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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

nr. ____ din ________________ 2018 

 

 

privind aprobarea Instrucţiunilor 

cu privire la certificarea faptelor de stare civilă 

produse şi consemnate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender 

 

 

 

În temeiul  art. 131 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), Guvernul 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Instrucțiunile cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi 

consemnate în raioanele stânga Nistrului și municipiul Bender, conform Anexei. 

2. Subdiviziunile Agenției Servicii Publice vor asigura prestarea serviciilor de stare civilă de 

certificare a faptelor de stare civilă produse şi consemnate în raioanele din stânga Nistrului şi 

municipiul Bender, potrivit competențelor speciale instituite prin Ordinul Directorului Agenției 

Servicii Publice.  

3. Agenția Servicii Publice va monitoriza aplicarea prezentei Hotărâri şi va informa despre 

necesitatea actualizării ei. 

4. Biroul politici de reintegrare va coordona acțiunile necesare confirmării sau infirmării 

datelor și faptelor în legătură cu prestarea serviciilor de stare civilă privind certificarea faptelor de 

stare civilă produse şi consemnate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender. 

 
 

 

Prim ministru                                                                                

 

 

Contrasemnat: 
Ministrul Justiției    
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Anexa  

la Hotărârea Guvernului 

nr.______ din ___________  

 

INSTRUCŢIUNILE 

cu privire la certificarea faptelor de stare civilă 

produse şi consemnate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender 

 

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

1. Instrucțiunile cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în 

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender (în continuare - Instrucțiunile), stabilesc 

mecanismul de certificare a faptelor de stare civilă, care s-au produs și s-au consemnat în raioanele 

din stânga Nistrului și municipiul Bender, începînd cu data de 2 septembrie 1990, inclusiv a celor 

care s-au produs anterior acestei date și s-au consemnat exclusiv de structurile de stare civilă din 

raioanele din stînga Nistrului și mun. Bender, începînd cu data de 2 septembrie 1990.  

2. Instrucțiunile au drept scop asigurarea prestării serviciilor publice de stare civilă de către 

subdiviziunile Agenției Servicii Publice special abilitate în acest sens, în vederea garantării 

drepturilor și libertăților locuitorilor din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, dar și 

a intereselor statului, în procesul înregistrării de stat a faptelor de stare civilă menționate la pct. 1. 

3. În sensul prezentelor Instrucțiuni, prin certificarea faptelor de stare civilă se înțelege 

eliberarea certificatelor de stare civilă de model unic, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 757 din 4 iulie 2006 cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor 

de stare civilă, dar şi a altor documente de stare civilă cu privire la faptele de stare civilă menționate 

la pct. 1.  

4. Certificarea faptelor de stare civilă menționate la pct. 1 se efectuează urmare a verificării 

corespunderii acestora condițiilor de fond și a consemnării lor în condiții de procedură similare, 

consacrate în cadrul normativ al Republicii Moldova.  

5. În vederea stabilirii filiației și statutului juridic civil al persoanei sub aspectul cetățeniei, 

naționalității, a stării civile, se aplică principiile, prezumțiile și regulile instituite prin prevederile 

legislației Republicii Moldova. 

6. În scopul aprecierii posibilității certificării faptului juridic produs şi consemnat în 

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, prin eliberarea certificatelor de model unic 

aprobat, se recurge la verificarea conținutului exemplarului II sau a copiilor înscrisurilor de stare 

civilă, eliberate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender și prezentate de solicitantul 

certificării uneia din subdiviziunile Agenției Servicii Publice.  

7. Certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în raioanele din stânga Nistrului 

şi municipiul Bender este inadmisibilă dacă în scopul certificării faptelor de stare civilă au fost 

prezentate înscrisuri ce nu au fost eliberate de structurile din raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender sau care conțin date neveridice. 

8. În baza conținutului exemplarului II sau al copiilor eliberate de structurile de stare civilă 

din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender ale înscrisurilor de stare civilă, datele și 

faptele de stare civilă supuse certificării se înregistrează în resursele informaționale instituționale, 

făcându-se referință la datele de consemnare ale acestora (numărul și data consemnării faptului de 

stare civilă, atribuite în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender) și se eliberează 

certificate şi alte documente de stare civilă de model unic aprobat, conform prevederilor generale, 

stabilite prin lege. 

9. Actele de stare civilă întocmite de autorităţile statelor străine în temeiul înscrisurilor 

privind starea civilă şi documentelor de identitate eliberate de structurile din raioanele din stânga 
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Nistrului și municipiul Bender, începînd cu data de 2 septembrie 1990, produc efecte juridice pe 

teritoriul Republicii Moldova doar dacă au fost întocmite cu respectarea condițiilor de fond și de 

procedură similare celor stabilite de cadrul normativ al Republicii Moldova. 

10. Sunt considerate nevalabile înscrisurile de stare civilă întocmite, modificate, 

reconstituite în temeiul constatărilor și încuviințărilor  care se conțin în decizii cu caracter 

jurisdicțional, administrativ sau notarial emise de structurile din raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender, cu excepțiile stabilite de prezentele Instrucțiuni. În baza acestora nu se 

eliberează certificate de stare civilă, faptele de stare civilă respective urmând a fi constatate și 

încuviințate de autoritățile naționale competente.În scopul eliberării documentelor de stare civilă de 

model național,  solicitantul prezintă toate documentele în baza cărora a fost întocmit înscrisul de 

stare civilă de către structurile de stare civilă din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender.  

Documentele emanate de la autoritățile statelor străine se prezintă în original, supralegalizate 

sau, după caz, apostilate, precum şi traduse în limba română, dacă tratatele internaționale la care 

Republica Moldova este parte nu prevăd altfel. 

