
Solicitarea Titlu de Călătorie  

 

Ce trebuie să fac? 

 

Expediați Consulatului prin poștă raccomandata dosarul compus din: 

1. cererea de solicitare a titlului de călătorie completat de solicitant. (găsiți la pag. 2-3);  

2. copia unui act de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate, permis de 

conducere sau orice alt act de identitate italian), dacă este posibilitate; 

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

a pașaportului acestuia 

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 (pag. 4); 

6. cererea de recepționare a actelor prin poștă completat citeț cu litere de tipar (pag. 5); 

7. pentru adulți: bonul achitat la oficiul poștal italian, în sumă de 35 euro (pag. 6); 

8. pentru minori: bonul achitat la oficiul poștal italian în sumă de 10 euro (pag.7). 

 

Consulatul eliberează titluri 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 sau, au 

intrat în Italia fără pașaport. 

Care este termenul de eliberare a Titlului de călătorie?: din momentul recepționării cererii dvs. la 

Consulat, termenul de eliberare a Titlului de Călătorie este de cc. 2-3 zile lucrătoare, și va avea o 

valabilitate de 30 zile calendaristice din ziua emiterii. 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? Sunt 2 opțiuni: 

1. pentru adulți: 
- 25 euro – taxe pentru emiterea titlului de călătorie.  
- 10 euro - livrare setului de acte prin poștă la domiciliul Dvs.:  

Total: 35 euro (bonul pag.4) 

2. pentru minori: 

- 0 – taxe pentru emiterea titlului de călătorie, fiind gratuit pentru minori.  

- 10 euro - livrare setului de acte prin poștă la domiciliul Dvs.:  

Total: 10 euro (bonul pag.5) 

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 



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 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) 




