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Până în prezent, peste 1 230 000 cetățeni 
moldoveni au redobândit cetățenia română

Prin acest ghid ne propunem să venim în susținerea tuturor cetățenilor 

care își doresc să obțină cetățenia română de sine stătător, urmând 

procedura legală și corectă. De asemenea, prezentul ghid le va fi util și 

celor care au redobândit cetățenia română și urmează să-și perfecteze 

actele de stare civilă, de identitate sau de călătorie

200 000
Din 2003 și până azi, în jur de

 dintre aceștia au obținut cetățenia română cu ajutorul 

 JustConsult



www.justconsult.md

Ce vei găsi mai exact în acest ghid:

Cine are nevoie de acest ghid:

Pașii de urmat în procesul de redobândire a cetățeniei române

Lista actelor necesare la diferite etape: de la completarea dosarului 

de cetățenie până la programarea pentru depunerea jurământului 

sau perfectarea actelor de identitate și de călătorie

Descrierea procedurii legale pentru preschimbarea permisului 

de conducere moldovenesc în cel românesc și perfectarea atestatelor 

profesionale pentru șoferi

Orice cetățean care vrea să afle mai multe despre cetățenia română 

sau intenționează să o redobândească

Oricine care deja a depus dosarul/jurământul și nu cunoaște care sunt 

termenii de așteptare (ce are de făcut mai departe și ce urmează mai 

exact)

Părinții cu sau fără cetățenie română, care își doresc alocații pentru 

copii din partea statului român

Șoferii care vor să-și preschimbe permisul de conducere moldovenesc 

în cel românesc sau care au nevoie de atestate profesionale pentru a 

munci peste hotare

Redobândirea cetățeniei române este un drept de care poate 

beneficia orice cetățean moldovean, cu respectarea anumitor cerințe 

legale. Așadar, dacă ești la început de drum și încă mai stai la dubii 

dacă să inițiezi sau nu procesul de redobândire a cetățeniei, vezi mai 

jos câteva argumente care te vor ajuta să te decizi.

022 10 50 803
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Ce beneficii îți aduce pașaportul românesc:

Muncești o perioadă nedeterminată pe teritoriul Uniunii Europene

Studiile tale pot fi recunoscute în România

Poți solicita suport financiar din fonduri europene cu posibilitatea de 

a investi în țara ta

Poți beneficia de pensii calculate în baza stagiului de muncă obținut 

în străinătate

Circuli liber pe teritoriul Uniunii Europene 

În străinătate beneficiezi de asistență și protecție din partea misiunilor 

diplomatice și a Ambasadelor României



De ce să obții cetățenia română cu JustConsult:
Verificăm corectitudinea datelor din actele tale

Îți pregătim dosarul conform cerințelor instituției

Te programăm pentru a depune dosarul

Îți oferim un avocat (în cazul în care vrei să depui dosarul mai rapid)

Asigurăm transport zilnic direct la instituție

Îți garantăm protecția datelor cu caracter personal

Garantăm calitatea serviciilor juridice în baza unui contract

Primești bon fiscal pentru orice serviciu solicitat

Suntem o companie juridică ce activează în acest domeniu din 

2003, acumulând în tot acest timp suficientă experiență și 

cunoștințe pentru a îndruma orice cetățean în procesul de 

redobândire a cetățeniei și perfectării actelor românești.
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Și în procedurile legale există mituri. Cele mai populare dintre acestea 

țin de urgentarea procedurii de redobândire a cetățeniei, transcrierii și 

perfectării actelor într-un termen mai mic decât cel prevăzut de lege. 

Este important să ții minte că procedura legală e una pentru toți și 

posibilități de urgentare nu există. Orice abatere de la termenii legali ar 

trebui să-ți ridice suspiciuni privind legalitatea. În cel mai bun caz, îți va 

fi respins dosarul, în cel mai rău caz - vei obține acte false și respectiv un 

dosar penal pentru infracțiune.

Acest ghid îți vine în ajutor cu toate instrucțiunile necesare. Dacă te 

hotărăști să inițiezi de sine stătător procesul de redobândire a cetățeniei 

române, notează-ți etapele pe care trebuie să le urmezi:
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DOSARUL DE CETĂȚENIE ROMÂNĂ

JURĂMÂNTUL DE CREDINȚĂ

Colectarea actelor de stare civilă moldovenești

Programarea pentru depunerea dosarului

Legalizarea actelor de stare civilă și de identitate la notar

Solicitarea cazierului judiciar moldovenesc

Pregătirea dosarului pentru depunere

Depunerea dosarului la Consulatul României sau în cadrul Autorității 

Naționale pentru Cetățenie din România. 12

3

4

5

6

1

2Programarea online pentru depunerea actelor la Consulatul 

României

Depunerea actelor la Consulat

Depunerea jurământului de credință față de statul Român

2

3

1

ATENȚIE: Depunerea jurământului se face doar personal. 

