
Care este procedura și ce acte trebuie să pregătesc?

Dosarul de solicitare a serviciului urmează să conțină următoarele:

1. cererea de solicitare cazier judiciar (formularul la pag. 3)

2. copia actului de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate
valabil; dacă se solicită cazier judiciar pentru minor sub 18 ani, anexați și copia
actului de identitate al reprezentantului legal);

3. copia actului de reședință în Italia a solicitantului (carta d'identità italiana).
NB: certificatul de cazier judiciar va fi expediat exclusiv către titularul cazierului.
Adresa va fi contrapusă cu cea din actele de reședință în Italia. Cererile de
expediere către terțe persoane vor fi respinse.

4. cererea de solicitare a actelor prin poștă (formularul la pag. 4);

5. dovada achitării taxei consulare (bonul poștal sau copia transferului bancar.
Detalii la pag. 2)

Care este termenul și cînd voi primi actele perfectate la domiciliu?

❑ din momentul recepționării cererii la Consulat, cazierul judiciar va fi perfectat

și transmis către domiciliul Dvs. în termen de cc. 15-20 zile lucrătoare, în

dependență de răspunsul primit de la autoritățile competente din Republica

Moldova.

❑ Termenul de valabilitate al cazierului judiciar este de 3 luni.

Pot solicita concomitent cazier judiciar și extras plurilingv de naștere?

Da, este posibil concomitent, însă nu prin poștă, din considerentul că cererea de

solicitare a unui act de stare civilă (extras plurilingv) se depune personal sau prin

reprezentant legal la oficiul consular.

În acest caz urmează să vă programați online pe pagina web a CG la Milano pentru a

depune personal cererea pentru extrasul plurilingv de pe actul de naștere + cazierul

judiciar (este suficientă 1 singură programare per persoană pentru a solicita extras

plurilingv și cazier judiciar). În momentul depunerii cererii la ghișeu, aveți opțiunea

de a solicita recepționarea ulterioară a actelor prin poștă la domiciliu.

Cum să expediez actele și cum le recepționez? 

1. accesați link-ul pe pagina Consulatului a serviciului DHL integrat: 

https://it.return.dhl24.com/consulate-of-moldavia/create

2.   introduceți adresa Dvs. exactă și datele de contact 

3. achitați online serviciul DHL pentru livrarea dus-întors a actelor Dvs.

4. plasați cererile/dosarul Dvs. în original într-un plic (în interiorul pachetului puneți 

obligatoriu lettera di vettura DHL per ritorno) și transmiteți curierului DHL

5.   odată perfectate, actele vor fi livrate prin curierul DHL către domiciliul Dvs. fiind 

clasificate ca documente diplomatice.

Solicitarea Cazierului Judiciar

https://it.return.dhl24.com/consulate-of-moldavia/create


1. La oficiul poștal. Găsiți la pag. 5 bonul poștal, pe care îl completați și indicați suma spre achitare, în dependență de actul solicitat.

2. Prin transfer bancar la contul CG la Milano cu următoarele coordinate bancare:

Intestatario Conto: Consolato Generale della R.Moldova a Milano
IBAN: IT05 U076 0102 4000 0009 0134 388
Causale Versamento: indicați numele solicitantului și tipul serviciului consular (de exemplu: Munteanu Ion – solicitare cazier judiciar)

❑ 35 euro – solicitarea cazierului judiciar din Republica Moldova

Taxele consulare și aferente:

Suma finală urmează a fi achitată în dependență de setul de acte solicitat: 

Aveți 2 posibilități de achitare a taxelor:

Taxe și modalitatea de achitare pentru serviciile consulare în vederea solicitării 
cazierului judiciar

Taxa: Conținutul setului de acte pe care îl veți recepționa:

35 euro ✓ Solicitarea cazierului judiciar din Republica Moldova 



Chestionar de solicitare a documentului din străinătate 

 

 
 

Întrebări  Răspunsuri  

1. Numele, prenumele persoanei pe numele 

căreia se solicită documentul 

 

2. Anul, luna, data şi locul naşterii acestei 

persoane 

 

3. Naţionalitatea 

 

 

4. Cetăţenia 

 

 

5. Ce document se solicită: 

dacă se solicită documentul despre naştere, 

căsătorie, divorţ, deces ş.a. se indică exact 

locul şi data înregistrării naşterii, căsătoriei, 

divorţului, decesului ş.a. de asemenea 

numele, prenumele părinţilor în cazul cînd se 

solicită documentele despre naştere. 

 

Cazier Judiciar 

 

 

6. În ce scop se solicită documentul 

 

În vederea prezentării autorităților italiene. 

7. Domiciliul persoanei, a cărei document se 

solicită 

Fără înregistrarea domiciliului. 

8. Numele, prenumele D-stră 

 

 

9. Anul şi locul naşterii D-stră 

 

 

10. Legăturile de rudenie cu persoana, în 

numele căreia se solicită documentul 

 

11. Telefonul mobil de contact al dvs.   

 

 

 

 

       ______________ 202___                                                    ______________________ 

                                                                                                      (semnătura solicitantului) 

 



Consulatul General al Republicii Moldova la Milano  
 

 

CERERE 

pentru acordarea serviciului/serviciilor consulare prin poștă 

 
 

Nume și Prenume 
(se indică obligator numele titularului documentului)  

 

Data naşterii:  

Adresa: 
(strada, nr. civic şi după caz nr. apartamentului) 

După caz: 

Pentru solicitanții care doresc expediere prin serviciul de curierat:  

Dacă pe cutia poştală/”citofon” unde locuiţi nu este indicat numele 

titularului documentului, completaţi cu date indicative „presso 

xxxxxxxxx”) 

 

localitatea  

CAP  

provincia  

nr. Telefon Mobil  
(la care veți fi notificat prin sms despre coletul poștal) 

 

+39___________________ 

Email, dacă există  

 

DORESC EXPEDIEREA ACTELOR 

PERFECTATE LA DOMICILIU 

 

       

     DA                    

 

      NU 

Care servicii consulare le solicitați:   

 
 set conversiune Permis de Conducere 

 declarație consulară essate generalita / 

stessa persona / altele 

 titlu de călătorie 

 cazier judiciar 

 altele: __________________ 
(de indicat) 

 
Notă: Datele cu caracter personal nu pot fi utilizate decît în scopurile declarate de solicitant.  

 

Solicitantul își exprimă acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată numai în condiţiile prevăzute de 

Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Pentru a dispune de dovada recepționării de către fiecare solicitant a documentelor, precum și din motiv de securitate, nu este 

posibil ca printr-un colet să fie expediate actele mai multor persoane. În cazul în care o persoană solicită mai multe acte 

personale, aceste dosare pot fi expediate împreună cu un singur pachet DHL. Actele se livrează exclusiv pe teritoriul Republicii 

Italiene. Solicitantul declară că își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea adresei indicate în prezenta cerere și poartă 

răspundere în cazul apariției unor cheltuieli suplimentare apărute în legătură cu inexactitatea adresei indicate sau nepreluarea în 

timp a coletului poștal.  

 

Data: ___/______/202_          

Semnătura ______________________  
(pentru minori, reprezentantul legal  

va semna cu indicarea numelui/prenumelui său) 




