentele nu se 

prelevă. Paşaportul, în cazurile respective, se eliberează cu amprentele unui singur deget 

sau fără amprente digitale. 
În cazurile prevăzute la prezentul punct, persoana responsabilă face o menţiune în 

cerere, prin care descrie defectul, şi care se confirmă de solicitant cu anexarea, după caz, 

a documentelor justificative. 
93. Informaţiile dactiloscopice prelevate în condiţiile Regulamentului se 

prelucrează în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor 

cu caracter personal. 

Secţiunea 5 

Mecanismul de transmitere a informaţiei,  
a actelor de identitate, a cererilor şi a materialelor aferente  

 
94. Formularele pentru eliberarea buletinului de identitate şi/sau a paşaportului 

(cererile-chestionare CA/BP /PA), precum şi cele pentru autorizarea emigrării 

cetăţenilor, cu documentele aferente, se transmit de către MDOC la DRIS sub formă de 

document electronic sau pe suport de hîrtie cu scrisoare de însoţire şi în format 

electronic în termen de 7 zile lucrătoare din data recepţionării cererii (ţinîndu-se cont de 
regularitatea poştei diplomatice). 

Documentele pe suport de hîrtie se transmit în conformitate cu graficul poştei 

diplomatice sau prin alte modalităţi de expediere, prin canale proprii ale MAEIE 
(inclusiv poşta rapidă). 

Informaţia sub formă de document electronic (semnat cu semnătura digitală) se 
expediază prin intermediul canalelor telecomunicaţionale securizate ale Sistemului de 
telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice. 

În cazul utilizării documentului electronic, expedierea documentelor pe suport de 

hîrtie se efectuează la DRIS nu mai rar decît o dată în patru luni. 
95. În cazul lipsei în MDOC a produsului program specializat, materialele privind 

confecţionarea buletinului de identitate se expediază doar pe suport de hîrtie.  
96. Buletinele de identitate şi/ sau paşapoartele confecţionate (inclusiv recipisele), 

alăturat la borderou, se expediază la MDOC prin intermediul secretariatului MAEIE. 
MAEIE expediază buletinele de identitate şi/sau paşapoartele confecţionate prin 

intermediul poştei diplomatice sau altor servicii. 
97. La solicitarea cetăţeanului, MDOC îl informează despre data expedierii la 

DRIS a cererii pentru emigrarea autorizată, eliberarea paşaportului sau a buletinului de 

identitate. 
98. Circulaţia informaţiei pe marginea dosarelor de buletine, paşaport sau 

emigrarea autorizată are loc la direct între DRIS şi MDOC prin intermediul 
secretariatului MAEIE. MAEIE se informează doar în cazurile în care se constată unele 

încălcări regulate a prevederilor prezentului Regulament.  



Secţiunea 6 

Termenele de examinare a cererilor pentru eliberarea actelor identitate,  
autorizarea emigrării şi acţiunile care se întreprind în cazul 

 depistării neconformităţilor în setul de documente 
 

99. Cererile depuse prin intermediul MDOC se examinează de către DRIS în 

următoarele termene: 
a) pînă la o lună (5 zile lucrătoare, 15 şi 30 zile calendaristice) – cele prin care se 

solicită eliberarea buletinului de identitate sau a paşaportului; 
b) pînă la 3 luni – cele prin care se solicită autorizarea emigrării. 
100. Termenul de examinare a cererii începe să curgă de la data înregistrării 

acesteia pe suport de hîrtie sau a documentului electronic la ÎS „CRIS „Registru”. 
101. În cazul necesităţii examinării suplimentare, termenul de examinare poate 

fi prelungit cu cel mult 30 de zile de către conducătorul DRIS sau al subdiviziunii 

responsabile de examinarea cererilor, fapt despre care se informează MDOC unde a fost 

depusă cererea, pentru a i se comunica solicitantului. 
102. ÎS „CRIS „Registru" confecţionează sau personalizează actele de identitate 

în termenul indicat în comandă, conform tarifelor stabilite şi potrivit mecanismului 

reglementat prin actele interne.  
103. La examinarea cererii pentru eliberarea actelor de identitate angajaţii DRIS 

verifică corespunderea datelor personale ale solicitantului introduse în cererea-
chestionar şi le confruntă cu cele din documentele prezentate şi din RSP.   

104. În cazul stabilirii neconformităţilor în setul de documente, inspectorul 

DRIS informează funcţionarul consular (la email, telefon, etc.) şi solicită lichidarea 

acestora pînă la expirarea termenului de examinare a cererii. 
Se consideră neconformităţi:  
1) lipsa documentelor prevăzute de prezentul Regulament;  
2) completarea incorectă sau incompletă a datelor cu caracter personal în cererea-

chestionar (nume, prenume, data sau locul naşterii, grupa sanguină, adresa, datele 

despre rude, etc.); 
3) lipsa semnăturii olografe pe cererea - chestionar sau pe alte documente ale 

solicitantului, a funcţionarului consular, reprezentantului sau a altei persoane, semnătura 

căreia potrivit procedurii stabilite urmează să fie aplicată pe careva documente, precum 

şi în cazurile în care semnătura solicitantului nu corespunde cerinţelor pentru a fi 

scanată; 
4) divergenţa în datele din documentele prezentate sau discordanţa în informaţia 

din RSP cu cea prezentată. 
105. MDOC care a întocmit cererea-chestionar CA/BP/PA informează DRIS pe 

suport de hîrtie, sau în cazul implementării semnăturii digitale, prin canalele electronice, 
despre corectarea datelor incorecte identificate în aceste cereri-chestionar, precum şi în 

alte documente aferente lor, cu condiţia obţinerii anterioare a acordului solicitantului 

pentru rectificarea, modificarea sau completarea informaţiei respective. 
 Pentru operativitate, materialele solicitate se expediază prin intermediul poştei 

electronice (în varianta scanată) sau prin fax, iar documentele necesare, se expediază în 

original prin poşta diplomatică sau alte canale interne. 
106. Neconformităţile expuse în pct. 104 din prezentul Regulament care nu au 

fost lichidate pînă la expirarea termenului de examinare a cererii constituie temei pentru 



prelungirea termenului de examinare a cererii pentru eliberarea actelor de identitate cu 
cel mult 30 de zile. 
 În aceste situaţii DRIS informează, în termen de 3 zile MDOC prin canalele 
electronice (email) şi pe suport de hîrtie despre motivele prelungirii termenului de 

examinare. Informaţia în cauză este scanată şi plasată de către funcţionarul MDOC în 

SIA „Consul”. 
  

107. În cazul în care neconformităţile stabilite nu se lichidează pînă la expirarea 

termenului prelungit de examinare a cererii, precum şi în cazul persoanelor care nu 

întrunesc condiţiile prevăzute de legislaţia naţională în vigoare sau se află în una dintre 

situaţiile de suspendare (temporară) a dreptului la libera circulaţie în străinătate (în cazul 

solicitării paşaportului) cererea se respinge.  
 În aceste situaţii DRIS informează în scris (inclusiv prin email) MDOC iar acestea 
informează solicitantul despre motivele care au generat respingerea cererii (Anexa 
nr.19) .  

108. Examinarea cererii repetate se efectuează după lichidarea cauzelor care au 

generat respingerea cererii anterioare. 

Secţiunea 7 

Evidenţa, înmînarea, retragerea, anularea şi distrugerea actelor de identitate 
 

109. Evidenţa actelor de identitate eliberate se ţine centralizat, în mod automatizat, 

în cadrul RSP. 
110. Actele de identitate confecţionate alăturat la borderou se expediază către 

MDOC, prin intermediul secretariatului MAEIE. 
111. Responsabilitatea privind evidenţa şi păstrarea actelor de identitate în cadrul 

MDOC, pînă la înmînarea acestora cetăţenilor,  ţine de MDOC,  care asigură integritatea 

lor. 
112. Actele de identitate se înmînează de funcţionarul consular, contra semnătură, 

aplicată în recipisă, (Anexa nr. 20) titularului de act sau reprezentantului său legal, sau 

reprezentantului împuternicit prin procură.  
 La cererea solicitantului, actul de identitate se expediază de către MDOC prin 
poştă, în bază de scrisoare recomandată. În această situaţie, MDOC se asigură că 

recipisa  este semnată de titular sau persoana împuternicită. Ulterior semnării, recipisa 

se transmite la DRIS cu scrisoare. 
113. Se permite înmînarea actelor de identitate minorilor, care au atins vîrsta de 14 

ani, dacă există consimţămîntul în scris al reprezentantului legal al acestuia. 

Consimţămîntul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile 

din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se autentifică de notar 
(Anexa nr.21).  

La solicitarea titularului, actele de identitate pot fi eliberate şi pe teritoriul 

Republicii Moldova (se ridică personal de titular sau prin intermediul reprezentantului 
împuternicit prin procură autentificată notarial). Informaţia în cauză se indică din start 

în dosarul de buletin sau paşaport (pe suport hîrtie şi/sau electronic).  
114. În cazul eliberării actelor de identitate care conţin neconformităţi, cheltuielile 

pentru schimbarea documentelor respective sunt suportate de partea vinovată. 
115. După introducerea în baza de date a informaţiei privind înmînarea actului de 

identitate, alăturat scrisorii de însoţire, recipisele se expediază în adresa DRIS şi se 

anexează la cererea-chestionar CA/ BP/PA. 



116. La înmînarea buletinului de identitate sau a paşaportului, funcţionarul 

consular retrage actul de identitate precedent.  
 La cererea motivată (paşaportul care conţine o viză sau are un drept de şedere 

eliberate de autorităţile străine, sau a încheiat în străinătate un act juridic în baza acestui 
document) a solicitantului paşaportul se restituie titularului de către funcţionarul 

consular pentru utilizare pe o perioadă limitată de timp cu condiţia perforării acestuia.  
  

117. În cazul în care eliberarea actului de identitate s-a efectuat în baza unui 

document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat sau în 

baza informaţiei frauduloase, documentul respectiv este nul de drept. 
118. Nulitatea actului de identitate se constată de instanţa de judecată sau  ÎS 

„CRIS „Registru” din oficiu, ori ca urmare a sesizării de către persoanele interesate. 
119. Despre constatarea nulităţii actului de identitate, se informează în termen de 3 

zile lucrătoare titularul acestui document, dacă constatarea s-a efectuat fără ştirea lui de 

către ÎS „CRIS „Registru” prin intermediul MDOC. 
120. Actele de identitate neridicate de titulari şi cele valabile predate la MDOC se 

păstrează pe perioada de valabilitate a acestora şi se eliberează la solicitarea titularului 

sau a reprezentantului acestuia. Despre posibilitatea ridicării actelor de identitate 

MDOC informează titularul.  
121. Actele de identitate nevalabile ridicate de către funcţionarul consular, cele 

predate de către persoane la MDOC şi cele ale persoanelor decedate în străinătate 
(transmise MDOC) se expediază în termen de pînă la 10 zile la ÎS „CRIS „Registru”, 

pentru distrugere. 
122. Distrugerea paşapoartelor se efectuează în modul stabilit în cadrul ÎS „CRIS 

„Registru”. 
 

Capitolul III 
Atribuţiile subiecţilor procesului de eliberare  

a buletinului de identitate, paşaportului şi emigrării autorizate  

Secţiunea 1 

Atribuţiile funcţionarului consular  
 

123. Funcţionarul consular este obligat să respecte toate normele de drept ce 

reglementează domeniul de referinţă şi procedura de eliberare a actelor de identitate 

expusă în Regulament, după cum urmează: 
1) să solicite documentele necesare şi să verifice autenticitatea acestora; 
2) în cazul lipsei documentului ce confirmă apartenenţa persoanei la cetăţenia 

Republicii Moldova, să întocmească încheierea cu previre la determinarea apartenenţei 

la cetăţenia Republicii Moldova, în care urmează să fie indicată norma juridică conform 

căreia persoana a fost recunoscută cetăţean al Republicii Moldova. 
3) să asigure întocmirea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, 

buletinului de identitate provizoriu, paşaportului de către solicitant sau, după caz, de 

către reprezentantul legal al acestuia; 
4) să asigure preluarea imaginii faciale, semnăturii solicitantului, iar în cazul 

eliberării paşaportului şi a amprentelor digitale la utilajul special, respectînd cerinţele 

tehnice; 
5) să întocmească formularul electronic CA/BP/PA în temeiul documentelor 

prezentate de solicitant în conformitate cu motivul eliberării; 



6) să verifice corectitudinea şi plenitudinea datelor incluse în formularul 

CA/BP/PA şi să imprime cererea-chestionar CA/ BP/PA; 
7) în cazul lipsei produsului program special la MDOC, să completeze 

chestionarul CA/BP la staţia de lucru; să confrunte fotografiile prezentate cu solicitantul 

şi să lipească o fotografie color de mărimea 35x45 mm în locul rezervat al cererii-
chestionar CA/BP, iar două fotografii de mărimea 100x150 mm pentru scanare să le 

anexeze la cererea-chestionar CA/BP; 
8) să stabilească şi să certifice identitatea persoanei şi exactitatea datelor 

consemnate în chestionar prin semnătura personală aplicată în locul rezervat al cererii-
chestionar CA/ BP/PA;  

9) după verificarea datelor incluse în cererea-chestionar CA/ BP/PA de către 

solicitant, să asigure aplicarea semnăturii acestuia şi scrierea numelui în clar în locul 

rezervat al cererii-chestionar CA/ BP/PA; 
10) să verifice bonurile de plată respective; 
11) să ridice de la solicitant actul de identitate precedent cu statut „nevalabil”, să-l 

perforeze şi să-l anexeze la cererea-chestionar CA BP//PA, pentru anulare şi distrugere 

în modul stabilit, cu excepţia cazurilor cînd solicitantul depune o cerere care motivează 

necesitatea păstrării actului de identitate; 
12) să transmită cererile-chestionare CA/ BP/PA, prin scrisoare la ÎS „CRIS 

„Registru” în modul şi în termenele stabilite prin Regulament; 
13) să transmită formularele CA/ BP/PA în format electronic la ÎS „CRIS 

„Registru” prin intermediul canalelor telecomunicaţionale securizate ale Sistemului de 

telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice; 
14) să ducă evidenţa buletinelor de identitate, buletinelor de identitate  provizorii, 

paşapoartelor confecţionate şi să asigure securitatea şi integritatea păstrării acestora; 
15) la înmînarea buletinului de identitate, a buletinului de identitate provizoriu sau 

a paşaportului, să completeze şi să asigure contrasemnarea recipisei şi să aplice 

semnătura personală şi numele în clar în locurile rezervate; 
16) să introducă în „SIA Consul” informaţia privind data înmînării buletinului de 

identitate sau a paşaportului; 
17) să transmită recipisele cu scrisoare de însoţire la ÎS „CRIS „Registru”, în 

modul şi în termenele stabilite prin Regulament; 
18) să introducă informaţia privind cererile pentru eliberarea buletinului de 

identitate sau a paşaportului în SIA „Consul”; 
19) să scaneze toate documentele prezentate în cadrul procedurii de confecţionare a 

buletinului de identitate, sau a paşaportului şi să le plaseze în dosarul cetăţeanului din 

SIA „Consul”; 
20) să menţină arhiva dosarelor de eliberare a buletinelor de identitate sau a 

paşapoartelor în format electronic, cu excepţia documentelor care urmează a fi păstrate 

în original la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular; 
21) Să menţină arhiva dosarelor de eliberare a buletinelor de identitate provizorii 

(inclusiv copiile de pe documente).  