Legea nu prevede nicio excepție de la această regulă.
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022 10 50 807

PERFECTAREA ACTELOR DE IDENTITATE
(BULETIN ȘI/SAU PAȘAPORT)

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ32

Programarea pentru depunerea actelor

Pregătirea dosarului pentru depunere

Depunerea actelor pentru transcriere

Ridicarea actelor de stare civilă

3

1

4După caz, efectuarea unei programări (în dependență de Județ)

Deplasarea în România pentru depunerea cererii de perfectare a 

buletinului/pașaportului

Deplasarea repetată pentru ridicarea actului

2

3

1

4

ATENȚIE: Depunerea actelor pentru transcriere se face doar 

personal. Depunerea prin procură a actelor constituie infracțiune 

și se pedepsește penal.
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022 10 50 808

DUPĂ CAZ, DUPĂ OBȚINEREA BULETINULUI ROMÂNESC 
POȚI SOLICITA ALOCAȚII PENTRU COPIII MINORI, 
PRESCHIMBA PERMISUL DE CONDUCERE ȘI PERFECTA 
ATESTATELE PROFESIONALE (PENTRU ȘOFERII PROFESIONIȘTI).

5
Deplasarea în România pentru deschiderea unui cont bancar

Pregătirea dosarului pentru alocații

Depunerea dosarului în cadrul instituției competente din România

1
2
3

Depunerea dosarului pentru alocații

1

2

3
4
5

Perfectarea fișei medicale în cadrul unei instituții medicale 

autorizate din România

Programarea online pentru preschimbarea permisului de conducere 

(după caz)

Achitarea taxei de stat

Depunerea cererii de preschimbare a permisului

Ridicarea permisului de conducere

Preschimbarea permisului de conducere:

2

3

4

1

6
5

Identificarea unei școli în cadrul căreia se vor susține examenele 

corespunzătoare

Programarea pentru susținerea examenelor

Achitarea taxelor de stat

Susținerea examenelor 

Depunerea actelor necesare în cadrul instituției competente

Ridicarea atestatelor 

Depunerea cererii pentru obținerea atestatelor profesionale 
pentru șoferi (CPC, CPI, ADR)

Indiferent la care etapă ești în redobândirea cetățeniei sau 

perfectarea actelor, cu JustConsult obții actele legal, sigur și rapid. 

Vrei să afli mai multe? Sună pentru a primi consultația gratuită a 

unui expert: 022 10 50 80
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Înainte de a te programa pentru depunerea dosarului, îți 

recomandăm să verifici corectitudinea datelor înscrise în actele 

tale. Din experiența JustConsult, cele mai multe probleme apar 

anume la această etapă.

022 10 50 809

Îți amintim că orice cetățean al Republicii Moldova este în drept să 

redobândească cetățenia română în baza rudelor (părinți /bunici/ 

străbunici) născuți pe teritoriul României Mari până în 28 iunie 1940.
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ETAPA 1
SOLICITAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ MOLDOVENEȘTI 

PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE CETĂȚENIE ROMÂNĂ

www.justconsult.md

Agenția Servicii Publice

Unde?

În funcție de termenul la care urmează a fi solicitate actele

Taxe de stat

http://asp.gov.md/

Află detalii, adrese și programări aici:

A
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Actele de stare civilă proprii: 

Certificat de naștere 

Certificat de căsătorie (după caz) 

Certificate de naștere a minorilor 

Actele de stare civilă ale părinților:

Certificat de naștere și/sau deces a tatălui

Certificat de naștere și/sau deces a mamei 

Certificat de căsătorie a părinților

Actele de stare civilă ale bunicilor (pe linia cărora se va depune dosarul de 

redobândire a cetățeniei române):

Certificat de naștere și/sau deces a bunicului 

Certificat de naștere și/sau deces a bunicii 

Certificat de căsătorie a bunicilor 

Actele de stare civilă ale străbunicilor (pe linia cărora se va depune dosarul de 

redobândire a cetățeniei române − dacă este cazul):

Certificat de naștere și/sau deces a străbunicului 

Certificat de naștere și/sau deces a străbunicii

Certificat de căsătorie a străbunicilor  

La această etapă ai nevoie de următoarele acte pentru dosarul de 

cetățenie română

022 10 50 8011
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022 10 50 8012

Cât timp îți va lua pregătirea dosarului de sine stătător 
doar la prima etapă? Vezi mai jos toți pașii de urmat:

