
Declarații consulare (attestazione/dichiarazione consolare) 

 

Care tipuri de declarații consulare pot face prin poștă? 

1. Declarații consulare privind inexactitatea datelor din diverse acte (denumite în italiană essate 

generalita sau stessa persona), prin care să fie explicate divergențele între localități de 

naștere, nume de familie schimbat, etc.) 

2. Declarații consulare despre lipsă venit sau imobile în Rep. Moldova, pentru prezentarea 

autorităților italiene.  

3. Declarații consulare privind certificarea unor alte fapte, în conformitate cu legislația 

Republicii Moldova. 

 

Ce trebuie să fac? 

Pentru a solicita o declarație consulară, expediați Consulatului prin poștă raccomandata, 

următoarele: 

1. Cerere în formă liberă adresată consulatului, cu indicarea problemei Dvs. și de care declarație 

aveți nevoie, precum și datele dvs. de contact. 

2. copia actului de identitate (pașaport sau buletin de identitate); 

3. copia cărții de identitate italiene sau permisului de ședere în Italia; 

4. pentru declarații essate generalita/stessa persona: copii ale documentelor unde există 

divergențele respective 

5. pentru declarații consulare privind lipsa venit sau imobile în Moldova: certificat de la Oficiul 

Cadastral Teritorial și Inspectoratul Fiscal care atestă această informație. 

6. Pentru alte declarații consulare care atestă diverse fapte, conform legislației Republicii 

Moldova, rugăm să solicitați prin mail sau la telefon informații în prealabil despre actele care 

trebuie să le expediați.  

7. cererea de recepționare a actelor prin poștă completat citeț cu litere de tipar (pag. 2); 

8. bonul achitat la oficiul poșta în sumă de 35 euro (pag. 3). 

În ce termen voi recepționa actele acasă?: din ziua recepționării cererii dvs., în 3 zile lucrătoare 

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?: 

- 35 euro - declarația consulară  

- 10 euro - livrare setului de acte prin poștă:  

Total: 45 euro  

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 



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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