Secţiunea 2 

Atribuţiile colaboratorului  
Departamentului registrelor informaţionale de stat  

 



124. Colaboratorii DRIS sunt obligaţi să respecte prevederile normativ-legale ce 
reglementează domeniul de referinţă şi procedurile de eliberare a actelor de identitate şi 

autorizare a emigrării expuse în Regulament, după cum urmează: 
1) să recepţioneze materialele privind eliberarea buletinului de identitate, a 

buletinului de identitate provizoriu sau a paşaportului, după înregistrarea acestora, 
conform normelor de secretariat; 

2) să examineze cererile-chestionare CA/BP/PA şi materialele anexate şi să 

verifice dacă la primirea cererii au fost respectate prevederile normativ-legale şi 

cerinţele expuse în Regulament, în dependenţă de serviciul prestat; 
3) să confrunte datele consemnate în cererea-chestionar CA/ BP/PA cu datele din 

RSP; 
4) să confrunte imaginea grafică a solicitantului din cererea-chestionar CA/ 

BP/PA sau după caz, din fotografiile şi documentele anexate cu cea din RSP; 
5) în cazul eliberării buletinului de identitate sau a buletinului de identitate 

provizoriu în schimbul paşaportului de tip sovietic să solicite de la sbdiviziunile 

teritoriale emitente copia cererii pentru eliberarea paşaportului (Formularul nr.1) şi să 

verifice datele solicitantului prin RSP şi fişierul manual de evidenţă a persoanelor; 
6) în cazul eliberării paşaportului, să efectueze verificările necesare privind 

respectarea normelor art. 8 din Legea nr.269-XIII din 09 noiembrie 1994 cu privire la 
ieşirea şi intrarea în Republica Moldova;  

7) în cazul examinării dosarelor de emigrare autorizată, să expedieze interpelările 

necesare Serviciului Fiscal de Stat, Centrelor militare din raza de competenţă teritorială, 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale; 
8) în cazul stabilirii unor iregularităţi, inexactităţi, falsuri în documentele 

prezentate, în mod operativ, să informeze conducerea DRIS şi MDOC, pentru luarea 
deciziei pe caz; 

9) în cazul completării cererii-chestionar CA/BP/PA în conformitate cu produsul 

program special al MDOC, să întocmească formularul electronic CA/BP/PA respectînd 

toate etapele tehnologice de confecţionare şi eliberare a actului de identitate, respectiv şi 

înregistrare în conformitate cu produsul program al subsistemului „Biroul evidenţă şi 

documentare a populaţiei” al SIA „Sistemul naţional de paşapoarte”; 
10) în temeiul declaraţiilor de pierdere a buletinului de identitate sau a buletinului 

de identitate provizoriu, concomitent cu informaţia pentru confecţionarea actelor de de 
identitate de uz intern se expediază în varianta electronică şi pe suport de hîrtie 

Borderoul buletinelor de identitate (inclusiv provizorii) declarate pierdute sau furate, 
conform Anexei nr. 22; 

11) în cazul suspendării examinării cererii pentru eliberarea buletinului de 

identitate, a buletinului de identitate provizoriu sau a refuzului privind eliberarea 
paşaportului, să informeze în scris MDOC, pentru anunţarea ulterioară a solicitantului 
cu specificarea motivelor care l-au generat;  

12) să transmită buletinul de identitate, buletinului de identitate provizoriu sau 
paşaportul după confecţionare la MDOC prin intermediul MAEIE, în modul şi în 

termenele stabilite prin Regulament; 
13) după parvenirea recipisei de la MDOC, să introducă în baza de date informaţia 

privind data înmînării buletinului de identitate, a buletinului de identitate provizoriu sau 
a paşaportului şi să imprime borderoul formularelor CA/ BP/PA în baza cărora au fost 

eliberate aceste documente; 



14) să anuleze actele de identitate nevalabile prezentate la schimb şi să le 

expedieze, pentru distrugere, în modul stabilit, serviciilor competente din cadrul ÎS 

„CRIS „Registru”; 
15) să expedieze cererile-chestionar CA/BP cu materialele aferente subdiviziunilor 

teritoriale în raza de competenţă a căreia, solicitantul este sau a fost înregistrat la 

domiciliu sau reşedinţă, pentru păstrare; 
16) să transmită cererile-chestionar PA în depozitul de arhivă al DRIS, pentru 

păstrare. 

Capitolul IV 

Modalitatea de achitare a serviciilor prestate la 
eliberarea actelor de identitate 

125. La depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, a buletinului 
de identitate provizoriu, sau a paşaportului, solicitantul achită către MDOC următoarele 

plăţi: 
1) taxa consulară; 
2) plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente ale MDOC legate de efectuarea 

acţiunilor consulare (în cazul în care acestea există); 
3) taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau reşedinţă (în cazul minorilor 

care obţin buletin de identititate pentru prima dată); 
4) taxa de stat pentru eliberarea paşaportului în cazul pierderii; 
5) tariful stabilit pentru serviciile ÎS „CRIS „Registru” pentru confecţionarea 

actului de identitate. 
126. La depunerea cererii de confecţionare concomitentă a buletinului de identitate 

şi a paşaportului, solicitantul achită taxele consulare şi tarifele stabilite pentru eliberarea 

actelor de identitate pentru fiecare document separat. 
127. MDOC transferă în EURO sau Dolari SUA la ÎS „CRIS „Registru” (Anexa 

nr. 23) la finele fiecărei luni calendaristice sumele de bani corespunzător tarifelor 

stabilite pentru serviciile ÎS „CRIS „Registru” de confecţionare a buletinului de 

identitate, a buletinului de identitate provizoriu sau a paşaportului, pentru cererile 

recepţionate pe parcursul lunii respective, însoţite de lista nominală a solicitanţilor 
(Anexele nr. 24 şi 25). În ordinul de plată, în cîmpul destinaţia plăţii se indică 

obligatoriu numărul şi data listei în cauză. 
128. Î.S. „CRIS „Registru” informează Direcţia Generală Afaceri Consulare a 

MAEIE despre tarifele pentru serviciile prestate prin intermediul MDOC, aprobate sau 
modificate în modul stabilit în EURO şi în Dolari SUA, precum şi despre data intrării în 

vigoare a tarifelor respective.  
129. Modul de achitare, scutire şi restituire a taxelor consulare şi a cheltuielilor 

aferente specificate la pct. 125 din prezentul Regulament precum şi modul de încasare, 

utilizare şi evidenţă a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate, contra 
plată, de către MDOC sunt reglementate de către legislaţia în vigoare. 

130. Restituirea plăţilor transferate la ÎS „CRIS „Registru” pentru acordarea 

serviciilor la eliberarea buletinului de identitate sau a paşaportului, în cazul respingerii 

cererii sau refuzului, se efectuează de către misiunea diplomatică sau oficiul consular 

din contul altor deponenţi. În cazul respectiv suma transferată anterior se utilizează 

pentru eliberarea actelor de identitate persoanei determinate de către misiunea 

diplomatică sau oficiul consular, fapt despre care se informează ÎS „CRIS „Registru”.  



În cazul în care nu există alt deponent, sumele băneşti respective pot fi restituite de 

ÎS „CRIS „Registru” la adresarea personală şi prezenţa fizică a deponentului cu condiţia 

prezentării documentului prin care misiunea diplomatică sau oficiul consular confirmă 

achitarea de către acesta a plăţilor respective şi neutilizarea acestor sume băneşti pentru 

alte persoane. 
 

 
Capitolul V 

Dispoziţii finale 
131. Regulamentul intră în vigoare la data semnării Ordinului comun al MTIC şi 

MAEIE, privind aprobarea prezentului Regulament.  
132. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin Ordin comun al 

MTIC şi MAEIE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anexa nr. 1 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
DECLARAŢIE 

  
 
 
 

  Subsemnatul/a ____________________________________________________ 
                                                                                                                           numele, prenumele, prenumele tatălui 
 

titularul actului de identitate _____________________________________________ 
                                                                                                                                    tipul actului de identitate 

seria_________nr. ___________________ eliberat la _________________________ 

de către  _____________________________________________________________ 
                                                                                                                     autoritatea emitentă 

în calitate de reprezentant legal al 

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                numele, prenumele, prenumele tatălui 

____________________________________născut la  



____________________________  

confirm identitatea acestuia şi declar pe proprie răspundere сă documentele prezentate îi 

aparţin şi sînt autentice.  
Sînt de acord să fie înregistrat(ă) pe adresa  

_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 

     Сunosc că declararea necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune şi se 

pedepseşte conform prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii.  
____ _________________20__         __________________________________________  
                                                                                                                                          numele, prenumele în clar şi semnătura reprezentantului legal 
 
 

 Declaraţia a fost depusă la MDOC 

________________________________________ 
                                                                                                                                                             ţara 

în faţa  

__________________________________________________________________  
funcţia, numele, prenumele funcţionarului consular 

____ _________________20__           _________________________________________  
                                                                                                                                        numele, prenumele în clar şi semnătura funcţionarului consular 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.2  
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

  
 

 Subsemnatul/a ____________________________________________________ 
numele, prenumele, prenumele tatălui 

 

titularul actului de identitate _____________________________________________ 
tipul actului de identitate 

seria_________nr.___________________ eliberat la _______________________ 

de către______________________________________________________________ 
autoritatea emitentă 

în calitate de__________________________________________________________ 
soţ, soţie, rudă de gradul I, II, III 

confirm identitatea _____________________________________________________ 
numele, prenumele, prenumele tatălui 

____________________________________născut la _________________________  

       Сunosc că declararea necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune şi se 

pedepseşte conform prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii.  



______________________20__          _____________________________________  
                                                                                                                                       numele, prenumele în clar şi semnătura reprezentantului legal 
 
 

 Declaraţia a fost depusă la MDOC ____________________________________ 
                                                                                                                                                                  ţara 

în faţa  ______________________________________________________________  
funcţia, numele, prenumele funcţionarului consular 

____ ________________20__           ______________________________________  
                                                                                                                                     numele, prenumele în clar şi semnătura funcţionarului consular 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Anexa nr.3 

la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  
autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 

 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 
 

CERERE-CHESTIONAR 
    PENTRU ELIBERAREA BULETINULUI DE IDENTITATE AL CETĂŢEANULUI REPUBLICII MOLDOVA 

 

1 Datele comenzii 
 

  
CERERE-

CHESTIONAR 
 

CA 
 

BULETIN DE 
IDENTITATE 

Nr. formularului Data  
  
Serviciul 
 
Motivul 
 
Termenul prestării serviciului 

  
 
 

2 Date personale 

Numele Prenumele Prenumele tatălui 
   
IDNP Sex Data naşterii 
   
Ţara naşterii Locul naşterii 
  
Date personale anterioare  
Numele Prenumele Prenumele tatălui Data naşterii 
    

3 Domiciliul/reşedinţa 
 
Ţara Raionul, localitatea 
  
Strada Nr. casei Bloc Apartament Telefon 
     
Tipul locuinţei Tipul înregistrării Data înregistrării Reşedinţa pînă la 



    
4 Date suplimentare 

 
Situaţia militară Apartenenţa etnică Limba maternă Starea civilă 
    
Înălţimea Grupa sangvină Culoarea ochilor 
   

5 Cetăţenie 
 
MDA Data Dobîndită prin Cetăţenia altui stat 
    

6 Date despre părinţi 
 
Numele tatălui Prenumele tatălui IDNP Cetăţenia 
    
Numele mamei Prenumele mamei IDNP Cetăţenia 
    

7 Date despre soţ/soţie 
 
Numele Prenumele Numele anterior Prenumele anterior 
    
IDNP Data naşterii Cetăţenia 
   

8 Date despre copiii sub 16 ani 
n

r. 
Numele, prenumele Sex Data naşterii Cetăţenia IDNP 

      
      
      

 
9 Documente prezentate 

Tipul documentului Seria Numărul Data 
eliberării 

Organul emitent 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

1
0 

Menţiuni speciale 
    
    
    
    
    
    

 
Certific identitatea persoanei şi exactitatea datelor consemnate în chestionar  
Funcţionarul misiunii diplomatice sau oficiului consular ________________________ 
                                                                                                       semnătura şi numele în clar            

  
CERERE 

Subsemnatul (a),_______________________________________________________________solicit eliberarea 
numele, prenumele, prenumele tatălui 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
buletinului de identitate, fişei de însoţire 

pe motivul_______________________________________________________________________________________ 
se specifică motivul solicitării 

 
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta cerere-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc 

că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului Penal. 
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 
Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate, condiţiile de acces la aceste date. 



 
                                                                  ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                     semnătura şi numele solicitantului în clar 

                                                                                  _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                    emnătura şi numele reprezentantului legal în clar** 
 

Confirm, că în datele personale (nume, prenume, prenumele tatălui, data naşterii) şi în starea civilă nu au intervenit 
schimbări.* 
____ ________________20___          ____________________________________ 
                    Data,                                                                                   semnătura şi numele solicitantului în clar 

_____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                  semnătura şi numele reprezentantului legal în clar** 

Eliberat  
Buletinul de identitate______________________________________________________________________________ 

seria, numărul, data eliberării 

Fisa de 
identitate_______________________________________________________________________________________ 

seria, numărul, data eliberării 

_____________________________________________            
__________________________________________________ 

           semnătura şi numele solicitantului sau reprezentantului legal în clar                                             semnătura şi numele funcţionarului consular în clar 
 
 
 

 *) Pentru cazurile în care nu au fost prezentate actele de stare civilă, iar datele au fost preluate din depozitul central de date al RSP 
**) Pentru cazurile de eliberare a buletinului minorului sau persoanei asupra căreia a fost instituită tutela sau curatela 
 
 

 

REGULI  

de completare a formularului electronic pentru eliberarea buletinului de identitate  

al cetăţeanului Republicii Moldova (CA) 

Formularul electronic pentru eliberarea buletinului de identitate CA reprezintă 

versiunea electronică a unui formular-tip numit „Cerere-chestionar CA” în care este 

integrată cererea persoanei privind eliberarea buletinului de identitate şi chestionarul cu 

datele personale ale acesteia. În formularul electronic se înscriu informaţii cu caracter 

personal, se imprimă imaginea facială şi semnătura autografă ale solicitantului necesare 
pentru constituirea şi actualizarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de 

stat al populaţiei”. 

Datele din formularul electronic CA se completează de angajaţii MDOC în temeiul 

documentelor prezentate de solicitant după verificarea prealabilă a autenticităţii 

acestora. Prezentarea actelor de identitate şi a certificatelor de stare civilă poate fi atît 

obligatorie cît şi neobligatorie în condiţiile prevederilor normativ-legale şi ale 

prezentelor Instrucţiuni. 