Identificarea actelor de stare civilă moldovenești 

Programarea la Agenția Servicii Publice pentru solicitarea 

duplicatelor actelor de stare civilă

Deplasarea la Oficiul Stării Civile în data programată

Depunerea cererilor de eliberare a actelor

Achitarea taxelor de stat

Ridicarea actelor la data stabilită 

Analiza datelor înscrise în duplicate 

Depunerea actelor pentru rectificări în cazul în care s-au depistat 

erori 

2

3
4

5
6
7
8

1

Perioada totală de obținere a actelor:

În jur de 1-3 luni

Situații specifice:

Necesitatea deplasării la Oficiile Stării Civile din alte localități ale Moldovei 

(după domiciliul părinților, bunicilor), în vederea rectificării actelor
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022 10 50 8013

Lasă-ne datele de contact pe pagina 

https://justconsult.md/service/cetatenie-romana/ 

Revenim cu un apel pentru programare la sediul JustConsult 

Verificăm actele și oferim soluții 

Perfectezi procura la un notar 

Semnezi contractul cu JustConsult

Avem grijă de perfectarea actelor

Primești actele la sediul JustConsult în data stabilită 

2 (prima - la semnarea 

contractului și a doua pentru 

ridicarea actelor perfectate)

Perioada totală de obținere

a actelor cu JustConsult:

Până la 1 lună
După ce ai colectat toate actele și te-ai asigurat că acestea nu conțin 

neconcordanțe, poți să-ți faci o programare pentru depunerea dosarului 

și să mergi la notar pentru a legaliza actele.

Cu JustConsult, procedura durează mai puțin:

Total deplasări :



3
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022 10 50 8014

Recomandări:

Etapa programării pentru depunerea dosarului este foarte importantă:

înregistrările dosarelor de cetățenie română se efectuează în temeiul 

art. 8, art. 8¹, art. 10, art. 11. Ca să afli în baza cărui articol trebuie să-ți faci 

programarea sună la numărul de telefon 022 10 50 80

PROGRAMAREA PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE 

REDOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE

B

pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie 

(http://cetatenie.just.ro)  sau pe site-ul

Consulatului României (https://www.econsulat.ro) 

Unde:

Află toate detaliile despre acest serviciu aici: 

https://justconsult.md/service/cetatenie-romana/

sau sună la 022 10 50 80 pentru o consultație gratuită.

Poți beneficia de asistența unui avocat din România, partener 

JustConsult, pentru a depune dosarul în cel mai scurt timp.

Vrei să obții programarea în decurs de până la 5 zile?
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Verifică de câteva ori lista actelor necesare pentru dosarul de cetățenie. 

Nu uita că acesta trebuie să conțină atât acte în original cât și copii 

legalizate la notar. Ordinea actelor este de asemenea importantă. 

Dacă ai neclarități sau întrebări sună la 022 10 50 80 pentru o 

consultație gratuită

Notă:

Copiile și declarațiile pot fi legalizate la orice notar din Republica 

Moldova sau România, precum și în cadrul Consulatelor României din 

străinătate.

Copiile legalizate notarial ale actelor de stare civilă

Copiile legalizate notarial ale actelor de identitate și călătorie

3 declarații (după caz: una sau mai multe declarații din partea 

ambilor părinți pentru copiii incluși în dosar)

Cazierul judiciar moldovenesc

Dosarul de redobândire a cetățeniei române reprezintă un dosar cu șină, 

în care se includ:

Ce trebuie să știi la această etapă:

Recomandare
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022 10 50 8016

Unde:

Ce trebuie să știi la această etapă:

La Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Serviciului Tehnologii 

Informaționale

str. Iacob Hîncu 3A, mun. Chișinău

Cererea privind eliberarea cazierului judiciar poate fi depusă atât 

personal cât și prin procură.

Cât timp îți va lua procedura dacă soliciți eliberarea 
cazierului personal? Vezi mai jos pașii de parcurs:

SOLICITAREA CAZIERULUI JUDICIAR MOLDOVENESCC

Completezi cererea online 

https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=b60f9e3e-8405-45

35-aeba-015b54423588

Achiți taxa de stat pentru cazier 

Mergi la sediul Serviciului Tehnologii Informaționale din mun. 

Chișinău pentru a ridica cazierul judiciar

1

2

3
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022 10 50 8017

Cum:
Perfectezi procura în cadrul Consulatului Republicii Moldova din țara în 

care te afli

Expediezi procura la sediul JustConsult

Ridici cazierul la sediul JustConsult sau îl primești prin curierat în țara în 

care te afli

Cu JustConsult, economisești timpul:

Solicitarea cazierului judiciar moldovenesc pentru 
cetățenii moldoveni ce se află în străinătate:

Ne vizitezi la sediul JustConsult din mun. Chișinău, str. Ismail 81/1, 

et.2, of. 212

Primești modelul de procură pe care o perfectezi la notar

Semnezi contractul de asistență juridică

Primești cazierul judiciar la sediul JustConsult

1

2

3

4

1

2

3
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022 10 50 8018

La sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București (str. 

