
Transcrierea Certificatului De Naștere  

 

Ce trebuie să fac? 

Expediați Consulatului prin poștă raccomandata dosarul, în dependență de solicitarea Dvs.: 

 

Dosar 1 – transcrierea certificatului de naștere pentru copiii născuți în Italia:  

1. extrasul plurilingv de pe actul de naștere emis de primăria italiană (în original), conform 

Convenției de la Viena din 1976; 

2. cererea de transcriere a actului de naștere completat de solicitant. (găsiți la pag. 2). Indicați 

jos lîngă semnătură și numărul de telefon de contact al dvs.; 

3. copia actelor de identitate ale părinților (pașaport sau buletin de identitate; dacă unul dintre 

părinți este cetățean străin, anexați copia pașaport sau carte de identitate a acestuia); 

4. copia certificatelor de naștere ale părinților, dacă le dispuneți.  

5. copia certificatului de căsătorie moldovenesc, dacă există (în cazul în care părinții s-au 

căsătorit în Italia și nu au transcris certificatul de căsătorie, atunci este obligator completarea 

și a dosarului nr. 2- transcrierea certificatului de căsătorie) 

6. dacă solicitați recepționarea certificatului transcris prin poștă la domiciliu, completați citeț, 

cu litere de tipar, cererea pentru serviciul poștal (pag. 3); 

7. acest serviciu este gratuit, însă trebuie să achitați suma de 10 euro pentru livrarea prin poștă 

a certificatului transcris la domiciliu (bonul spre achitare la pag. 4) – cu excepția cazului dacă 

veți solicita ulterior perfectare pașaport pentru minor, fiind necesar să veniți personal cu 

minorul la Consulat pentru preluare date biometrice și veți ridica în persoană certificatul 

transcris.  

Care este termenul de transcriere a certificatului de naștere?: termenul de transcriere este de cc. 

45-60 zile, în dependență de circulația poștei diplomatice Milano-Chișinău-Milano. Pentru cei care 

au solicitat recepționarea certificatului prin poștă, documentele perfectate vor fi remise de către 

Consulat către solicitant prin serviciul poștal FedEX (anterior TNT), care vor livra la domiciliul dvs. în 

termen estimativ 24-48 ore. 

Care sunt costurile care trebuie să le suport?: 

Aveți 2 opțiuni:  

- 0 euro – transcrierea certificatului de naștere. Documentul solicitat nu va fi expediat la 

domiciliu și urmează să fie preluat personal de la Consulat. 

- 10 euro - livrare certificatului transcris prin poștă la domiciliu (bon pag. 4) 

Unde trebuie să expediez actele odată ce am pregătit tot?  

Reamintim despre sugestia noastră de a expedia prin poștă raccomandata, cu avviso di ricevimento. 
Indicați pe plic adresa poștală a Consulatului General a Rep. Moldova la Milano: 
Via Vincenzo Gioberti, nr. 8 
20123, Milano,  
Consolato Generale della Repubblica di Moldova 



F-39 CT 
                        „APROB” 
 
Director general  al Serviciului Stare Civilă  
 
_______________________ Lucia Ciobanu 
 
 

„_____”__________________ 20_____            Oficiul stare civilă ________________________ 
 

 

 
 
 

C E R E R E 
 
 

Subsemnatul (a), _____________________________________________________________, 
                                                                                                                       (numele, prenumele) 
 
codul de identificare (IDNP) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,     domiciliat (ă) pe adresa: 
 
 
_____________________________________________________________________________, 
 
rog să aprobaţi transcrierea actului de naştere pe numele:  
 
_____________________________________________________________________________, 

(numele şi prenumele copilului) 
 
 născut (ă) la „____”_____________ anul _____, în ___________________________________.  

                                                                                                                           (denumirea localităţii şi statului) 
 

Naşterea a fost înregistrată cu nr. ________ la “______”_______________ anul ________ de 
 

către organele de stare civilă competente din _________________________________________,  
                                                                                                                                                                     (statul) 
___________________________________, _________________________________________, 

                           (localitatea)                                                                                        (organul de stare civilă)  
 
fapt care se confirmă prin: 
 

- copia după actul de naştere; 
- copia certificatului de naştere; 
- extrasul de pe actul de naştere. 

 
În baza actului transcris rog să mi se elibereze certificatul respectiv. 

 
Anexă: 1. Copia certificatului de naştere; 

2. Copia de pe actul de naştere; 
3. Copia buletinului de identitate al părintelui copilului; 

  4. Copia buletinului de identitate al declarantului (dacă acesta este o persoană 
împuternicită de părinţi); 
  5. Alte documente sau copiile de pe acestea, necesare pentru perfectarea actului 
transcris şi eliberarea certificatului respectiv: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
„___” ________ 20____                                                                               __________________ 
                                                                                                                                                             (semnătura) 



Consulatul General al Republicii Moldova la Milano  

 

CERERE 

pentru transmiterea actelor prin poștă la domiciliu 
 

Nume și Prenume 
(se indică obligator numele titularului documentului)  

 

data de naştere:  

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

 

După caz: 

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  

această rubrică va fi completată de 

către funcționarul Consulatului:  

 

Actele solicitate pentru expediere: 

 buletin de identitate 

 pașaport  

 extras plurilingv 

 Certificat Capacitate Matrimonială 

 altele: __________________ 
(de indicat) 

 

Notă: actele vor fi livrate în seturi separate pentru fiecare titular. 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. 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: ___/______/2020           

Semnătura ______________________  
(pentru minori, reprezentantul legal  

va semna cu indicarea numelui/prenumelui său) 
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