Pentru completarea formularului CA se folosesc următoarele simboluri: 

- cifre: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- litere: A a Ă ă Â â B b C c D d E e F f G g H h J j Î î I i K k L l M m N n O o P p S s Ş ş  

T t Ţ ţ U u V v W w X x Y y Z z   

1) semne: pentru paranteze – (/); pentru rubrica necompletată – (); pentru 
scrierea numelor şi prenumelor compuse cratima – (-), apostrof (/

), spaţiu liber. 

Cîmpurile informaţionale ale formularului CA se completează obligatoriu sau 

neobligatoriu în dependenţă de motivul eliberării buletinului de identitate. 

Cîmpul informaţional 1 „Datele comenzii”  



În rubrica „Nr. formularului” numărul se generează în mod automat şi este 

constituit din 12 cifre: primele patru cifre reprezintă codul oficiului evidenţă şi 

documentare a populaţiei (S(B)EDP), iar ultimele cifre – numărul de ordine al 

formularului electronic. 

În rubrica „Data” se inserează în mod automat data întocmirii formularului CA, 

care corespunde datei depunerii cererii şi este compusă din opt cifre. 

 De exemplu: 12.10.1994 

În rubrica „Termenul” se selectează termenul de prestare a serviciului conform 

clasificatorului (5 zile, 15 zile, 30 zile). 

În rubrica „Serviciul” - se selectează serviciul conform clasificatorului: 

- eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova CA (S1); 
- eliberarea fişei de însoţire RA (ID_2) în cazul pierderii/furtului sau 

imposibilităţii de a fi folosit (S7); 
- eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova CA cu 

înlesniri (S9);  
- eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova CA la 

depistarea erorilor în document după înmînare (S10); 
- eliberarea  fişei de însoţire RA (ID_1) la depistarea erorilor în document după 

înmînare (S33); 
- modificarea datelor care nu atrag după sine schimbarea documentului (S34); 
- eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova CA în 

cazul pierderii/furtului (S37);  
- eliberarea fişei de însoţire RA (ID_1) în cazul pierderii/furtului sau  

imposibilităţii de a fi folosit (S63); 
 

În rubrica „Motivul” - se selectează motivul conform clasificatorului: 

- în cazul eliberării la vîrsta sub 10 ani (M74) - se utillizează de naştere pînă la 10 

ani; 

- în cazul eliberării la vîrsta de 10 ani (M1) - se utilizează de la 10 ani pînă la 16 

ani; 

- în cazul eliberării la vîrsta de 16 ani (M2) - se utilizează de la 16 ani pînă la 25 

ani); 

- în cazul eliberării la vîrsta de 25 ani (M3) - se utilizează de la 25 ani pînă la 45 

ani; 

- în cazul eliberării la vîrsta de 45 ani (M4) - se utilizează de la 45 ani pe viaţă; 

- la schimbarea numelui şi/sau prenumelui (M5). La utilizarea acestui motiv, în 

rubrica „documente prezentate” din formularul CA se indică obligatoriu unul din documentele 

ce atestă schimbarea numelui şi/sau prenumelui: certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, 

certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, extrasul de pe actul de căsătorie, care 
se prezintă în cazul în care căsătoria a fost desfăcută de instanţa de judecată din străinătate, 

fără întocmirea actului de divorţ. În asemenea situaţii, în rubrica „date anterioare” se indică 

numele şi/sau prenumele precedente ale solicitantului; 



- modificarea, rectificarea, completarea datelor personale (M87) – se utilizează 

pentru a modifica numele, prenumele, prenumele tatălui, data şi locui naşterii, sexul, 

grupa sangvină.  

 În cazul în care au fost operate  modificări, rectificări sau, după caz, completări în actul 

de stare civilă în condiţiile art.66 din Legea nr.100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare 
civilă, se prezintă documentele ce atestă acest fapt: certificatele de stare civilă respective 

eliberate repetat; avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare 

civilă. 

 În cazul în care au survenit modificări/rectificări în datele personale fără operarea 

menţiunilor respective în actele de stare civilă conform prevederilor Hotărârii Guvernului 

Republicii Moldova nr.523 din 24.09.96 „Cu privire la reglementarea scrierii numelor de 

persoană în acte de identitate”, se întocmeşte Avizul MDOC cu privire la modificarea, 
completarea, rectificarea datelor personale.  

 La utilizarea acestui motiv, în rubrica „documente prezentate” din formularul CA se 

indică obligatoriu unul din documentele ce atestă modificarea, rectificarea, completarea datelor 

personale: certificatele de stare civilă respective eliberate repetat; avizul cu privire la 

anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă; avizul MDOC cu privire la 
modificarea, completarea, rectificarea datelor personale. 

La modificarea informaţiei despre grupa sangvină, în rubrica „documente prezentate” se 

va indica certificatul medical respectiv. 

Se interzice modificarea, rectificarea, completarea datelor personale cu motivul (M87) în 

cazul în care în actul de identitate eliberat anterior au fost comise erori. În asemenea situaţii, se 

utilizează serviciul „Eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova CA 
la depistarea erorilor în document după înmînare (S10)”. 

- în cazul imposibilităţii de a fi folosit (M6) - în exclusivitate cînd documentul 

este deteriorat; 

- în caz de repatriere (M8); 

- schimbarea statutului juridic (M58); 

- eliberarea primară (M60) de concretizat în ce cazuri; 

- atribuirea IDNP după refuz (M77); 

- în cazul pierderii actului de identitate CA, BP (M7); 

- în cazul pierderii paşaportului de tip vechi (modelul anului 1974) (M9); 

- în cazul pierderii/furtului fişei de însoţire RA (M10) ; 

- schimbarea domiciliului (M91); 

- modificarea, rectificarea, completarea adresei (49); 

- schimbarea documentului la solicitare (97) - se utilizează la preschimbarea 

documentului valabil. 

Pentru serviciile din cadrul proiectului CA este posibil de selectat concomitent mai 
multe motive. Motivul de bază se indică în rubrica „Motivul”, iar celelalte motive 

utilizate concomitent, se indică în rubrica „motive suplimentare”. Prioritatea motivelor 

care pot fi utilizate concomitent se stabileşte după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Grupul/Motivul de bază Motive suplimentare accesibile 



1 Alte motive 
1.1 М8 «În caz de repatriere» - М5 «Schimbarea numelui/prenumelui»; 

- М87 «Schimbarea, rectificarea, completarea datelor 
personale»; 
- М58 «Schimbarea statutului juridic» 

1.2 М58 «Schimbarea statutului 
juridic» 

- М5 «Schimbarea numelui/prenumelui»; 
- М87 «Schimbarea, rectificarea, completarea datelor 
personale » 
- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului»; 
- М1 «Documentare la vârsta de 10 ani»; 
- М2 «Documentare la vârsta de 16 ani»; 
- М3 «Documentare la vârsta de 25 ani»; 
- М4 «Documentare la vârsta de 45 ani»; 
- М74 «Documentare până la vârsta de  10 ani» 

1.3 М77 «În cazul atribuirii IDNP» - М5 «Schimbarea numelui/prenumelui»; 
- М87 «Schimbarea, rectificarea, completarea datelor 
personale »; 
- М7 «În cazul pierderii/furtului documentului CA/ВР»; 
- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului» 

2 Изменение персональных данных 
2.1 М5 «Schimbarea 

numelui/prenumelui» 
- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului»; 
- М7 «În cazul pierderii/furtului documentului CA/ВР»; 
- М9 «În cazul pierderii/furtului documentului de tip 

vechi» 
- М1 «Documentare la vârsta de 10 ani»; 
- М2 «Documentare la vârsta de 16 ani»; 
- М3 «Documentare la vârsta de 25 ani»; 
- М4 «Documentare la vârsta de 45 ani»; 
- М74 «Documentare până la vârsta de  10 ani»; 
- М6 «În cazul imposibilităţii de a fi folosit»; 
- М60 «Documentare iniţială» 

2.2 М87 «Schimbarea, rectificarea, 
completarea datelor personale» 

- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului»; 
- М7 «În cazul pierderii/furtului documentului CA/ВР»; 
- М9 «În cazul pierderii/furtului documentului de tip 

vechi» 
- М1 «Documentare la vârsta de 10 ani»; 
- М2 «Documentare la vârsta de 16 ani»; 
- М3 «Documentare la vârsta de 25 ani»; 
- М4 «Documentare la vârsta de 45 ani»; 
- М74 «Documentare până la vârsta de 10 ani»; 
- М6 «În cazul imposibilităţii de a fi folosit»; 
- М60 «Documentare iniţială» 

3 În caz de pierdere/furt 
3.1 М7 «În cazul pierderii/furtului 

documentului CA/ВР» 
- М1 «Documentare la vârsta de 10 ani»; 
- М2 «Documentare la vârsta de 16 ani»; 
- М3 «Documentare la vârsta de 25 ani»; 
- М4 «Documentare la vârsta de 45 ani»; 
- М74 «Documentare până la vârsta de  10 ani»; 
- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului» 

3.2 М9 «În cazul pierderii/furtului 

documentului de tip vechi 
- М4 «Documentare la vârsta de 45 ani»; 
- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 



(modelul anului 1974)» - М97 «Schimbarea domiciliului» 
4 Conform vîrstei 
4.1 М1 «Documentare la vârsta de 10 

ani» 
- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului»; 

- М6 «În cazul imposibilităţii de a fi folosit»; 
- М60 «Documentare iniţială» 

4.2 М2 «Documentare la vârsta de 

16 ani»; 
 

- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului»; 

- М6 «În cazul imposibilităţii de a fi folosit»; 
- М60 «Documentare iniţială» 

4.3 М3 «Documentare la vârsta de 

25 ani»; 
 

- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului»; 

- М6 «În cazul imposibilităţii de a fi folosit»; 
- М60 «Documentare iniţială» 

4.4  М4 «Documentare la vârsta de 

45 ani»; 
 

- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului»; 

- М6 «În cazul imposibilităţii de a fi folosit»; 
- М60 «Documentare iniţială» 

 М74 «Documentare până la 

vârsta de 10 ani»; 
 

- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului»; 

- М6 «În cazul imposibilităţii de a fi folosit»; 
- М60 «Documentare iniţială» 

5 La schimbul actului 
5.1 М1 «При документировании в 

10 лет» 
- М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului» 

5.2 М60 «Documentare iniţială» - М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului» 

5.3 М97 «Schimbarea domiciliului» - М49 «Modificarea, rectificarea, completarea adresei»; 
- М91 «Schimbarea domiciliului» 

6 Schimbarea sau rectificarea domiciliului 
6.1 М49 «Modificarea, rectificarea, 

completarea adresei» 
- 

6.2 М91 «Schimbarea domiciliului» - 
NOTĂ: Grupul/motivul de bază este reprezentat în ordinea priorităţilor. Numărul grupului 

corespunde priorităţii lui. Motivele de bază incluse în grup se exclud reciproc deoarece au aceeaşi 

prioritate. 
 

Cîmpul informaţional 2 „Date personale” 
 În rubrica „Numele/Prenumele/Prenumele tatălui” - datele identificatoare ale 

solicitantului se înregistrează în formular fără prescurtări cu utilizarea tuturor 

simbolurilor speciale în temeiul documentelor prezentate. 
Dacă numele sau prenumele sunt compuse din cîteva unităţi antroponimice, toate 

acestea se înregistrează în formular fără prescurtări.  
Dacă solicitantul are un singur prenume, acesta se înscrie în rubrica „Prenumele”, 

iar rubrica „Numele ” se completează cu semnul „< ”. 
La completarea datelor privind numele şi prenumele se respectă regulile de 

înscriere a numelui şi prenumelui în actele de identitate din Sistemul naţional de 

paşapoarte, expuse în Anexa H din prezentele instrucţiuni. 
Rubrica „IDNP” – În cazul în care solicitantul deţine număr de identificare a 

persoanei fizice (IDNP) acesta se inserează în mod automat din depozitul central de 
date. Dacă persoana nu dispune de IDNP acesta se generează la data întocmirii 

formularului.  



Rubrica „Sex” – datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv. 
În rubrica „Data naşterii” se înscrie data de naştere a persoanei compusă din opt 

cifre, acestea fiind demarcate prin punct. De exemplu: data 27 iulie 1957 se scrie 
27.07.1957 
La completarea datei naşterii, se respectă următoarele reguli: 

1) în cazul în care ziua naşterii nu este cunoscută, menţiunea privind data naşterii 

se înscrie în modul următor – „01.ll.aaaa.” (elementele cunoscute ale datei – luna (l) şi 

anul (a) se completează în temeiul datelor din documentele prezentate); 
2) în cazul în care ziua şi luna naşterii sunt necunoscute, menţiunea privind data 

naşterii se înscrie astfel – „01.01.aaaa” (elementul cunoscut al datei – anul (a) se 
completează conform datelor din documentele prezentate); 

3) dacă nu este cunoscută data naşterii în întregime, menţiunea respectivă din 

rubrica „Data naşterii” se completează în modul următor – 01.01.aaaa (anul naşterii se 

completează fără prezentarea documentelor doveditoare). 
Rubrica „Date anterioare” se completează în cazul în care solicitantul şi-a 

schimbat, modificat, completat sau rectificat datele personale. Dacă datele personale ale 
solicitantului au fost schimbate de cîteva ori, în formular se admite introducerea a trei 

schimbări de date personale. 
În rubricile „Ţara naşterii” şi „Locul naşterii: Judeţ/ raion, localitatea” datele 

corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv în temeiul certificatului de 

naştere sau a altui document doveditor. În cazul în care clasificatorul nu conţine 

localitatea menţionată în certificatul de naştere sau în documentul doveditor, se 

selectează codul ţării, iar în rubrica „localitatea” se include în mod manual datele din 

certificatul de naştere al solicitantului. Denumirea raioanelor şi a localităţilor se 

înregistrează în formular fără prescurtări. 
Exemple: 

 localităţi RM -  MDA Nisporeni, Bălăureşti; 

 localităţi din alte state; 

 localităţi istorice .  
Cîmpul informaţional 3  „Domiciliul/reşedinţa”  

În rubricile „Ţara” şi „Judeţ/raion, localitatea” datele corespunzătoare se selectează 

din clasificatorul respectiv. 
Denumirile localităţii, sectorului, bulevardului, străzii, stradelei, numărul casei, 

blocului, apartamentului se vor înregistra complet, fără prescurtări.  
 În rubricile „Strada”, „Nr. casei”, „bloc”, „apartament” se înscriu datele în 

temeiul documentelor ce confirmă dispunerea de spaţiu locativ. 
Dacă lipseşte unul din elementele constituante ale domiciliului/reşedinţei, în 

rubrica respectivă, se înserează simbolul (). În cazul caselor individuale, la sol, nu se 

completează  rubrica „bloc” şi „apartament. Pentru casele individuale numerotate cu 

„15/5”, „15A”, valoarea respectivă se înscrie în cîmpul „nr.casei” fără spaţii între cifre 

şi semne. 
În cazul clădirilor cu multe etaje (bloc), în mod obligatoriu, se completează 

cîmpul „apartament” cu una din valorile: nr. apartamentului „88”, iar în cazul 

înregistrării în blocul cu statut de cămin, această menţiune se înscrie „cămin”. Nu se 

admit prescurtări (căm., cam.). 