Smârdan 3, Sector 3)

La birourile teritoriale ale Autorității Naționale pentru Cetățenie din 

Iași, Suceava sau Galați

Iași: șos. Națională nr.43

Suceava: str. Ștefan cel Mare 36

Galați: str. Portului 20

La consulatele României din Chișinău, Bălți, sau Cahul, în 

dependență de domiciliu

În cadrul Consulatului României din străinătate, în cazul deținerii 

unui permis de ședere în țara respectivă

Unde:
1

2

3

4

Pentru a depune actele în data stabilită la sediile Autorității 

Naționale pentru Cetățenie din România, vei trece frontiera cu 

pașaportul biometric sau pașaportul simplu valabil, cu viza 

aplicată. Nu uita că după ce treci frontiera va trebui să faci o 

copie a paginii din pașaport care conține ștampila de intrare în 

țară. Această copie o vei anexa la dosarul de cetățenie.

DEPUNEREA DOSARULUI DE REDOBÂNDIRE A 

CETĂȚENIEI ROMÂNE
E



Recomandare
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Dacă mergi personal, alege plecările spre București sau Iași

Ca să ajungi în data și locul stabilit în timp util, intră pe site-ul 

JustConsult și alege opțiunea de călătorie dorită. Organizăm plecări 

zilnice spre București și Iași. Completează formularul pe 

https://justconsult.md/service/transport-romania-tur-retur/ și ai locul 

rezervat. Ajungem exact la sediile Autorității Naționale pentru Cetățenie, 

deci nu ai nevoie de taxi.

Ce trebuie să știi:

Nu se percep taxe pentru depunerea dosarului de redobândire a 

cetățeniei române nici la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din 

România, nici la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 

României în Republica Moldova.

La depunerea cererilor privind cetățenia română, vei prezenta actele 

de stare civilă atât în copie legalizată, cât și în original.

Nu este necesară apostilarea actelor din Republica Moldova, Rusia și 

Ucraina.

Nu se acceptă actele laminate, plastifiate.



Vrei să depui dosarul mai rapid fără să aștepți luni 
de zile programarea?

Alege să depui dosarul prin intermediul unui avocat în România. Intră pe 

https://justconsult.md/, completează formularul sau sună la 

022 10 50 80 pentru consultația gratuită a unui expert. 

Ai depus dosarul. Ce ai de făcut acum?

Ce trebuie să știi:

Poți primi unul dintre următoarele răspunsuri din partea 

Autorității Naționale pentru Cetățenie:

Ai câteva posibilități de a afla la ce etapă de soluționare se află 

dosarul tău:

Verifică online etapa dosarului pe pagina http://cetatenie.just.ro/

Solicită răspuns pentru etapa dosarului prin scrisoare recomandată

Dosarul necesită completări

Dosarul se află la etapa de verificare

Dosarul a fost verificat, are aviz pozitiv și urmează să fie inclus în 

Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie

Așteaptă soluționarea cererii de redobândire a cetățeniei. Aceasta durează 

la momentul actual 2 – 2,5 ani.

www.justconsult.md

022 10 50 8020

1
2



Ce înseamnă includerea în Ordinul Președintelui ANC 

(Autoritatea Națională pentru Cetățenie)?

Nu te descurci în căutarea răspunsului privind etapa la care 

se află dosarul de cetățenie?

Acest răspuns înseamnă că în decurs de aproximativ 1-3 săptămâni vei 

primi scrisoarea privind comunicarea ordinului la adresa de domiciliu, și 

respectiv, vei putea trece la următoarea etapă și anume programarea 

pentru depunerea jurământului.

Te ajutăm cu întocmirea unei scrisori recomandate. Astfel, vei ști sigur că 

e formulată corect și expediată la adresa corectă. Află mai multe aici 

www.justconsult.md/ sau sună-ne la 022 10 50 80 pentru consultație 

gratuită.

www.justconsult.md

022 10 50 8021



Consulatul României din Republica Moldova în funcție de domiciliu.

www.justconsult.md

022 10 50 8022

Te programezi la depunerea actelor pentru jurământ la Consulatul 

României din Moldova, în dependență de domiciliu (www.econsulat.ro)

Mergi la Consulat și depui actele

Depui jurământul de credință și obții certificatul de cetățenie 

română

1

2

3

Unde:

După ce ai primit scrisoarea cu răspuns pozitiv la redobândirea 

cetățeniei române, ai 6 luni la dispoziție ca să te programezi pentru 

a depune jurământul de credință față de statul român. Pentru 

aceasta e necesar să:

Ce trebuie să știi:

ETAPA 2
DEPUNEREA ACTELOR PENTRU JURĂMÂNTUL DE 

CREDINȚĂ
A
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022 10 50 8023

Atunci când vei merge la Consulat, va trebui să prezinți 

următoarele acte:

După depunerea actelor pentru jurământ la ghișeu vei afla data și ora 

pentru depunerea jurământului.

