
Care este procedura și ce acte trebuie să pregătesc?

Dosarul de solicitare a serviciului urmează să conțină următoarele:

1. cererea de solicitare a titlului de călătorie completat de solicitant. (formularul la
pag. 3-4);

2. copia unui act de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate,
permis de conducere sau orice alt act de identitate), dacă este posibil;

3. dacă se solicită Titlu de călătorie pentru minori, se anexează copia certificatului de
naștere și/sau a pașaportului minorului

4. două fotografii de mărimea 3x4 cm (nu se acceptă fotografii alb negru sau
fotocopii);

5. în caz de pierdere sau furt a documentului, completați obligator declarația în acest
sens (formularul la pag. 5);

6. cererea de solicitare a actelor prin poștă (formularul la pag. 6);

7. dovada achitării taxei consulare (bonul poștal sau copia transferului bancar. Detalii
la pag. 2). Excepție în cazul solicitărilor pentru minori, serviciul fiind gratuit.

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

Estimativ 7 zile lucrătoare din ziua recepționării cererii Dvs. la Consulat. Titlul de

Călătorie va avea o valabilitate de 30 zile calendaristice din data emiterii.

În ce condiții se eliberează Titlul de călătorie?

Consulatul eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de

domiciliul acestora, apatrizilor şi cetățenilor străini care domiciliază permanent în

Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în

situația în care: au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;

au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat; au pașaport cu termen expirat, dar

care nu poate fi prelungit din careva motive; nu au avut niciodată pașaport.

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 Titlului de Călătorie

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


1. La oficiul poștal. Găsiți la pag. 7 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 Titlu de călătorie)

❑ 25 euro – solicitarea titlului de călătorie pentru adulți

❑ Gratuit – solicitarea titlului de călătorie pentru minori

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 
Titlului de Călătorie

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

25 euro ✓ solicitarea titlului de călătorie pentru adulți



Anexa nr.2  

la Regulamentul cu privire  

la titlul de călătorie  

  

  

Ambasada/Consulatul Republicii Moldova  

la ____________________ 

CERERE  

de eliberare a titlului de călătorie  

prezentul formular de cerere este gratuit  

  

   
1. Categoria de solicitant  

   

Cetăţean al Republicii Moldova 

  
   

Persoană fără 
cetăţenie 

  
  

Cetăţean străin (a se indica 
cetăţenia) 
________________ 

  

  

  

  

Foto  

  

  

  

   
Parte  

rezervată  
funcţionarului  

consular  
   

Data recepţionării 
cererii:  

   
____/____/______  

   
Cerere depusă:  

personal  

prin poştă  

persoană terţă  

instituţie  
   

Cererea primită de:  
   
   

Documente 
justificative:  

Dovada cetăţeniei 
RM  

Dovada dreptului de 
şedere  

Dovada lipsei 
posesiei unui document 
de călătorie valabil  

Acte de stare civilă  

Altele:  
___________________  
___________________  

   
Verificarea identităţii:  

Acte prezentate  

2. Numele 3. Prenumele 

4. Data naşterii (ziua,luna,anul) 5. Sex  
  

Masculin Feminin 

6. Locul naşterii  
   

Ţara naşterii 

7. Adresa în statul de reşedinţă 

8. Stare Civilă  

Necăsătorit(ă) Căsătorit(ă) 

Divorţat(ă)  

Văduv(ă) Alta (specificaţi) 

9. Telefon de 
contact 

10. E-mail 

11. Motivul solicitării titlului de călătorie:  
Document de călătorie cu termen de valabilitate expirat  
Document de călătorie deteriorat  
Document de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate  
Document de călătorie de model ieşit din uz  
Document de călătorie pierdut sau furat  
Neperfectarea anterioară a unui document de călătorie  
Alte (a se indica motivul) 
_________________________________________________________ 

12. Data preconizată revenirii în Republica Moldova 

13. Persoanele care însoţesc copii minori la revenirea în Republica Moldova (în cazul 
eliberării titlului de călătorie copiilor minori)  

   
Nume:____________________ Prenume: ___________________ Data naşterii: 
____________  
Nume:____________________ Prenume: ___________________ Data naşterii: 
____________ 

   
   
   
Am luat la cunoştinţă de faptul că taxa pentru titlul de călătorie nu se returnează în 

cazul refuzului eliberării titlului.  
Am luat la cunoştinţă şi sînt de acord cu următoarele: colectarea datelor cu caracter 

personal solicitate de prezentul formular de cerere şi fotografierea mea sînt obligatorii 
pentru examinarea cererii de eliberare a titlului de călătorie şi toate datele personale care 
figurează în formularul de cerere, precum şi fotografia vor fi puse la dispoziţia autorităţilor 
competente ale Republicii Moldova şi procesate de aceste autorităţi pentru a se putea lua o 
hotărîre în cazul cererii mele de eliberare a titlului de călătorie.  

Declar, în deplină cunoştinţă de cauză, că toate informaţiile furnizate de mine sînt 
corecte şi complete. Am fost informat că orice declaraţie falsă din partea mea va atrage 



refuzul cererii de eliberare a titlului de călătorie sau anularea acestuia, dacă a fost deja 
eliberat.  

   
Data ________ _________________________ __________  
   
Semnătura (pentru minori: semnătura părintelui, tutorelui, curatorului sau a altui 

reprezentant legal): 
______________________________________________________________ 

Consultare MTIC  

Consultare MAI  

Registrul de Stat  

Alte  
___________________  
___________________  

   
Taxa consulară:  

Achitat  

Gratis  
   

Decizie privind titlul:  

Refuzat  

Aprobat  
   

Numărul titlului:  
   
   

Valabilitatea titlului:  
De la ………  
Pînă la ………  

   
Aprobat de:  

   
Semnătura: 

 



Anexa nr.3  
la Regulamentul cu privire  

la titlul de călătorie  
   

DECLARAŢIA  
de pierdere/furt al documentului de călătorie  

   
Subsemnatul (a), ______________________________________________________________________________  

numele, prenumele, data naşterii  
  
declar pe proprie răspundere că următorul document de călătorie (a se indica tipul documentului) 
______________________________________________________________________________________________a 
fost  

  

pierdut furat 

în următoarele circumstanţe:  
__________________________________________________________________________________________________  

se indică cînd şi unde a fost pierdut paşaportul  
__________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________ 

  
Declar, în deplină cunoştinţă de cauză, că toate informaţiile furnizate de mine sînt corecte şi complete. Am fost 

informat că orice declaraţie falsă din partea mea va atrage refuzul cererii de eliberare a titlului de călătorie sau anularea 
acestuia, dacă a fost deja eliberat.  

Am fost informat că prezenta declaraţie va fi expediată autorităţilor competente ale Republicii Moldova în vederea 
radierii documentului de călătorie declarat pierdut sau furat.  

   
Data _____ _________________________ ______  

   
Semnătura (pentru minori: semnătura părintelui, tutorelui, curatorului sau a altui reprezentant legal): _______________  

   
Parte rezervată funcţionarului consular  

   
Datele declarate sînt verificate prin 
  

Consultare MTIC Consultare MAI Registrul de Stat al Populaţiei  

Alte 
____________________________________________________________________________________________ 

  
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 SIC “Web ACCES”  
   

Datele solicitantului corespund.  
   

Funcţionarul  
misiunii diplomatice sau al oficiului consular ____________________________________________________  

semnătura şi numele în clar 

 



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) 