Persoanele, care solicită buletin de identitate şi la momentul depunerii cererii nu 

au înregistrare la domiciliu/reşedinţă şi din anumite circumstanţe nu pot fi înregistrate la 
domiciliu/reşedinţă, obţin buletin de identitate fără înregistrare la domiciliu/reşedinţă. În 

asemenea situaţii, în rubrica „Judeţ/raion, localitatea” se înscrie menţiunea „Fără 

înregistrare la domiciliu”. 
În rubrica „telefon” se înscrie numărul de telefon staţionar sau celular al 

solicitantului. 
În rubrica „Tipul locuinţei” datele corespunzătoare se selectează conform 

clasificatorului: 
a) datele lipsesc 
b) privată 
c) de stat 
d) cooperativ 
e) comunală 
f) cămin 
g) chirie 

În rubrica „Tipul înregistrării” datele corespunzătoare se selectează conform 

clasificatorului: 
a) domicilul; 
b) reşedinţă. 

În rubrica „Data înregistrării” se introduc datele înregistrării persoanei la 

domiciliu/reşedinţă din menţiunea respectivă din actul de identitate prezentat la schimb, 

iar în cazul eliberării primare a buletinului de identitate, data înregistrării este identică 

cu data întocmirii formularului. 
Rubrica „Reşedinţa pînă la” se indică data expirării termenului de înregistrare la 

reşedinţă. 
Cîmpul informaţional 4 „Date suplimentare”  
În rubrica „Starea civilă” datele corespunzătoare se selectează conform 

clasificatorului: 
a) datele lipsesc 
b) celibatar(ă) 
c) căsătorit(ă) 
d) divorţat(ă) 
e) recăsătorit(ă) 
f) văduv(ă) 

Pentru confirmarea stării civile la eliberarea primară a buletinului de identitate 

sau în cazul schimbării stării civile la eliberarea ulterioară a documentului, solicitantul 

prezintă, în mod obligatoriu, certificatul de stare civilă respectiv. În cazul decesului 

unuia dintre soţi se prezintă certificatul de deces al acestuia. 
În rubrica „Apartenenţa etnică” datele corespunzătoare se selectează din 

clasificatorul respectiv. 
 Informaţia privind etnia solicitantului se completează în temeiul certificatului de 

naştere sau a certificatului explicativ pentru confirmarea naţionalităţii/apartenenţei 

etnice, emise de organele de stare civilă.  



În rubrica „Grupa sangvină” datele corespunzătoare se selectează din 

clasificatorul respectiv în temeiul documentului ce atestă grupa sangvină. 
Rubrica „Ţara emigrării” se completează pentru motivul „În caz de repatriere 

(M8)” şi se indică ţara emigrării solicitantului. 
Rubricile „Durata”, „Ţara”, „Cu/fără familie”, „Tipul migraţiei”, 

„Regisune/raion”, „Scopul” se completează în mod obligatoriu în cazul în care se 

selectează motivul „Schimbarea domiciliului(M91)”.   
Rubrica „Ţara” se completează cu codul Republicii Moldova „MDA”  
În rubrica „Cu/fără familie” informaţia se selectează conform clasificatorului: 

-    cu toată familia 
-    cu o parte din familie 
-    de unul singur, familia a plecat înainte 
-    fără familie 
În rubrica „Tipul migraţiei” se selectează din clasificatorului: 
-    alt tip de migraţie 
-    din sat în oraş 
-    din oraş în sat 
-    din raion în alt raion 
-    din sat în sat 
-    de pe o stradă  pe alta 
-    din oraş în oraş 
-    din Republica Moldova în alte ţări 
-    din alte ţări în Republica Moldova 
-    din Republica Moldova în alte ţări, temporar  
-    din alte ţări în Republica Moldova, temporar 

Rubrica „regiune/raion” se completează în baza informaţiei indicate în documentele 

prezentate, din resursele informaţionale, iar în lipsa acesteia, conform declaraţie 

solicitantului 
 

Rubrica „Scopul” se completează în temeiul declaraţiei solicitantului conform 

clasificatorului: 
-   probleme personale 
-   la muncă prin contract 
-   la muncă fără contract 
-   la studii 
-   la părinţi 
-   la copii 
-   la soţ/soţie 
-   la alte rude 
-   repatriere/reemigrare  
-   în ţara de naştere 
-   în ţara istorică 



-   alte scopuri 
 
Cîmpul informaţional 5  „Cetăţenia”  

În rubrica „Data” se înscrie data dobândirii cetăţeniei Republicii Moldova. 
În rubrica „Dobîndită prin” se înscrie motivul dobîndirii cetăţeniei. 

 În cazul în care persoana a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova conform 

legislaţiei anterioare (Legea cu privire la cetăţenia Republicii Moldova nr. 596-XII din 5 
iunie 1991) şi pînă la momentul întocmirii formularului nu a fost înregistrată în RSP se 

selectează motivul conform clasificatorului: 
- prin naştere (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
- prin cerere (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
- prin căsătorie (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
- conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991. Acest motiv se indică la 

persoanele care au fost declarate cetăţeni ai Republicii Moldova în temeiul   art. 2 alin. 

(1) şi (2) din legea anterioară; 
- prin înfiere (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
- prin repatriere (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
- redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (conform Legii nr. 596-XII din 5 

iunie 1991). 
În cazul în care persoana a dobîndit cetăţenia conform legislaţiei în vigoare 

(Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000) şi pînă la 

momentul întocmirii formularului nu a fost înregistrată în RSP se selectează motivul 

conform clasificatorului: 
- în baza acordurilor internaţionale; 
- în interesele Republicii Moldova şi în cazuri excepţionale (conform Legii 

nr.1024-XIV din 2 iunie 2000); 
- prin naştere (conform Legii nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000); 
- prin recunoaştere (conform Legii nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000); 
- prin înfiere (conform Legii nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000); 
- prin redobîndire (conform Legii nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000); 
- prin naturalizare (conform Legii nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000). 

În cazul în care persoana este înregistrată în RSP, motivul şi data dobîndirii 

cetăţeniei Republicii Moldova introduse anterior la întocmirea formularului iniţial se 

păstrează nemodificate. Dacă se stabileşte că acest motiv sau data dobîndirii cetăţeniei 

Republicii Moldova (introduse iniţial) este indicat eronat, în temeiul informaţiei din 

RSP sau, după caz, din documentele justificative prezentate motivul se rectifică. 
În rubrica „Cetăţenia altui stat”, dacă persoana deţine cetăţenia altui (altor) 

stat(e) se înscrie codul din trei litere al statului(statelor) respectiv(e), iar în cîmpul 

informaţional „Documente prezentate”, în mod obligatoriu, se indică datele paşaportului 

naţional eliberat de statul respectiv. 
De exemplu: UCR, RUS, ROU, ISR.  
Cîmpul informaţional 6 „Date despre părinţi” se inserează în mod automat din 

depozitul central de date, dacă datele cu caracter personal ale tatălui/mamei 

solicitantului au fost introduse anterior în baza centrală de date. Dacă datele cu caracter 



personal ale unuia sau ambilor părinţi din certificatul de naştere al solicitantului sînt 

diferite de cele din RSP, în formular se includ datele actualizate ale acestora din RSP. 
Dacă informaţia despre părinţi lipseşte în RSP, aceasta se introduce în temeiul 

certificatelor de stare civilă prezentate. 
Dacă numele şi/sau prenumele sînt compuse, acestea se înscriu fără prescurtări. 

Dacă solicitantul nu dispune de date despre părinţi sau despre unul din părinţi, atunci în 

rubrica respectivă se înscrie simbolul (). În cazul în care în actele prezentate se indică 

IDNP al unuia sau al ambilor părinţi, acesta se înscrie în cîmpul rezervat.  
În rubrica „Cetăţenia” se înscrie codul din trei litere al statului, al cărui cetăţean 

este părintele. 
Dacă IDNP-ul unuia sau al ambilor părinţi lipseşte în rubrica „IDNP” se înscrie: 

0000000000000. 
Cîmpul informaţional 7 „Date despre soţ/soţie” se inserează în mod automat 

din depozitul central de date, dacă datele personale ale soţului/soţiei solicitantului au 

fost introduse anterior în baza centrală de date. Dacă informaţia despre soţ/soţie lipseşte 

aceasta se introduce în temeiul certificatelor de stare civilă prezentate. 
Dacă la momentul adresării solicitantul este căsătorit, se înscriu numele şi 

prenumele soţului/soţiei din certificatul de căsătorie. Nu se admite prescurtarea numelor 

şi/sau prenumelor compuse ale soţilor.  
Numele, prenumele anterioare ale soţului/soţiei pînă la înregistrarea căsătoriei se 

înscriu în rubricile rezervate. Se indică, de asemenea IDNP, data naşterii şi cetăţenia 

soţului/soţiei.  
Dacă lipseşte IDNP-ul al soţului/soţiei, în rubrica „IDNP” se înscrie: 

0000000000000. 
În rubrica „Cetăţenia” se înscrie codul din trei litere al ţării, al cărui cetăţean este 

soţul/soţia solicitantului, în baza documentelor ce fac dovada cetăţeniei (paşaportul, 

buletinul de identitate). 
Cîmpul informaţional 8 „Date despre copiii sub 18 ani” se inserează în mod 

automat din depozitul central de date, dacă datele personale ale copiilor solicitantului au 

fost introduse anterior în baza centrală de date. Dacă informaţia despre copii lipseşte 

aceasta se introduce în temeiul certificatelor de naştere prezentate. 
În rubrica „Numele, prenumele” datele identificatoare ale copilului/copiilor se 

înregistrează fără prescurtări în temeiul certificatelor de naştere ale acestora. 
În rubrica „Sex” datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv. 
În rubrica „Data naşterii” a copilului se înscrie data de naştere compusă din opt 

cifre, acestea fiind demarcate prin punct. 
În rubrica „Cetăţenia” se înscrie codul din trei litere al ţării, al cărui cetăţean este 

copilul. 
În cazul în care copilul deţine IDNP, acesta se imprimă în mod automat din 

depozitul central de date. 
Dacă copilul nu are IDNP, rubrica „IDNP” se completează cu 0000000000000. 

În aceste situaţii, la momentul întocmirii formularului CA pentru unul din părinţi, 

copilului se atribuie IDNP conform proiectului „Înregistrarea persoanei” cu motivul 

„Înregistrarea minorului”. 



Informaţia despre certificatul de naştere al copilului: seria, numărul, data 

eliberării şi organul emitent se înscrie sub datele cu caracter personal ale copilului. 
Cîmpul informaţional 9 „Documente prezentate”  
În rubricile „Tipul documentului”, „Seria”, „Numărul”, „”Data eliberării”, 

„Autoritatea emitentă” se înscriu datele din documentele prezentate. 
În cazul în care se indică datele certificatului de naştere,  căsătorie, divorţ, deces, 

în mod obligatoriu, se înscrie numărul şi data înregistrării actului de stare civilă 

respectiv. (În cazul în care se aplică metoda simplificată, fără prezentarea certificatelor 

de stare civilă, la completarea cîmpului informaţional „Documente prezentate” se 

utilizează informaţia despre actele de stare civilă prezentate anterior de solicitant şi 

introdusă în baza centrală de date (BCD). În acest caz, funcţionarul consular utilizează 

simbolul * în dreptul actelor de stare civilă, informaţia despre care a fost preluată din 

depozitul central de date (DCD). În asemenea cazuri, solicitantul confirmă prin 

semnătură în locul rezervat din cererea-chestionar CA că în datele cu caracter personal 

(numele, prenumele, prenumele tatălui şi data naşterii) şi în starea civilă nu s-au produs 
schimbări.  

Dacă solicitantul declară pierderea actului de identitate, datele despre documentul 

respectiv se introduc şi în cazul în care nu este confirmată eliberarea acestuia. 
Cîmpul informaţional 10 „Menţiuni speciale” se includ, la necesitate,  

informaţii suplimentare despre solicitant.  
După verificarea corectitudinii şi plenitudinii datelor incluse în formularul 

electronic CA se imprimă cererea-chestionar CA.  
Persoana responsabilă de întocmirea formularului CA certifică identitatea 

solicitantului şi exactitatea datelor consemnate în chestionar, semnează în locul rezervat 

din cererea-chestionar CA. Numele persoanei responsabile care a întocmit formularul 

electronic şi a persoanei care a prelevat imaginea grafică a solictantului se înserează pe 

cererea-chestionat CA în mod automatizat. Acesta, de asemenea, semnează în locul 

rezervat.  
După verificarea datelor incluse în cererea-chestionar CA, solicitantul şi 

funcţionarul consular semnează şi scrie numele în clar în locul rezervat.  
În rubrica „Eliberat” persoana responsabilă de înmînarea buletinului de 

identitate, completează seria şi numărul documentului eliberat, data înmînării. 
 La înmînarea buletinului de identitate, solicitantul şi persoana responsabilă  aplică 

semnătura şi numele în clar în locurile rezervate. Ulterior, se imprimă recipisa cu data 

înmînării buletinului de identitate, în care se aplică semnătura persoanei responsabile şi 

a titularului documentului.  

 
 
 
 

Anexa nr. 4 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

  
 
 

A V I Z 
cu privire la modificarea, completarea, rectificarea datelor personale  



nr._____ din _____ ______________20__ 
 
 
 
   La data de ___________________la MDOC _________________________________ 
                                                                                ţara 

s-a adresat cetăţeanul(a)______________________________________________________ 
numele, prenumele, prenumele tatălui 

 
pentru eliberarea ____________________________________________________________ 

buletin de identitate 

  În temeiul certificatului de naştere/căsătorie/divorţ prezentat: seria ______nr. 
___________ eliberat la __________________ de  ________________________________ 
                                                      data                                                                                                   organul emitent 

solicită modificarea, completarea, rectificarea datelor personale: 

numele:  
din _______________________________în______________________________________ 
prenumele:  
din _______________________________în______________________________________ 
prenumele tatălui: 
din _______________________________în______________________________________ 

alte date: __________________________________________________________________ 
data naşterii, locul naşterii 

din _______________________________în______________________________________ 
 

      Cu referire la cele relatate se admite cererea solicitantului pentru eliberarea actului de 
identitate cu datele personale:  _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Anexă:____file* 
 

Funcţionarul MDOC ________________________________________________________                                                                                  
semnătura, numele, prenumele în clar 

 
* La aviz se anexează copiile materialelor justificative care au servit temei pentru modificarea, completarea, rectificarea datelor personale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 5 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 

Declaraţie de pierdere 
a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova 

 
Nr. de înregistrare___________                                                                  ___ ______________20__ 
                                                                                                                                                                                                            data adresării                                

 

    EXTRAS DIN REGISTRUL DE STAT AL POPULAŢIEI 



 

IDNP __________________________________________________________________________ 

numele, prenumele, prenumele tatălui ________________________________________________ 

data şi locul naşterii _______________________________________________________________ 

cetăţenia ________________________________________________________________________ 

domiciliul sau reşedinţa ____________________________________________________________ 

data înregistrării sau radierii___________________ reşedinţa pînă la ________________________ 

date privind ultimul act de identitate de uz intern ________________________________________ 
 

DECLARAŢIE 
Subsemnatul(a) _______________________________________________________________________________ 

numele, prenumele, prenumele tatălui 
________________________________________________________________________________________________ 

data şi locul naşterii 
________________________________________________________________________________________________ 

domiciliul, reşedinţa 

am pierdut  ____________________________________________________________________________________ 
buletinul de identitate, fişa de însoţire 

şi solicit eliberarea  _____________________________________________________________________________ 
buletinului de identitate, fişei de însoţire 

 
 Declar pe propria răspundere că datele consemnate în declaraţie şi extrasul din Registrul de stat 

al populaţiei privind identitatea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului 

constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal. 
 