Notă

Certificatul de naştere (original și copie)

Certificatul de căsătorie (original și copie)

Buletinul de identitate şi fişa de însoţire (original și copie)

Două fotografii color recente, format 3,5 x 4,5 cm (original)

Pentru persoanele care depun jurământul în alt stat decât cel de 

domiciliu este obligatoriu permisul de şedere din acel stat (valabil, 

în original și copie)

Pentru minorii incluşi în ordinele Autorității Naționale pentru 

Cetățenie (la unul dintre părinţi): 2 poze în formatul 3,5 x 4,5 cm 

pentru fiecare copil. 

Scrisoarea de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie privind 

aprobarea cererii de redobândire a cetățeniei române (orginal și 

copie)

Dacă depui jurământul în România, vei prezenta și pașaportul/ actul de 

identitate al copilului minor.



Ce trebuie să știi:

www.justconsult.md

022 10 50 8024

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CREDINȚĂ ȘI 

OBȚINEREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

B

La Consulatul României din Republica Moldova (în funcție de domiciliu: 

Chișinău, Bălți, Cahul) sau la sediul Autorității Naționale pentru 

Cetățenie din România

Actele necesare la depunerea jurământului la unul din Consulatele 

României din R. Moldova sunt:

Bonul cu data programării

Buletinul de identitate moldovenesc

Unde:

Vei depune PERSONAL jurământul în data și ora programării. Te 

atenționăm că nu se acceptă întârzieri sau solicitări privind 

amânarea depunerii jurământului.
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Ai depus jurământul de credință. Ce urmează?

022 10 50 8025

1

1

2

Transcrierea actelor durează. Poți reduce din timpul de așteptare, dacă 

apelezi la JustConsult. Află mai multe aici: 

https://justconsult.md/service/certificat-de-nastere-si-casatorie-roma

nesti/ sau cere consultația gratuită a unui expert la tel. 022 10 50 80

Ai primit certificatul de cetățenie. Din acel moment ai devenit cetățean 

român și poți începe procedura de perfectare a buletinului de identitate 

(carte de identitate) sau a pașaportului românesc. Pentru aceasta e 

necesar să:

Transcrii actele de stare civilă moldovenești în acte de stare civilă 

românești (certificat de naștere, certificat de căsătorie și certificat 

de naștere a copilului/copiilor, după caz)

Depui actele pentru a obține un act de identitate românesc  sau 

un act de călătorie.

Recomandare:
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ETAPA 3

Ce trebuie să știi:

PROGRAMAREA PENTRU TRANSCRIEREA ACTELORA

1

2

La Consulatele României din Chișinău, Bălți sau Cahul, pe pagina 

www.econsulat.ro (în funcție de domiciliu) 

În România, în cadrul oricărei Primării - reședință de județ

Până la 6 luni (la Consulatele din Republica Moldova)

1-3 luni (în dependență de Județ)

Unde:

Depunerea actelor pentru transcriere se face doar personal. 

Cât timp îți va lua întreaga procedură dacă mergi personal:

Așteptare programare:

2 deplasări. Una pentru a depune actele și alta pentru a le ridica.
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Notă:  La Consulat  nu pot fi transcrise concomitent mai multe acte. Vei 

solicita transcrierea actelor pe rând și numai în baza unei programări 

pentru fiecare act.

Dacă ai de transcris 2 - 3 acte, toată procedura poate dura chiar și 1 an – 

1,5 ani. 

Dacă vrei să depui actele în cadrul unei primării din România, intră pe 

site-ul primăriei respective și cercetează care sunt condițiile de 

transcriere. 

Cu JustConsult, procedura durează mai puțin:

Lasă-ne datele tale pe 

https://justconsult.md/service/certificat-de-nastere-si-casatorie-roman

esti/ și noi vom reveni cu detalii.

Deplasări
(cu transport 
asigurat tur-retur)

Așteptare programare

1 14 zile (maxim)

Te atenționăm că modalitatea de programare și de depunere a actelor 

diferă de la județ la județ.
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Dacă apelezi la JustConsult poți transcrie toate actele în cadrul 

unei primării din București:

Faci un singur drum la sediul JustConsult.

Semnezi un contract de asistență juridică.

În data comunicată (timp de 1-2 săptămâni de la semnarea 

contractului), organizăm plecarea ta la București pentru a 

depune personal toate actele de stare civilă.

Perfectezi o procură pe partenerii JustConsult care o să ridice 

actele de la instituție.

Primești actele transcrise la sediul JustConsult.

Personal: în funcție de programare și de județ

Cu JustConsult: în jur de 2 luni

ATENȚIE: Termenul legal pentru transcriere este de 60 de zile 

calendaristice din momentul depunerii.

Află toate detaliile aici 
https://justconsult.md/service/certificat-de-nastere-si-casatorie-romanesti/

sau cere o consultație gratuită la tel. 022 10 50 80 

NOTĂ: 

În momentul ridicării actelor clienților care au solicitat transcrierile prin 

intermediul JustConsult garantăm verificarea corectitudinii datelor 

înscrise în acestea, iar dacă se depistează erori, le remitem spre corectare 

fără a cere plăți suplimentare.

Total timp necesar pentru întreaga procedură:

1

2

3

4

5



022 10 50 8029

ETAPA 2
www.justconsult.md

RIDICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ROMÂNEȘTI 

(CERTIFICAT DE NAȘTERE/CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE)

C

Le putem ridica noi, prin intermediul partenerilor JustConsult, în baza 

unei procuri. Astfel, primești actele la sediul JustConsult, fără a face un 

drum suplimentar în România.

Află toate detaliile aici

https://justconsult.md/service/certificat-de-nastere-si-casatorie-roma

nesti/    

sau cere consultație gratuită la tel. 022 10 50 80
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ETAPA 4
Ce trebuie să știi:

PERFECTAREA BULETINULUI DE IDENTITATE 

ROMÂNESC (CARTE DE IDENTITATE) 

A

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

După transcrierea actelor de stare civilă se va perfecta buletinul sau 

pașaportul românesc.

Înainte de a decide dacă ai nevoie de buletin sau pașaport românesc, 

află diferența dintre aceste 2 acte:

Buletinul românesc îți permite să beneficiezi de alocații pentru 

copii, să preschimbi permisul de conducere românesc și să 

perfectezi atestatele profesionale (pentru șoferi) precum și să 

circuli și să muncești pe teritoriul Uniunii Europene

Pașaportul românesc îți oferă dreptul de călătorie și dreptul la 

libera circulație și muncă pe teritoriul Uniunii Europene.

Pentru a afla mai multe detalii, consultă site-ul Ministerului Afacerilor 

Externe al României http://www.mae.ro/node/1422

Unde:
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Multă lume nu cunoaște diferența dintre aceste 2 acte de identitate și de 

multe ori, alege să-și perfecteze din start un pașaport românesc cu 

domiciliul în străinătate, deoarece durează doar 14 zile față de buletin 

care se perfectează în jur de 45 zile. 

Dacă ai perfectat de la bun început doar pașaport românesc cu 

domiciliul în Republica Moldova, dar ulterior îți dorești un buletin 

românesc, va fi necesar să anulezi pașaportul, după care îți vei perfecta 

buletinul de identitate românesc cu domiciliul în România și deja în 

baza lui vei depune cererea de eliberare a pașaportului cu domiciliul în 

România

Important

PERFECTAREA PAȘAPORTULUI ROMÂNESCB

La Consulatul României din străinătate, în baza unei programări 

online pe www.econsulat.ro 

În cadrul oricărui Serviciu Public Comunitar pentru Eliberarea și 

Evidența Pașapoartelor Simple din orice Județ din România

ATENȚIE: 

Pentru a perfecta un buletin de identitate românesc, trebuie să deții 

un spațiu locativ pe teritoriul României sau să identifici o persoană de 

încredere care să te ia în spațiul său de locuit.

Dacă întâmpini dificultăți la această etapă, sună la 022 10 50 80 și 

primește o consultație gratuită

Unde:
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De ce să apelezi la JustConsult pentru asistență în perfectarea 

pașaportului românesc?

Ne vizitezi la sediul JustConsult

Verificăm actele și ne asigurăm că ai totul pregătit

Semnezi contractul de asistență juridică

Mergi la București pentru a depune cererea de eliberare a 

pașaportului

Primești asistența necesară pe parcursul aflării în România și ești 

ghidat pas cu pas

Perfectezi procura pentru ridicarea pașaportului

Ridici pașaportul de la sediul JustConsult

Lasă-ne datele tale de contact pe 

https://justconsult.md/service/pasaport-romanesc/ și revenim cu o 

consultație gratuită.
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Pentru buletinul de identitate românesc, în ziua depunerii actelor 

vei perfecta o procură la un notar din România.