 _____________________________________________ 
                                                                                       semnătura şi numele solicitantului în clar        - 

                                                                                      _____________________________________________ 
                                                                            ** semnătura şi numele reprezentantului legal     - 

                                                      

  Confirm, că în datele personale (nume, prenume, prenumele tatălui, data naşterii) şi în starea civilă – 
nu au survenit schimbări.

* 

_____________________________________________ 
                                                                                semnătura şi numele solicitantului în clar       - 

                                                                                      _____________________________________________ 
                                                                                        ** semnătura şi numele reprezentantului legal    - 

 
 

Certific identitatea persoanei şi exactitatea datelor consemnate în declaraţie şi extrasul din Registrul de 

stat al populaţiei. 
  
____ __________________20___                                                                         ________________________________ 
              data                                                                                                         semnătura şi numele funcţionarului consular în clar 
                                      
*) Pentru cazurile în care nu au fost prezentate actele de stare civilă, iar datele acestora au fost utilizate din depozitul de date al RSP.  
**) Pentru cazurile de documentare a minorilor sau persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela. 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 6 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
Cerinţele faţă de fotografiile prezentate  

la eliberarea buletinului de identitate (CA/BP)  
 

1. În cazul în care la misiunile diplomatice sau oficiile consulare nu sunt instalate 
locuri automatizate de muncă sau, după caz, acestea din motive tehnice nu funcţionează, 

la depunerea cererii pentru perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului 

Republicii Moldova, persoana prezintă o fotografie color de mărimea 35x45 mm şi două 



fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm pentru scanarea imaginii grafice. Pe 

versoul uneia din fotografii solicitantul notifică contra semnătură următoarele: 
- ”confirm imaginea personală pe fotografia prezentată (numele, prenumele, data naşterii, 

semnătura); 
- ”confirm imaginea copilului meu pe fotografia prezentată (numele, prenumele, data naşterii 

minorului, semnătura reprezentantului legal); 
- ”confirm imaginea persoanei pe fotografia prezentată (numele, prenumele, data naşterii 

persoanei, semnătura reprezentantului legal); 
2. Fotografia nu trebuie să fie mai veche de şase luni. 
3. Fotografia trebuie să reprezinte imaginea subiectului, cu umerii drepţi, cu 

privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, cu expresie neutră a 

feţei şi cu gura închisă. 
4. Ochii trebuie să fie deschişi şi neumbriţi de păr. 
5. Nu sunt permise acoperăminte pentru cap şi freze ce închid faţa. 
6. Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe 

fondal. 
7. Dacă persoana poartă ochelari, ochii trebuie să se vadă clar, fără reflecţii de la 

ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate. 
8. Pe fotografie trebuie să lipsească efectul „ochilor roşii”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr. 7 

la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  
autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 

 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 



Datele comenzii

Nr. formularului

Serviciul

Motivul

Data

IDNP Sex

Date personale

Numele/Prenumele/Prenumele tatălui

Numele Prenumele/Prenumele tatălui anterioare

Data naşterii

Locul naşterii: Judeţ/raion, localitatea

Ţara naşterii

Domiciliul/reşedinţa

Ţara 

Strada

Nr. casei 

Tipul locuinţei    

bloc 

Judeţ/raion, localitatea 

apartament telefon   

Date suplimentare

Apartenenţa etnică

Starea civilă

Grupa sanguină

Cetăţenia

Data Dobîndită prin

Date despre părinţi

   Numele tatălui

   Prenumele tatălui

IDNP Cetăţenia

   Numele mamei

   Prenumele mamei

IDNP Cetăţenia

1

2

3

4

5

6 7 Date despre soţ/soţie

   Numele 

   Prenumele 

Data naşterii Cetăţenia

   Prenumele anterior

   Numele anterior

IDNP

MDA:

Date despre copiii sub 18 ani
  Sex Cetăţenia IDNPData naşteriiNumele, prenumeleNr.

1

3

2

_________________________________________
semnătura şi numele inspectorului staţie grafică în clar

Certific identitatea persoanei şi exactitatea datelor consemnate în chestionar  

CERERE - CHESTIONAR

BP
BULETIN DE IDENTITATE 

PROVIZORIU

Data înregistrării

Reşedinţa pînă la

Tipul înregistrării

Cetăţenia altui stat:

4

5

6

7

8

9

10

8

11

Înălţimea (cm)

Culoarea ochilor

_________________________________________
semnătura şi numele inspectorului în clar

Ţara emigrării

 



Confirm că în datele personale (nume, prenume, prenumele tatălui, data naşterii) şi în starea civilă nu au survenit 
schimbări.* 

*) Pentru cazurile în care nu au fost prezentate actele de stare сivilă, iar datele au fost preluate din depozitul central de date.

**) Pentru cazurile de documentare a minorilor sau persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela/curatela.          

9
Documente prezentate 

  Seria   Data eliberării Autoritatea emitentă  NumărulTipul documentului

Cerere
Subsemnatul (a),  ____________________________________________________________________________________

numele, prenumele, prenumele tatălui

Solicit eliberarea actului de identitate provizoriu pе motivul __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
se specifică motivul solicitării                    

semnătura şi numele solicitantului în clar

semnătura şi numele reprezentantului legal  **

_______________________________________________

Actul de identitate**: seria ___________nr._________________            

____ ____________________ 20____
data

semnătura şi numele solicitantului în clar

semnătura şi numele reprezentantului legal **

_______________________________________________

Eliberat
1. Act de identitate provizoriu                       .

Seria, numărul
___________________________________

Data eliberării
___________________________________

10 Menţiuni speciale

Declar pe propria răspundere că datele completate în  cerere-chestionar  privind identitatea sunt reale şi cunosc că 
declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi sînt 
de acord cu prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate, condiţiile de 
acces la aceste date.

_______________________________________________

_______________________________________________

Funcţionarul misiunii diplomatice / oficiului consular ____________________________________________
semnătura şi numele în clar

____________________________________________
semnătura şi numele solicitantului în clar

____________________________________________
semnătura şi numele inspectorului în clar

 
 

 
Reguli de completare a formularului electronic „BP”  



pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu 
 

1. Toate datele din formularul electronic „BP” se completează de persoana 

responsabilă din cadrul MDOC în temeiul documentelor prezentate după verificarea 

prealabilă a autenticităţii acestora cu următoarele excepţii: 
- în rubrica „Eliberat” datele buletinului de identitate provizoriu confecţionat se 

înscriu în mod manual; 
- în rubrica „Cerere” de pe versoul formularului „BP” solicitantul scrie cererea 

privind eliberarea buletinului de identitate provizoriu. 
2. Pentru completarea formularului „AP” se folosesc următoarele simboluri: 
- cifre: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- litere: Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 

Şş Tt Ţţ Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
- semne: pentru paranteze – (/); pentru scrierea numelor şi prenumelor compuse 

cratima – (-), spaţiu liber; pentru rubrica necompletată – (). 
3. Datele identificatoare ale solicitantului se înscriu fără prescurtări cu 

utilizarea tuturor simbolurilor speciale. 
Dacă numele sau prenumele sunt compuse din cîteva unităţi antroponimice, toate 

acestea se înregistrează în formular fără prescurtări. În cazul în care persoana dispune 

numai de prenume, acesta se înscrie în rubrica „Prenumele”, iar rubrica „Numele” se 

completează cu trei semne de X – „XXX”. 
La completarea datelor privind numele şi prenumele se respectă regulile de 

înscriere a numelui şi prenumelui în actele de identitate din Sistemul naţional de 

paşapoarte pentru toate categoriile de persoane diferenţiate după statutul juridic, expuse 

în Anexa ___. 
4. La completarea datei naşterii solicitantului se specifică statutul datei naşterii şi 

se respectă următoarele reguli: 
- în cazul în care ziua naşterii nu este cunoscută, menţiunea privind data naşterii se 

înscrie în rubrica respectivă în modul următor – „01.ll.aaaa.” (elementele cunoscute ale 
datei – luna (l) şi anul (a) se completează în temeiul datelor din documentele 

prezentate); 
- în cazul în care ziua şi luna naşterii sunt necunoscute, menţiunea privind data 

naşterii se înscrie astfel – „01.01.aaaa” (elementul cunoscut al datei – anul (a) se 
completează conform datelor din documentele prezentate); 

- dacă nu este cunoscută data naşterii în întregime, menţiunea respectivă din 

rubrica „Data naşterii” se completează în modul următor – 01.01.aaaa (anul naşterii se 

completează fără prezentarea documentelor doveditoare). 
5. Cîmpurile informaţionale ale formularului „BP” se completează obligatoriu 

sau neobligatoriu în dependenţă de motivul eliberării actului de identitate provizoriu. 
6.  Regulile generale de completare a cîmpurilor informaţionale ale 

formularului electronic „BP” sînt expuse în tabel după cum urmează: 
 
 
 
 

N
r. 

c
rt. 

Denumirea cîmpului 

cererii-chestionar „BP” 
Menţiuni 



1
. 

2. 3. 

1
. 

Datele comenzii Completare obligatorie 

1
.1. 

Nr. formularului 
 
 

Numărul se generează în mod automat şi este constituit din 12 
cifre: primele patru cifre reprezintă codul oficiului iar ultimele cifre - 
numărul de ordine al formularului electronic. 

1
.2. 

Data Se înserează în mod automat şi corespunde datei depunerii cererii. 
 

1
.3. 

Serviciul Se selectează serviciul „Înregistrarea cu eliberarea buletinului de 

identitate provizoriu”. 
 

1
.4. 

Motivul Motivul eliberării buletinului de identitate provizoriu se 

selectează din clasificatorul respectiv.  
2

. 
Date personale Completare obligatorie 

2
.1. 

Numele/Prenumele/Prenumel
e tatălui 

Se respectă regulile expuse în pct.3 din prezenta anexă. 

2
.2. 

Numele/Prenumele/Prenumel
e tatălui anterioare 

Completare neobligatorie. 
Se completează în cazul cînd persoana şi-a schimbat datele 

personale, se specifică datele (NPP) anterioare. 
Dacă datele solicitantului au fost schimbate de cîteva ori, în 

formular se înscriu toate datele anterioare (dar nu mai multe de trei). 
2

.3. 
Data naşterii Se respectă regulile expuse în pct.4 din prezenta anexă. 

2
.4. 

Ţara naşterii Datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv 

în temeiul certificatului de naştere sau a altui document doveditor.. 
2

.5. 
Locul naşterii: judeţ/raion, 

localitatea 
2

.6. 
IDNP Dacă persoana nu dispune de IDNP, acesta se generează la data 

întocmirii formularului. 
2

.7. 
Sex Datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv. 

3
. 

Domiciliul/reşedinţa Completare obligatorie 

3
.1. 

Ţara Nu sînt reguli speciale pentru completare, datele corespunzătoare 

se selectează din clasificatorul respectiv. 
3

.2. 
Judeţ/raion, localitatea 

3
.3. 

Strada 

3
.4. 

Nr.casei Nu sînt reguli speciale pentru completare. 
 
 
Se indică numărul de telefon celular sau de la domiciliu/reşedinţă. 

3
.5. 

Bloc 

3
.6. 

Apartament 

3
.7. 

Telefon 

3
.8. 

Tipul locuinţei Datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul 

respectiv. 
3

.9. 
Data înregistrării Nu snt reguli speciale pentru completare. 

3
.10. 

Tipul înregistrării Datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv. 

3
.11. 

Reşedinţa pînă la Se completează obligatoriu dacă tipul înregistrării este 

„Temporară” 
4

.  
Date suplimentare Completare neobligatorie 

4
.1. 

Starea civilă Nu sunt reguli speciale pentru completare, datele corespunzătoare 

se selectează din clasificatorul respectiv. 
4

.2. 
Apartenenţa etnică 

4
.3. 

Limba maternă 



4
.4. 

Înălţimea Nu sunt reguli speciale pentru completare 

4
.5. 

Grupa sanguină Datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv. 

4
.6. 

Culoarea ochilor 

5
. 

Cetăţenia Completare obligatorie 

5
.1. 

Cetăţenia Datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv 

(analogic regulilor de completare a formularului electronic CA) 
5

.2. 
Data Completare obligatorie numai pentru „MDA”. 

Data dobîndirii cetăţeniei se înscrie în dependenţă de temeiul 

dobîndirii cetăţeniei (analogic regulilor de completare a formularului 

electronic CA) 

5
.3. 

Dobîndită prin Completare obligatorie numai pentru „MDA”. 
Datele corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv. 

5
.4. 

Cetăţenia altui stat Se înscrie codul ţării a cărei cetăţean este persoana. Datele 
corespunzătoare se selectează din clasificatorul respectiv.  

În rubrica „Documente prezentate” , în mod obligatoriu, se înscriu 

datele actului de identitate care face dovada acestui fapt. 
6

. 
Date despre părinţi Completare neobligatorie 

6
.1. 

Numele tatălui Se completează dacă în formular sînt datele respective ale 

tatălui/mamei solicitantului şi după caz. 
6

.2. 
Prenumele tatălui 

6
.3. 

IDNP 

6
.4. 

Cetăţenia 

6
.5. 

Numele mamei 

6
.6. 

Prenumele mamei 

6
.7. 

IDNP 

6
.8. 

Cetăţenia 

7
. 

Date despre soţ/soţie Completare neobligatorie 

7
.1. 

Numele Se completează dacă în formular sînt datele respective ale 

soţului/soţiei solicitantului şi după caz. 
7

.2. 
Prenumele 

7
.3. 

Numele anterioare 

7
.4. 

Prenumele anterioare 

7
.5. 

IDNP 

7
.6. 

Data naşterii 

7
.7. 

Cetăţenia 

 
1

. 
2. 3. 

8
. 

Date despre copiii sub 16 
ani 

Completare neobligatorie 

8
.1. 

Numele, prenumele Se completează dacă în formular sunt datele respective ale 

copilului solicitantului şi după caz. 



8
.2. 

Sex Datele despre alţi copii se completează în caz dacă în formular 

sunt datele certificatelor de naştere ale acestora. 
8

.3. 
Data naşterii 

8
.4. 