Pentru pașaportul românesc vei perfecta o procură la un notar din 

Republica Moldova.

Recomandare
Poți primi buletinul/pașaportul cu livrare la sediul JustConsult. E simplu:

Cu JustConsult economisești timp și bani dacă ne încredințezi livrarea 

actelor tale. Te costă mai puțin decât ai achita drumul tur-retur.

Află mai multe aici: https://justconsult.md/ sau cere consultația gratuită 

a unui jurist la tel. 022 10 50 80
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În afara actelor de stare civilă a copilului(copiilor) și ambilor 

părinți, la acest dosar vei anexa și adeverința din numele 

părinților de la Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii 

Moldova, prin care se va atesta faptul că nu primiți alocații în 

Republica Moldova

Pentru a primi alocația e necesar să-ți deschizi un cont la o bancă 

din România

ETAPA 5
La Direcția de Asistență Socială din România (în funcție de domiciliu)

Ce trebuie să știi:

DEPUNEREA ACTELOR PENTRU ALOCAȚII COPII MINORIA

Unde:

Alocațiile se acordă copiilor cetățenilor români care au domiciliul 

stabilit pe teritoriul României și dețin un buletin românesc.

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu 

luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor 

se face începând cu luna următoare depunerii cererii. În cazul în 

care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, 

plata alocației de stat pentru copii se poate face și pentru 

perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni

Decizia privind recalculul alocației se ia strict de către instituția 

competentă din România
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Lista actelor necesare la această etapă:

Știm câte griji presupune venirea pe lume a unui nou-născut, de 

aceea, poți câștiga timp dacă alegi să depui actele cu JustConsult:

Certificatul de naștere românesc al copilului

Certificatul de căsătorie românesc al părinților

Certificatele de cetățenie ale ambilor părinți

Adeverința de la Casa Națională de Asigurări Sociale

Buletinul de identitate românesc al părintelui care solicită alocații

Buletinul de identitate moldovenesc sau românesc al celuilalt 

părinte

Extras de pe contul bancar

Recomandări:
Deschide un cont bancar la una din cele mai mari bănci din România 

(BCR sau BRD). Alege un cont curent în RON sau un cont de depozit cu 

card atașat și nu uita să soliciți și un extras de pe contul bancar.

Pregătim dosarul cu toate actele necesare

Mergem și depunem dosarul în cadrul instituției

Ridicăm cardul bancar și ți-l livrăm la sediul JustConsult

1

2

3

4

5

6

7
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La preschimbarea permisului moldovenesc în cel românesc, în 

permisul românesc se vor indica categoriile în ordinea în care 

acestea au fost obținute în Republica Moldova. În permisul 

românesc se va menționa faptul că acesta a fost obținut în 

baza preschimbării permisului moldovenesc.

ATENȚIE: Fii prudent, nu există nicio modalitate legală de a obține un 

permis de conducere românesc în care să nu se regăsească 

mențiunea privind obținerea categoriilor în Republica Moldova. Totuși, 

acesta nu este un impediment pentru a te angaja în câmpul muncii în 

Uniunea Europeană.

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule (în 

funcție de locul de domiciliu din România)

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE 

MOLDOVENESC ÎN UNUL ROMÂNESC

B

Unde:

Ce trebuie să știi:

Dacă deții un buletin românesc, poți solicita preschimbarea permisului 

moldovenesc în cel românesc. Astfel, vei avea posibilitatea să conduci 

liber un autoturism pe teritoriul statelor Uniunii Europene și să te 

angajezi legal în domeniul transportului.
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Dacă alegi să depui actele personal ai de parcurs următoarele etape:

Cât timp îți va lua toată procedura, dacă alegi să mergi personal? 

Obține fișa medicală la instituțiile medicale autorizate din 

România. Aceasta presupune examinările următorilor specialiști: 

medic internist, ortoped și traumatolog, neurolog, psihiatru, 

oftalmolog, otorinolaringolog.

Fă-ți o programare pentru a depune cererea de preschimbare a 

permisului (în dependență de județ)

Depune cererea și actele necesare pentru preschimbarea 

permisului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare Vehicule.

Pentru urgentare, vei achita taxa pentru eliberarea adeverinței de 

autenticitate a permisului eliberată de Consulatul Republicii 

Moldova din România, pe care o vei anexa ulterior la cererea de 

preschimbare a permisului de conducere.

Ridică permisul de conducere în cadrul instituției.

Perfectarea fișei medicale poate dura până la 3-4 zile

Data eliberării permisului este incertă din considerentul că la 

momentul depunerii cererii nu se comunică data exactă a eliberării 

permisului, din cauza verificărilor care urmează a fi făcute.

ATENȚIE: Autoritatea competentă din România nu va elibera permisul 

de conducere românesc până când nu va obține informațiile privind 

autenticitatea permisului de conducere moldovenesc din partea 

autorităților competente din Republica Moldova. 

Îți recomandăm să urmezi procedura legală de urgentare prin 

intermediul Consulatului Republicii Moldova din România, iar pentru 

detalii sună la 022 10 50 80.

1
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Ne vizitezi la sediul JustConsult pentru semnarea contractului

Îți pregătim dosarul pentru depunere 

Organizăm transportul la București/Iași, unde vei trece examinările 

medicale și vei depune dosarul la Direcția Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare Vehicule

Îți acordăm asistența corespunzătoare pe parcursul aflării în 

România

Verificăm săptămânal dacă s-a eliberat permisul de conducere

Livrăm permisul la sediul JustConsult

Având în vedere că nu se comunică o dată exactă la care urmează a fi 

ridicat permisul de conducere, riști să mergi de câteva ori și să nu-l ai 

gata. Cu JustConsult, eviți acest risc. Verificăm periodic dacă permisul 

este gata și-l livrăm ulterior în oficiul JustConsult.

Accesează link-ul de mai jos:

https://justconsult.md/service/permis-de-conducere-romanesc/  

sau sună la 022 10 50 80

Cu JustConsult, procedura durează mai puțin:
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Ce trebuie să știi:

Care e diferența dintre CPI și CPC:

Capacitate profesională inițială (CPI)

Capacitate profesională continuă (CPC)

Transport mărfuri periculoase (ADR)

CPI-ul se eliberează șoferilor începători

CPC-ul se eliberează șoferilor profesioniști

Nivelul de experiență se stabilește în funcție de data obținerii categoriei 

de șofat.

Atestatele profesionale oferă dreptul șoferilor pentru transportare 

internațională de pasageri, mărfuri, mărfuri periculoase și cisterne

Distingem următoarele tipuri de atestate:

Vei avea nevoie de cartela tahografică (CIP) − o cartelă de memorie, 

destinată pentru utilizare la un tahograf digital, care va permite Poliției 

Rutiere să constate distanța și timpul parcurs fără pauză de către 

conducătorul auto. Această cartelă este necesară șoferilor care 

transportă marfă și pasageri. Cel care deține un CPI sau CPC obligatoriu 

trebuie să aibă și un CIP.

1
2
3

la Autoritatea Rutieră Română

DEPUNEREA ACTELOR PENTRU OBȚINEREA 

CERTIFICATELOR PROFESIONALE PENTRU ȘOFERI

(CPC, CPI, ADR)

A

Unde:



Semnăm contractul de asistență juridică

Oferim materialele necesare pentru susținerea examenelor

Te programăm pentru susținerea examenelor

Achităm toate taxele în timp util

După susținerea examenului mergem și depunem actele în cadrul 

Autorității Rutiere Române

Ridici atestatul la sediul JustConsult
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Te programezi pentru a fi înregistrat în calitate de candidat la 

susținerea examenelor la o Școală autorizată

Achiți 2 taxe: una la Școala și alta la poștă. 

Cauți de sine stătător materialele cu toată informația necesară din 

care să te pregătești pentru examen.

Faci un drum la București pentru a susține examenul.

După examen, mai faci un drum la București în vederea depunerii 

actelor necesare pentru eliberarea certificatului.

Ulterior mai faci un drum la București pentru a primi atestatul 

perfectat.

1
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Cu JustConsult, procedura durează mai puțin:

Care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgi personal?
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Pentru a primi atestatul profesional trebuie să deții buletin 

românesc și permis de conducere românesc.

Începe procedura de depunere a dosarului doar în momentul în 

care simți că ești pregătit(ă) pentru susținerea examenului.

Dacă rezultatul examenului este pozitiv, te vom contacta imediat ce 

atestatul ajunge la sediul JustConsult.

Dacă rezultatul examenului este negativ, vei reveni la sediul 

JustConsult pentru o reprogramare la examen.

1

2

3

4

Vrei să afli mai multe?

Intră pe https://justconsult.md/service/atestate-profesionale-cip/ și 

lasă-ne datele tale de contact. Vom reveni cu o consultație gratuită la 

telefon.
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JustConsult știe tot despre redobândirea cetățeniei 

române și actele românești.

Ai nevoie doar de informație? 

O primești gratis. Sună la 022 10 50 80 

Iar dacă vrei să urmezi procedura legal, rapid și corect, 

te ajutăm la orice etapă: de la colectarea actelor pentru 

dosar – până la organizarea transportului și livrarea 

actelor. Vezi lista completă a serviciilor noastre aici: 

https://justconsult.md

Mult succes în redobândirea cetățeniei!