Cetăţenia 

8
.5. 

IDNP 

 Persoana responsabilă Completare obligatorie 

 Semnătura şi numele în clar Se aplică semnătura şi numele persoanei responsabile care a  
întocmit cerereai-chestionar BP şi a inspectorului de la staţia grafică. 

 

9
. 

Documente prezentate Completare obligatorie 

9
.1. 

Tipul documentului Se completează în conformitate cu cerinţele expuse în Anexa 

____ 
9

.2. 
Seria 

9
.3. 

Numărul 

9
.4. 

Data eliberării 

9
.5. 

Organul emitent 

1
0. 

Menţiuni speciale Se completează date suplimentare despre solicitant. 
 

 Cerere După imprimarea cererii-chestionar „BP” solicitantul scrie 

cererea privind eliberarea buletinului de identitate provizoriu. 
 Şef  S(B)EDP  Şeful S(B)EDP ia decizia privind eliberarea buletinului de 

identitate provizoriu şi aplică semnătura în locul rezervat.  
 Eliberat Completare obligatorie 
 Seria După imprimarea cererii-chestionar „BP” se completează, în mod 

manual, datele actului de identitate nou perfectat. 
Data eliberării documentului trebuie să fie identică cu data 

formularului. 

 Numărul 
 Data eliberării 

 Semnăturile persoanelor Completare obligatorie 

 Semnătura şi numele în clar 

a solicitantului 
Se aplică semnătura solicitantului pentru primirea documentului. 

 Semnătura şi numele în clar 

a persoanei responsabile 
Se aplică semnătura şi numele persoanei responsabile care a  

înmînat buletinul de identitate provizoriu. 

 
Cerinţe faţă de utilizarea motivelor în cadrul serviciilor din proiectul „RG” şi 

faţă de documentele prezentate  
destinate pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP) 

 
N

r. 
c

rt. 

 Serviciul/Motivul eliberării  Documente prezentate Cerinţe faţă de 

documentele prezentate 

1
. 

2. 3. 4. 

 
1

.  
 

 
S46 «Înregistrarea cu 

eliberarea buletinului de 
identitate provizoriu (BP)» 

S51 «Înregistrarea cu 

eliberarea buletinului de 
identitate provizoriu (BP) în 

cazul depistării erorilor după 

eliberare»  pentru toate motivele 
 
 

Certificat de naştere Completare neobligatorie 
1) certificatul de na;tere se 

completează obligatoriu în cazul 

în care persoana şi-a modificat, 
rectificat, completat datele 
personale. 

2) certificatul de căsătorie,  

de divorţ, extrasul de pe actul de 

căsătorie se completează 

obligatoriu în cazul în care 

persoana şi-a schimbat numele 
şi/sau prenumele. 

3) încheiere DD/S(B)EDP 

Certificat de căsătorie 

Certificat de divorţ 

Extras de pe actul de 
căsătorie 

Încheiere DD/S(B)EDP 



 Pentru eliberarea buletinului de 
identitate provizoriu cu înlesniri se 

utilizează serviciile suplimentare 
 SS 202 „Eliberarea buletinului 

de identitate provizoriu cu înlesniri” 
 SS 204 „Fotografierea cu 

înlesniri” 

se completează în cazul eliberării 

BP fără înregistrare la domiciliu 
 

Actul de naştere Completare obligatorie 
dacă a fost prezentat certificatul 

respectiv Actul de căsătorie 

Actul de divorţ 

Certificat de naştere al 

copilului 
Completare neobligatorie 
Se completează obligatoriu 

în cazul în care persoana are copii 

sub 16 ani 
 

Actul de naştere Completare obligatorie 

Certificat de schimbare a 
numelui şi/sau prenumelui 

Avizul cu privire la 
anularea, rectificarea şi/sau 

completarea actului de stare civilă 
Avizul cu privire la 

modificarea, rectificarea, 
completarea datelor personale 
S(B)EDP 

Completare neobligatorie 
Se completează obligatoriu 

unul din grupul de documente  în 

cazul în care persoana îşi schimbă 

numele şi/sau prenumele 

 
1

.1. 

 
 
M92 „Conform Legii RM 

273 art.3, p.(11
), s/p.а)” 

În cazul persoanei care a depus 
cerere privind eliberarea CA  pe perioada 
de confecţionare a acestuia 

Se eliberează pe o perioadă de pînă 

la 30 de zile 
 

Buletin de identitate al 
cetăţeanului RM (CA) 

Buletin de identitate 
provizoriu (BP) 

Paşaport de tip sovietic 

(modelul anului 1974) 
Paşaport naţional al 

cetăţeanului străin (PCS) 
Buletin de identitate pentru 

apatrizi (CC) 
Permis de şedere 

permanentă (CR) 
Buletin de identitate pentru 

refugiaţi (RI) 
Buletin de identitate pentru 

beneficiari de protecţie umanitară 

(IH) 

Completare neobligatorie 
Se completează, după caz, 

datele unuia din grupul de 
documente 

Adeverinţa privind 

dobîndirea cetăţeniei RM 
Aviz privind recunoaşterea 

cetăţeniei RM 
Menţiunea privind 

apartenenţa la cetăţenia RM 
Aviz DD/S(B)EDP 

Completare neobligatorie 
Se completează, după caz, 

datele unuia din grupul de 
documente 

Ordin al ÎS „CRIS 

„Registru” 
Se completează obligatoriu 

în cazul eliberării BP cu înlesniri 

1
.2. 

M93„Conform Legii RM 

273 art.3, p.(11
), s/p.b)” 

În cazul cînd persoana nu posedă 

toate documentele necesare pentru 
eliberarea CA  

Se eliberează pe o perioadă de 6 

luni 
M94„Conform Legii RM 

273 art.3, p.(11
), s/p.c)” 

În cazul persoanei social 

vulnerabile - pentru a beneficia de 
asistenţă socială, medicală sau juridică 

Se eliberează pe o perioadă de un 

an 
M95„Conform Legii RM 

273 art.3, p.(11
), s/p.d;)” 

Buletin de identitate al 
cetăţeanului RM (CA) 

Buletin de identitate 
provizoriu (BP) 

Paşaport al cetăţeanului 

RM (PA) 
Paşaport de tip sovietic 

(modelul anului 1974) 

Completare neobligatorie 
Se completează, după caz, 

datele unuia din grupul de 
documente 

Avizul instituţiei 

penitenciare/comisariatului de 
poliţie 

Completare neobligatorie 
Se completează obligatoriu 

în cazul eliberării BP pentru 

persoanele deţinute Demersul instituţiei 

penitenciare/comisariatului de 
poliţie 

Ordin al ÎS „CRIS 

„Registru” 
Se completează obligatoriu 

în cazul eliberării BP cu înlesniri 
 



În cazul cînd persoana nu posedă 

act de identitate pentru efectuarea 
acţiunilor ce generează schimbarea sau 

retragerea CA 
Se eliberează pe o perioadă de 4 

luni 
1

.3. 
M96„Conform Legii RM 

273 art.3, p.(11
), s/p.е)” 

În cazul persoanei reţinute sau 

aflate în arest preventiv - la solicitarea 
organelor competente.  

Se eliberează pe o perioadă de un 

an 
 

 
 

Buletin de identitate al 
cetăţeanului RM (CA) 

Buletin de identitate 
provizoriu (BP) 

Paşaport al cetăţeanului 

RM (PA) 
Paşaport de tip sovietic 

(modelul anului 1974) 

Completare neobligatorie 
Se completează, după caz, 

datele unuia din grupul de 
documente 

Avizul instituţiei 

penitenciare/comisariatului de 
poliţie 

Completare obligatorie 
 
 
 
 

Demersul instituţiei 

penitenciare/comisariatului de 
poliţie 

Ordin al ÎS „CRIS 

„Registru” 
Completare obligatorie 
 

1
.4. 

M98 „Conform Legii RM 

273 art.3, p.(11), s/p.b) + 
repatriere” 

În cazul cînd persoana nu posedă 

toate documentele necesare pentru 
eliberarea CA la repatriere 

Se eliberează pe o perioadă de 6 

luni 

Buletin de identitate al 
cetăţeanului RM (CA) 

Buletin de identitate 
provizoriu (BP) 

Paşaport de tip sovietic 

(modelul anului 1974) 
Paşaport naţional al 

cetăţeanului străin (PCS) 
Buletin de identitate pentru 

apatrizi (CC) 
Permis de şedere 

permanentă (CR) 
Buletin de identitate pentru 

refugiaţi (RI) 
Buletin de identitate pentru 

beneficiari de protecţie umanitară 

(IH) 

Completare neobligatorie 
Se completează, după caz, 

datele unuia din grupul de 
documente 

 
 

Adeverinţa privind 

dobîndirea cetăţeniei RM 
Aviz privind recunoaşterea 

cetăţeniei RM 
Menţiunea privind 

apartenenţa la cetăţenia RM 
Aviz DD/S(B)EDP 

Completare neobligatorie 
Se completează, după caz, 

datele unuia din grupul de 
documente 

 
Notă: 1. La introducerea datelor despre documentele prezentate: paşaportul de tip 

sovietic, buletinul de identitate provizoriu– pentru toate motivele din cadrul serviciului 
„Înregistrare cu eliberarea buletinului de identitate provizoriu” se vor respecta 

suplimentar următoarele reguli: 
a) în cazul în care documentul este pierdut şi datele sunt utilizate din 

depozitul central de date (DCD), cîmpul „Sursa de informaţie” conform clasificatorului 

se completează cu menţiunea „Pierdut, din DCD”; 
b) în cazul în care documentul este pierdut şi datele acestuia lipsesc în DCD, 

cîmpul „Sursa de informaţie” conform clasificatorului se completează cu menţiunea 

„Pierdut, fişierul manual”; 
c) dacă documentul nu este prezentat şi datele acestuia sunt în DCD, cîmpul 

respectiv se completează cu menţiunea „Din DCD”; 
d) dacă documentul este prezentat şi datele acestuia lipsesc în DCD, cîmpul 

respectiv se completează cu menţiunea „Prezentat”. 



 
2. Dacă persoana nu a deţinut acte de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte 

se completează datele despre paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974). În 

rubrica „seria” şi „numărul” se înscrie semnul „<”. În rubrica „data eliberării” se înscrie 

data adresării solicitantului. În rubrica „organul emitent” se indică numărul oficiului 

care a întocmit formularul „BP”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Anexa nr. 8 

la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  
autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 

 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 



DEPARTAMENTUL REGISTRELOR 
INFORMAŢIONALE DE STAT

PA
Aplicaţi semnătura în 

dreptunghiul indicat
Anul

Nr. formularului

Către directorul DRIS

Cerere

Subsemnatul (a), _____________________________________________________________________
numele, prenumele, prenumele tatălui

solicit eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova

în termen de  __________________________________________________________________________

Anexă: bonul de plată

data
____ _______________ 20______

 
Notă: Solicitantul (persoana, reprezentantul legal al minorului, minorului plasat sub tutelă sau curatelă, 

persoana plasată sub curatelă) completează personal cererea (PA) cu indicarea termenului eliberării 

paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova.  
 



__________________________________
semnătura şi numele solicitantului în clar

_____ _________________ 20____

Datele din chestionar şi fotografia sunt identice cu cele 

din cerere şi din documentele prezentate 

__________________________________
semnătura şi numele inspectorului în clar

 
 
Notă: Pe partea verso a cererii se aplică menţiunile respective, reglementate de prezentul 
Regulament. 

 
 



Starea civilă

PACERERE-CHESTIONAR 
PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI CETĂŢEANULUI RM

7

Costul Termen Nr.Înregistrării

Motivul
(cod)1

   Nr.formularului Data IDNP

2
   Numele    Prenumele

   Prenumele tatălui

   Numele / prenumele anterioare    Sex Scopul, ţaraData naşterii

Semnătura solicitantului

Amprentele digitale

3
   LOCUL NAŞTERII

Ţara Judeţ / raion Localitatea

4 Ţara

   DOMICILIUL

   Strada

   Raion/sector Localitatea

  Nr.casei   Bloc   Apartament   Telefon

8   Numele tatălui   Prenumele   Cetăţenia   IDNP

  Numele mamei   Prenumele   Cetăţenia   IDNP

9
   DATE DESPRE SOŢ / SOŢIE

  Numele   Prenumele   Cetăţenia   IDNP

5

Înălţimea (cm) Culoarea ochilor Grupa sangvină

6

CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA OBŢINUTĂ PRIN CETĂŢENIA ALTUI STAT

DATE DESPRE PĂRINŢI

 
 
 
 
 
 



10
   DOCUMENTE PREZENTATE

  Seria   Data eliberării Autoritatea emitentă  NumărTipul documentului

  

Confirm datele consemnate în chestionar                                   _________________________________________________
(semnatura şi numele solicitantului în clar)

Declar pe propria răspundere că datele completate în  cerere-chestionar  privind identitatea sunt reale şi cunosc că declararea 
necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi sînt de acord cu 
prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate, condiţiile de acces la aceste date.

                                                                                     
_________________________________________________

(semnatura şi numele solicitantului în clar)

_________________________________________________
(semnatura şi numele inspectorului în clar)

„Informaţia utilizată din Banca centrală de date.”* - actele respective n-au fost prezentate.

Datele din chestionar şi fotografia sunt identice cu cele 

din cerere şi din documentele prezentate 

   MENŢIUNI SPECIALE

11

12
   ELIBERAT

11

22

_________________________________________________
(semnatura şi numele inspectorului staţie grafică în clar)

Seria, numărul

Confirm, că nu au parvenit schimbări în datele 

personale şi în actele de stare civilă.

 
 
 
 

 
REGULI  



de completare a cererii-chestionar pentru eliberarea paşaportului 

cetăţeanului Republicii Moldova (PA) 
 

Cererea-chestionar PA constituie din datele titularului cu caracter personal, 
imprimarea imaginii faciale şi semnătura autografă al solicitantului necesare pentru 
constituirea şi actualizarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al 

populaţiei”. 
Datele din formularul electronic “PA” se completează de angajaţii MDOC în 

temeiul documentelor prezentate de solicitant după verificarea prealabilă a autenticităţii 

acestora. Prezentarea certificatelor de stare civilă poate fi atît obligatorie cît şi 

neoblgatorie în condiţiile prevederilor normativ-legale şi ale prezentului Regulament. 
Pentru completarea formularului PA se folosesc următoarele simboluri: 
- cifre: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; 
- litere: Aa Ăă Îî Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Jj Îî Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Ss Şş Tt 

Ţţ Uu Vv Xx Zz 
- semne: pentru paranteze – (/); pentru rubrica necompletată – (); pentru scrierea 

numelor şi prenumelor compuse – apostrof – (), cratimă – (-). 
Cîmpurile informaţionale ale formularului „PA” se completează obligatoriu sau 

neobligatoriu în dependenţă de motivul eliberării paşaportului. 
Cîmpul informaţional 1: 
Rubrica „Costul” se întroduce conform termenelor, taxelor şi tarifelor stabilite în 

mod legal, care sînt achitate de solicitant. 
Rubrica „Termen” include termenul de examinare a cererilor pentru eliberarea  

paşaportului conform clasificatorului: 5 zile; 15 zile; 30 zile. 
Rubrica „Nr. înregistrării” se completează de inspectorii Secţiei procesare şi 

verificare a informaţiei  după atribuirea fiecărui formular PA număr de înregistrare în 

SIA „Paşaport”, pentru arhivarea ulterioară a cererii-chestionar. 
Rubrica „Formularul” se recepţionează în mod automat şi constituie 12 cifre: 

primele patru cifre reflectă codul 9800 al MDOC iar ultimile cifre – numărul de ordine 

al formularului electronic. 
Rubrica „Data” se reflectă în mod automat data întocmirii formularului PA şi este 

compusă din opt cifre. 
Exemplu: 01.02.2013 
Rubrica „IDNP” se completează automat din depozitul central de date în cazul 

cînd solicitantul deţine număr de identificare. În cazul lipsei IDNP, solicitantului i se 

atribuie temporar număr de identificare la data întocmirii formularului. IDNP constituie 
13 cifre. 

Rubrica „Motivul” se selectează motivul conform clasificatorului: 
- în cazul imposibilităţii de a fi folosit  
- în cazul comenzii primare  
- în cazul pierderii  
- cu cererea „la mînă”  
- în cazul celui de-al doilea paşaport 
- eliberarea după refuz  
 
Cîmpul informaţional 2: 
Rubrica „Numele/Prenumele/Prenumele tatălui” datele identificatoare ale 

solicitantului se înregistrează în formular fără prescurtări cu utilizarea tuturor 

simbolurilor speciale în temeiul documentelor prezentate. 



Dacă numele sau prenumele sunt compuse din cîteva unităţi antroponimice, toate 

acestea se înregistrează în formular fără prescurtări. 
Dacă solicitantul are un singur prenume, acesta se înscrie în rubrica „Prenumele”, 

iar rubrica „Numele” se completează cu trei semne X- „XXX”. 
La completarea datelor privind numele şi prenumele se respectă regulile de 

înscriere a numelui şi prenumelui în actele de identitate din Sistemul naţional de 

paşapoarte. 
Rubrica „Numele/prenumele anterioare” se completează dacă solicitantul şi-a 

schimbat, modificat,completat sau rectificat datele personale. În formular se 

completează datele anterioare privind Numele/Prenumele/Prenumele tatălui/Data 

naşterii al titularului. Dacă datele personale au fost schimbate de cîteva ori, în formular 

se înscriu toate datele anterioare, dar nu mai multe de trei ori. 
În asemenea cazuri, persoana este obligată să prezinte unul din actele de stare 

civilă care atestă schimbarea, modificarea,completarea sau rectificarea datelor personale 

pentru actualizarea informaţiei respective în Registrul de stat al populaţiei. 
Rubrica „Data naşterii” se înscrie data de naştere a solicitantului compusă din opt 

cifre, acestea fiind demarcate prin punct. 
Exemplu: 20.08.1999.  
1) în cazul în care ziua naşterii este necunoscută, menţiunea privind data naşterii se 

înscrie în rubrica respectivă în modul următor – „01.11.aaaa” (elementele cunoscute ale 

datei – luna (1) şi anul (a) se completează în temeiul datelor din documentele 

prezentate); 
2) în cazul în care ziua şi luna naşterii sunt necunoscute, menţiunea privind data 

naşterii se înscrie astfel – „01.01.aaaa” (elementul cunoscut al datei – anul (a) se 
completează conform datelor din documentele prezentate); 

3) dacă nu este cunoscută data naşterii în întregime, menţiunea privind data naşterii 

se completeză în modul următor – „01.01.aaaa” (anul naşterii se completează fără 

prezentarea documentelor doveditoare). 
Rubrica „Sex” se selectează din clasificator, pentru genul masculin „M”, pentru 

genul feminin „F”. 
Rubrica „Scopul, ţara” se completează în cazul cînd solicitantul depune cerere 

pentru autorizarea emigrării. Cîmpul informaţional 3: 
Rubrica “Locul naşterii” se completeză din clasificator în temeiul certificatului de 

naştere sau a altui document doveditor. 
Denumirea ţării se selectează prin coduri: 
Exemplu: Moldova – MDA; Rusia – RUS. 
Denumirea raionului şi localităţii se înregistrează fără prescurtări. 
Exemplu: Nisporeni, Bălăureşti 
Cîmpul informaţional 4: 
Rubrica „Domiciliul” se completează din actele de identitate (buletin de identitate, 

buletin de identitate provizoriu, paşaport ex-sovietic (modelul anului 1974). Locul 
domiciliului minorului se consideră domiciliul reprezentantului legal. 

Denumirile localităţii, sectorului, bulevardului, străzii, stradelei, numărul casei, 

blocului, apartamentului se vor înregistra complet, fără prescurtări.  

În rubricile „Ţara”, „Raion/sector”,”Localitatea” datele corespunzătoare se 

selectează din fişierul electronic. 



Persoanele care solicită eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova 

cu aplicarea menţiunii  privind autorizarea emigrării, în rubrica „Ţara” se indică statul 

stabilirii domiciliului în străinătate. Datele corespunzătoare se selectează din 

clasificatorul respectiv. 

În cazul în care lipseşte unul din elementele constituante ale domiciliului în 

formular, în rubrica respectivă, se scrie simbolul (). 

Persoanele care solicită paşaport şi la momentul depunerii cererii nu au 

înregistrare la domiciliu/reşedinţă, paşaportul se eliberează fără înregistrare la 

domiciliu/reşedinţă. La poziţia „Raion/sector”,”Localitatea” se scrie menţiunea „Fără 

înregistrare la domiciliu”. 

 
Cîmpul informaţional 5: 
Rubrica „Înălţimea (cm)” se înscrie înălţimea solicitantului măsurată în 

centimetri. 
Rubrica „Culoarea ochilor” se completează conform clasificatorului. 
Dacă solicitantul este orb se înscrie”nevăzător”, dacă ochii au culori diferite, se 

înscrie una din culori la dorinţa solicitantului. 
Rubrica „Grupa sangvină” se completează din clasificator în temeiul 

documentului ce atestă grupa sangvină la eliberararea primară a paşaportului. 
Cîmpul informaţional 6: 
Rubrica „Starea civilă” se completează conform clasificatorului: 
a) datele lipsesc 
b) celibatar (ă) 
c) căsătorit (ă) 
d) divorţat (ă) 
e) recăsătorit (ă) 
f) văduv (ă) 
Pentru confirmarea stării civile la eliberararea primară a paşaportului sau în cazul 

schimbării stării civile la eliberarea ulterioară a documentului, solicitantul prezintă 

obligatoriu certificatul de stare civilă respectiv. 
Cîmpul informaţional 7: 
Rubrica „Cetăţenia Republicii Moldova obţinută prin” se înscrie motivul 

dobîndirii cetăţeniei, după cum urmează: 
1) în cazul în care persoana este înregistrată în RSP, motivul întrodus anterior la 

întocmirea formularului iniţial se păstrează nemodificat.  
2) în cazul în care persoana a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova conform 

legislaţiei anterioare (Legea cu privire la cetăţenia Republicii Moldova nr. 596-XII din 5 
iunie 1991) şi pînă la momentul întocmirii formularului nu a fost înregistrată în RSP se 

indică motivul potrivit: 
a) prin naştere (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
b) prin cerere (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
c) prin căsătorie (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
d) conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991. Acest motiv se indică la persoanele 

care au fost declarate cetăţeni al Republicii Moldova în temeiul art. 2 alin. (1) şi (2) din 

legea anterioară; 
e) prin înfiere (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 
f) prin repatriere (conform Legii nr. 596-XII din 5 iunie 1991); 



g) prin redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova (conform Legii nr. 596-XII din 
5 iunie 1991). 

3) În cazul în care persoana a dobîndit cetăţenia conform legislaţiei în vigoare 

(Legea cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000) şi pînă la momentul întocmirii 

formularului nu a fost înregistrată în RSP se indică unul din următoarele motive: 
a) în baza acordurilor internaţionale; 
b) în interesele Republicii Moldova şi în cazurile exepţionale (conform Legii 

cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000); 
c) prin naştere (conform Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000); 
d) prin recunoaştere (conform Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000); 
e) prin înfiere (conform Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000); 
f) prin redobîndire (conform Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000); 
g) prin naturalizare (conform Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000). 
Rubrica „ Cetăţenia altui stat” se completează dacă persoana deţine cetăţenia 

altui stat, se înscrie codul din trei litere al statului respectiv, iar în rubrica „Documente 

prezentate” se includ datele paşaportului  naţional, eliberat de statul respectiv: 
Exemplu: UCR; RUS; ROU; ISR. 
Cîmpul informaţional 8: 
Rubrica „Date despre părinţi” se completează  în mod automat din baza centrală 

de date, dacă datele personale ale tatălui/mamei solicitantului au fost întroduse anterior. 

Dacă informaţia despre părinţi lipseşte, datele respective se înscriu din certificatele de 

stare civilă prezentate. 
În cazul unui copil care nu a atins vîrsta de 16 ani, schimbarea numelui de familie 

şi/sau a prenumelui de către unul din părinţi atrage după sine rectificarea datelor 

respective despre părinţi în actul de naştere al copilului. 
Dacă numele şi/sau prenumele sînt compuse, acestea se înscriu fără prescurtări. 

Dacă solicitantul nu dispune de date despre părinţi sau despre unul din părinţi, atunci la 

rubrica respectivă se scrie simbolul (<). 
Rubrica “Cetăţenia” se înscrie codul din trei litere al cetăţeniei părinţilor. 
Rubrica “IDNP” se completează în cazul în care în actele prezentate este indicat 

IDNP unuia sau al ambilor părinţi. În lipsa IDNP părinţilor se înscriu 0000000000000. 
Cîmpul informaţional 9: 
Rubrica “Date despre soţ/soţie” se completează automat din baza centrală de date, 

dacă datele personale despre soţului/soţiei solicitantului au fost întroduse anterior. Dacă 

informaţia despre soţ/soţie lipseşte,datele se completează din actul de căsătorie 

prezentat. Nu se admite prescurtarea numelor şi/sau prenumelor compuse ale soţilor. 
Rubrica “Cetăţenia” se înscrie codul din trei litere al cetăţeniei soţului/soţiei. 
Rubrica “IDNP” se completează în cazul în care în actele prezentate este indicat 

IDNP soţului/soţiei. În lipsa IDNP soţului/soţiei se înscriu 0000000000000. 
Cîmpul informaţional 10: 
Rubrica “Documente prezentate” se completează cu datele documentelor 

prezentate (seria, numărul, data eliberării, autoritatea emitentă). În cazul în care se 

indică  datele certificatelor de stare civilă, în mod obligatoriu, se indică numărul şi data 

înregistrării actului de stare civilă. 
În cazul metodei simplificate, fără prezentarea actelor de stare civilă, la 

completarea cîmpurilor se utilizează informaţia despre actele de stare civilă prezentate 

anterior de solicitant şi stocată deja în baza centrală de date. În asemenea caz persoana 



responsabilă din cadrul MDOC utilizează simbolul * în dreptul actelor de stare civilă, 

subrubrica „Tipul documentului”. 
În cerere-chestionar PA se menţionează că „Informaţia utilizată din banca 

centrală de date” – actele respective nu au fost prezentate. Totodată, persoana semnează 

în locul rezervat o declaraţie pe propria răspundere că nu şi-a schimbat numele, 
prenumele, prenumele tatălui şi data naşterii.  

 
Persoana sau reprezentantul legal al minorului care a depus cerere pentru eliberarea 

paşaportului confirmă datele consemnate în chestionar. 
 

 
Cîmpul informaţional 11: 
Rubrica „Menţiuni speciale” este completată după cum urmează: 
Compartimentul I conţin datele Secţiei procesare şi verificare a informaţiei. 
Compartimentul II conţin date de coordonare cu Direcţia informaţii şi statistică a 

Serviciului tehnologii informaţionale a Ministerului Afacerilor Interne. 
Compartimentul III conţine informaţia referitor la eliberarea sau refuzul în 

eliberarea paşaportului conform legislaţiei în vigoare. 
Cîmpul informaţional 12: 
Rubrica “Eliberat” se completează de către inspectorul Secţiei control şi evidenţa 

eliberării paşapoartelor sau  la eliberarea paşaportului, întroducînd seria, numărul şi data 

eliberării/expirării paşaportului confecţionat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexa nr.9  
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 

DECLARAŢIE 
Nr.______________                                                         ______________20____ 
 
 

  
 



Subsemnatul/a ________________________________________________________ 
numele, prenumele, prenumele tatălui 

 

titular al buletinului de identitate seria___nr.______________ eliberat la  _________ 

declar pe propria răspundere că acesta nu a fost pierdut, deteriorat sau furat, dar nu pot 

să-l prezint pe motiv că ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  
 Сunosc că declararea necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune şi se 

pedepseşte potrivit prevederilor legii penale. 

_ ______________20__                                 ________________________________ 
                                                                                                                                                 numele, prenumele în clar şi semnătura solicitantului 
     
 

 
Declaraţia a fost depusă la MDOC ________________________________________ 

în faţa _______________________________________________________________  
funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile de recepţionarea cererii 

 
________________20__                                       _____________________________ 
                                                                                                                                      numele, prenumele în clar şi semnătura persoanei responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa nr. 10 

la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  
autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 

 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
Data ___________   Nr. de înregistrare __________ 

 
 

DECLARAŢIE 
 

 Subsemnatul/a ____________________________________________________ 
      numele, prenumele, prenumele tatălui 
titularul actului de identitate _____________________________________________ 
       tipul  actului de identitate  
seria_____nr.________________eliberat la _________________________________ 



 

de către ______________________________________________________________ 
                            autoritatea emitentă 
în calitate de reprezentant legal al ________________________________________ 
       numele, prenumele, prenumele tatălui 
_____________________________________născut la  _______________________ 

confirm identitatea acestuia, îmi exprim acordul  de eliberare a paşaportului cetăţeanului 

Republicii Moldova şi declar pe proprie răspundere сă documentele prezentate îi aparţin 

şi sînt autentice. 
Сunosc că declararea necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune şi se 

pedepseşte conform prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii.  
 
____.__________________20__      __________________________. 
                  numele, prenumele în clar şi semnătura reprezentantului legal 
 
 
 
 

Declaraţia a fost depusă la MDOC ________________________________________ 
în faţa ______________________________________________________________  
   funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile de recepţionarea cererii 
 

____.__________________20__             ___________________________. 
                numele, prenumele în clar şi semnătura persoanei responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexa nr.11 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
DECLARAŢIA 

de pierdere a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova 
 

Data ___________                                                   Nr. de înregistrare ___________ 
 
 
 
Subsemnatul (a), _______________________________________ 

numele, prenumele şi locul de domiciliu sau reşedinţă 

_____________________________________________________ 



_____________________________________________________ 
 

am pierdut paşaportul ____________________________________________ 
se indică cînd şi unde a fost pierdut paşaportul 

___________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Semnătura solicitantului ____________________________________________ 
 
Datele declarate sunt verificate cu actul de identitate ______________________ 
seria ________ nr. _________________________________________________ 
 
Funcţionarul care a recepţionat cererea de pierdere e obligat să verifice datele 

declarate în cerere cu datele din baza de date a Registrului de stat al populaţiei prin 

intermediul SIA „Web ACCES”  
Datele şi fotografia solicitantului corespund.  
 
DECIZIA: se eliberează paşaport nou în locul celui declarat pierdut.  
  
Angajatul                                                ____________________________ 
                                                                                                                  semnătura şi numele în clar                       

 
Notă: 1) Declaraţiile vor fi imprimate pe foaie aparte şi completate personal de 

solicitant/reprezentantul legal, vor fi verificate şi confirmate prin semnătura persoanei responsabile 

de recepţia cererii pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova şi va fi anexată la 

cerere-chestionar al titularului. 
2) Declaraţiile vor fi trecute în registru de nomenclator instituit în acest sens la MDOC. 
3) Numărul şi data de înregistrare a declaraţiilor din registru se va aplica şi pe declaraţie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 12 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 

DECLARAŢIE 
 

Nr.______________                                                                          ___________20__ 
 

 
 
 

Subsemnatul/a ________________________________________________________ 
numele, prenumele, prenumele tatălui 

titularul actului de identitate _____________________________________________ 
tipul actului de identitate 

seria_________nr.________________ eliberat la  ____________________________ 



în calitate de părinte, declar că feciorul/fiica  ________________________________ 
                                                                                                                                                                 numele, prenumele, prenumele tatălui 

_________________________________născut(ă) la  _________________________  

nu are faţă de mine obligaţii legale neonorate. 
Сunosc că declararea necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune şi se 

pedepseşte conform prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii.  
______________________20__                  _________________________________  
                                                                                                                                            numele, prenumele în clar şi semnătura reprezentantului legal 
 
 
 
 

Declaraţia a fost depusă la MDOC ________________________________________ 
în faţa _______________________________________________________________  

funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile de recepţionarea cererii 

____ _________________20__                  __________________________________  
                                                                                                                                            numele, prenumele în clar şi semnătura persoanei responsabile 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 13 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 

 
DECLARAŢIE 

 
Nr.______________                                                                         ___________20__ 

 
 

  
 
 

Subsemnatul/a  ________________________________________________________ 
numele, prenumele, prenumele tatălui 

titularul actului de identitate _____________________________________________ 
tipul actului de identitate 

seria_________nr.___________________ eliberat la  _________________________ 



în calitate de părinte, declar că feciorul/fiica  ________________________________ 
                                                                                                                                                                 numele, prenumele, prenumele tatălui 

________________________________născut(ă) la  __________________________  

are faţă de mine obligaţii legale neonorate şi îmi exprim acordul pentru emigrarea 
acestuia/acesteia în _____________________________________________________________ 

se indică ţara emigrării 

Сunosc că declararea necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune şi se 

pedepseşte conform prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii.  
 

______________________20__                  ________________________________  
                                                                                                                                            numele, prenumele în clar şi semnătura reprezentantului legal 
 
 

Declaraţia a fost depusă la MDOC ________________________________________ 
în faţa  ______________________________________________________________  

funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile de recepţionarea cererii 

______________________20__                  _________________________________  
                                                                                                                                            numele, prenumele în clar şi semnătura persoanei responsabile 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr. 14 

la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  
autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 

 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
DECLARAŢIE 

Nr.______________                                                         ______________20__ 
 
 

  
 

Subsemnatul/a ________________________________________________________ 
numele, prenumele, prenumele tatălui 

 

titularul actului de identitate______________________________________________ 
tipul actului de identitate 

seria_________nr.________________ eliberat la ____________________________ 

pe motiv că nu pot prezenta documente confirmative, declar pe propria răspundere 

despre absenţa domiciliului pe teritoriul Republicii Moldova  a părintelui:_________ 



numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii 

Сunosc că declararea necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune şi se 

pedepseşte conform prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii. 
____ __________________20__                  _________________________________  
                                                                                                                                            numele, prenumele în clar şi semnătura reprezentantului legal 
 
 

 
Declaraţia a fost depusă la MDOC ________________________________________ 
în faţa_______________________________________________________________  

funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile de recepţionarea cererii 

______________________20__                  _________________________________  
                                                                                                                                            numele, prenumele în clar şi semnătura persoanei responsabile 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexa nr. 15 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 

Menţiunea privind autorizarea emigrării 
aplicată în paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova de DRIS 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.16 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 

 
 
 
 

Menţiunea aplicată de funcţionarul consular în baza deciziei DRIS. 
 
Emigrare autorizată în / Authorization for emigration in 

______________________________________________ 



La data / date__________  

Semnătura şi ştampila / signature and stamp____________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexa nr. 17 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 

Cerinţele privind aspectul exterior al solicitantului la fotografierea pentru 

actele de identitate 
Calitatea imaginilor grafice depinde în mare măsură nu numai de profesionalismul 

inspectorului staţiei grafice, dar şi de aspectul exterior al solicitantului. 
Pentru a obţine imagini grafice care sunt conforme cerinţelor tehnologice şi asigură 

un aspect estetic corespunzător fotografiei de pe actul de identitate este necesar să fie 

respectate un şir de recomandări referitoare la haină, coafură, machiaj, accesorii şi 

bijuterii, reieşind din specificul fotografiilor pentru actele de identitate: 
 format mic (30x37);  
 imaginea capului trebuie să constituie 80-70% din înălţimea fotografiei (în dependenţă de 

înălţimea coafurii);  



 fotografierea se face pe fondal alb.  
Astfel,  

În ţinută se recomandă stilul claSIA (sobru). 
Corespunde: 

    
Nu corespunde: 

    
Nu se recomandă prezentarea la fotografiere: 
 în haine de culoare albă (fotografierea pentru actele de identitate se face pe fondal alb);  
Corespunde: 

  
Nu corespunde: 

  
 în haine cu decolteu mare (conform cerinţelor tehnologice, mărimea capului trebuie să 

constituie 2/3 din suprafaţă totală a fotografiei - după decuparea fotografiei este probabil ca haina să nu 

se vadă în fotografia decupată);  
Corespunde: 

http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_1/haina_clasic_05.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_1/haina_clasic_06.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_1/haina_clasic_03.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_1/haina_clasic_04.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_1/haina_clasic_11.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_1/haina_clasic_12.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_1/haina_clasic_13.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_1/haina_clasic_14.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/1_2.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/2_2.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/1_1.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/2_1.jpg


  
Nu corespunde: 

  
Nu se recomandă prezentarea la fotografiere: 
 cu coafură excesiv de înaltă (conform cerinţelor tehnologice, pentru coafură sunt rezervate pînă 

la 10% din înălţimea totală a fotografiei, iar înălţimea minimă a capului nu poate fi mai mică de 70%);  
 
Corespunde: 

 
Nu corespunde: 

   
 cu coafură excesiv de voluminoasă (coafurile voluminoase pot cuprinde toată porţiunea 

fondalului alb; în cazul în care coafura e mai mică, fotografiile pentru actele de identitate au un aspect 

mai îngrijit. Se recomandă să se vadă umerii şi haina);  
Corespunde: 

  

http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/4_2.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/3_2.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/4_1.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/3_1.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/13.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/11.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/12.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/14.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/17.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/19.jpg


  

Nu corespunde: 

  
 cu coafură asimetrică (fotografia simetrică este o cerinţă tehnologică). 
 
Nu corespunde: 

   
Faţa maxim descoperită (bretonul nu trebuie să acopere sprîncenele - semn 

distinctiv al feţei). 
Corespunde: 

  

Nu corespunde: 

  

Pentru persoanele cu gîtul lung: 
 se recomandă de a se prezenta la fotografiere într-o haină cu un guleraş mai înalt (ridicat), în 

caz contrar, după decuparea fotografiei pentru actul de identitate, este probabil ca haina să nu se vadă 

în fotografie.  
Corespunde: 

http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/20.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/18.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/21.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/22.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/23.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/7_2.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/8_2.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/7_1.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/8_1.jpg


  

 Nu corespunde: 

  

Nu se recomandă să purtaţi accesorii sau alte podoabe pentru păr, excesiv de mari. 
Nu se recomandă un machiaj prea pronunţat. 
Nu corespunde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 18 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin 
intermediul 

 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii 

Moldova 
 

 

 

http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/5_2.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/6_2.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/5_1.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_2/6_1.jpg
http://www.registru.md/img/d2011/photo_docs/p_3/25.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 19 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 
 



 

MINISTERUL 
TEHNOLOGIEI  INFORMAŢIEI 

ŞI  COMUNICAŢIILOR 
AL  REPUBLICII  MOLDOVA  

МИНИСТЕРСТВО  

ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  И  СВЯЗИ  

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Întreprinderea de Stat 
„Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat 
„Registru” 

 

Государственное предприятие 
„Центр государственных 

информационных ресурсов  
„Registru” 

Departamentul 
registrelor informaţionale de stat 

 
Департамент 

государственных 

информационных регистров 
MD-2012, mun. Chişinău, str. Puşkin, 42, 

tel./fax +373 22 50 47 66 

e-mail: dris@registru.md  

MD-2012,  Кишинэу, ул. Пушкина, 42, 
тел./факс +373 22 50 47 66 

e-mail: dris@registru.md 
Nr. 02/_________ din _____________ 

 
  

 
                      Date cu caracter personal 

                   Operator:: ÎS „CRIS “Registru IO 0000059 
ÎNŞTIINŢARE 

 
pentru cetăţeanul ______________________ 

 
 În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.269-XIII din 09.11.1994 cu privire la ieşirea 

şi intrarea în Republica Moldova şi ale art.8 din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443 din 
24.12.2004, Dumneavoastră vi s-a refuzat temporar eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii 

Moldova. 
Temeiul refuzului a constituit informaţia furnizată de Direcţia informaţii şi statistică a 

Serviciului tehnologii informaţionale a Ministerului Afacerilor Interne (d/p nr. ...............) şi încheierea 

executorului judecătoresc_____ nr. _____din _______. 
Cererea repetată pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova se examinează 

după înlăturarea cauzelor care au generat refuzul. 
 Bonurile de plată pentru prestarea serviciului solicitat le puteţi primi la MDOC. 
 
 
 
Director adjunct operaţiuni  
 
 
 
 
Notă:   1) În cazul în care se refuză eliberarea paşaportului în temeiul restricţiilor aplicate în 
condiţiile prevederilor legale sau nerespectării condiţiilor prevăzute de Regulament, obligatoriu în 
termenul prevăzut pentru examinarea cererii, solicitantul se informează în scris despre motivele care 
au stat la baza respingerii cererii. 
          2) Înştiinţarea se înregistrează, în modul stabilit, în cancelaria SMO . 
 

 
Anexa nr. 20 

la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  
autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 

 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 
 
 
 
 

Recipisa privind înmînarea 

mailto:dris@registru.md
mailto:dris@registru.md


buletinului de identitate sau paşaportului  cetăţeanului Republicii Moldova 
 
 

RECIPISA 
Nr._______________ 

* ** 

* ** 

A fost eliberat cetăţeanului 

IDNP  

Numele  

Prenumele  

Prenumele 
tatălui 

 

Documentul a fost primit    
__________________________ 

                                               semnătura titularului 
 
                                    _______________________________________ 
                                                   data primirii 

Documentul a fost eliberat de 
__________________________ 

                                             semnătura funcţionarului 

 
 
 
 
 
 
Notă: 
 *) se indică tipul documentului: buletin de identitate şi/sau fişa de însoţire sau, după caz, paşaportul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

  Anexa nr. 21 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 



Nr.______________              _____ _____________20__ 
 
 
 

 
Subsemnatul/a ________________________________________________________ 
       numele, prenumele, prenumele tatălui 

în calitate de  reprezentant legal al minorului ________________________________ 
         numele, prenumele, prenumele tatălui 

_______________________________născut la ______________________________ 
îmi exprim consimţămîntul la înmînarea actului de identitate (se subliniază, după caz, tipul 

documentului: buletinul de identitate, paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova) acestuia. 
 
______________________20__                  _________________________________ 
       numele, prenumele în clar şi semnătura reprezentantului legal 
 
 

Declaraţia a fost depusă la MDOC ________________________________________ 
în faţa _____________________________________________________________ 
    funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile de recepţionarea cererii 

 
 ____ _____________20__                  _____________________________________ 
       numele, prenumele în clar şi semnătura persoanei responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.22 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 
 
 
 

Borderoul buletinelor de identitate (CA)  
declarate pierdute sau furate 

 
 



 
 

Nr. actului ________________ din _____ ________________20__ 
 
 

Nr. IDNP Numele, prenumele, 
prenumele tatălui 

Data 
naşterii 

Data 
adresării 

Seria 
doc-lui 

Numărul 
doc-lui 

Motivul 
adresării 

        
        
        
        
        
        
        
 

 
 

Total: _________buletine de identitate şi fişe de însoţire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Funcţionarul  
misiunii diplomatice sau oficiului consular              __________________________ 
                                                                                                                            semnătura şi numele în clar            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Borderoul se remite împreună cu cererile-chestionare CA respective 
 
 
 

Anexa nr. 23 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 
 
 

 
 
 
 

Rechizitele bancare ale ÎS „CRIS „Registru” 
(anexate pe foaie aparte) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       Funcţionarul  

      misiunii diplomatice sau oficiului consular              ____________________________ 
                                                                          semnătura şi numele în clar            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 24 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 
 

Lista persoanelor  
care au depus cererea privind eliberarea actelor de identitate (PA) la  

misiunea diplomatică sau oficiul 

consular______________________________________ 
şi transferate mijloace băneşti conform ordinului de plată _______________ 

 
 

Nr. ________________                                        _____ ________________20__ 
 



 
Nr. IDNP Numele, prenumele, 

patronimicul 
Nr. 

formular 
Data 

formular 
Serviciul Taxa 

achitată 
Tipul 

valutei 
        
        
        
        
        
        
TOTAL   

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Funcţionarul  
misiunii diplomatice sau oficiului consular  _____________________________ 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 25 
la  Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi  

autorizarea emigrării cetăţenilor Republicii Moldova  prin intermediul 
 misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

 
 

Lista persoanelor  
care au depus cererea privind eliberarea actelor de identitate (CA) la  

misiunea diplomatică sau oficiul 

consular______________________________________ 
şi transferate mijloace băneşti conform ordinului de plată _______________ 

 
 

Nr. ________________                                        _____ ________________20__ 
 
 

Nr. IDNP Numele, prenumele, 
patronimicul 

Nr. 
formular 

Data 
formular 

Serviciul Taxa 
achitată 

Tipul 
valutei 



        
        
        
        
        
        
TOTAL   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Funcţionarul  
misiunii diplomatice sau oficiului consular  _____________________________ 
                                                                           

 
 
 
 
 

 
 