11. Cererii de prestare a serviciului solicitat i se dă curs doar după: 

a) prezentarea actului de identitate al solicitantului, eliberat de autoritățile competente ale 

Republicii Moldova sau ale altui stat; 

b) prezentarea tuturor documentelor constatatoare și înscrisurilor de stare civilă întocmite în 

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, începînd cu data de 2 septembrie 1990, pe 

numele titularului sau al ascendenților acestuia pe linie directă din care rezultă și se poate aprecia 

filiația și statutului juridic civil al titularului, în vederea confirmării faptului de stare civilă supus 

certificării și eliberării documentului de stare civilă de model unic aprobat; 

c)        constatarea legalității șederii pe teritoriul Republicii Moldova a cetățeanului străin, apatridului 

sau a beneficiarului de protecție internațională. 

12. Cererea de certificare a faptului de stare civilă cu eliberarea documentului de stare civilă 

de model național poate fi examinată concomitent cu cererea de modificare a actului de stare civilă, 

conform ordinii generale. 

13. Termenele de prestare a serviciilor prevăzute de prezentele Instrucțiuni şi tarifele 

aplicabile sunt stabilite de Guvern.  

 

 

Capitolul II 

Certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în raioanele din stânga 

Nistrului și municipiul Bender 

 

Secțiunea 1. Nașterea 

14. Certificatele medicale constatatoare ale nașterii, eliberate de instituțiile medicale din 

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, începînd cu data de 2 septembrie 1990, 

constituie temei pentru înregistrarea faptului nașterii unei persoane în registrele de stare civilă 

naționale. Faptul nașterii produs și consemnat în stânga Nistrului şi municipiul Bender poate fi supus  

certificării și în baza exemplarului II sau a copiei înscrisului de stare civilă corespunzător, eliberat 

de structurile din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, sau poate fi supus înregistrării 

în registrele de stare civilă naționale conform ordinii generale reglementate de lege, în temeiul unei 

hotărâri judecătorești privind nașterea unei persoane de către o femeie concretă. 

 

Secțiunea 2. Decesul 

15. Certificatele medicale constatatoare ale decesului, eliberate de instituțiile medicale din 

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, începînd cu data de 2 septembrie 1990,  

constituie temei pentru înregistrarea faptului decesului unei persoane în registrele de stare civilă 

naționale. Faptul decesului produs și consemnat în stânga Nistrului și municipiul Bender poate fi 

supus certificării și în baza exemplarului II sau a copiei înscrisului de stare civilă corespunzător, 
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eliberat de structurile din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, sau poate fi supus 

înregistrării în registrele de stare civilă naționale conform ordinii generale reglementate de lege, în 

temeiul unei hotărâri judecătorești privind constatarea decesului unei persoane la o anumită dată și 

în anumite împrejurări sau declararea persoanei ca fiind decedată. 

 

Secțiunea 3. Adopția 

16.  Faptul adopției încuviințate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, până 

la intrarea în vigoare a Legii nr. 1482 din 10 iunie 1993 privind modificarea şi completarea unor 

acte legislative în problema înfierii copiilor rămași fără îngrijirea părintească, poate fi supus 

înregistrării în registrele de stare civilă naționale prin aplicarea mențiunilor privind adopția şi 

operarea modificărilor corespunzătoare în actul de naștere al persoanei adoptate. 

17. Aplicarea în actele de stare civilă a mențiunii privind adopția încuviințată pe teritoriul 

Republicii Moldova, după intrarea în vigoare a Legii nr. 1482 din 10 iunie 1993 privind modificarea 

şi completarea unor acte legislative în problema înfierii copiilor rămași fără îngrijirea părintească, 

şi operarea modificărilor corespunzătoare se efectuează doar în temeiul hotărârilor judecătorești 

naționale privind încuviințarea adopției. 

18. Adopția încuviințată pe teritoriul unui alt stat, de către o instanță judecătorească străină 

printr-o hotărâre judecătorească, consemnată într-un înscris de stare civilă întocmit în raioanele din 

stînga Nistrului și municipiul Bender, va fi certificată după recunoașterea și încuviințarea executării 

acesteia pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

Secțiunea 4. Stabilirea paternității 

19. Aplicarea în actele de stare civilă a mențiunii privind stabilirea paternității şi operarea 

rectificărilor corespunzătoare se efectuează în temeiul declarației pe proprie răspundere a părinților 

cu privire la confirmarea veridicității declarației depuse la consemnarea nașterii de către structurile 

de stare civilă din raioanele din stînga Nistrului și mun. Bender după 2 septembrie 1992. Declarația 

pe proprie răspundere a părinților  poate fi depusă, în original, la subdiviziunea competentă a 

Agenției Servicii Publice, la notar, misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, 

precum şi la o autoritate competentă a statului străin. 

Documentele emanate de la autoritățile statelor străine se prezintă în original, 

supralegalizate sau, după caz, apostilate, precum şi traduse în limba română, dacă tratatele 

internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel. 

20. Prezumția de paternitate a soțului sau a fostului soț poate fi înlăturată printr-o declarație 

comună a soților sau a foștilor soți, depusă personal la momentul înregistrării nașterii copilului sau 

examinării cererii de certificare a faptului nașterii produs în raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender. 

21. Aplicarea mențiunii privind contestarea paternității şi operarea rectificărilor 

corespunzătoare în actul de naștere al copilului se efectuează în temeiul hotărârii instanței 

judecătorești naționale sau străine, după recunoașterea și încuviințarea executării acesteia pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

 

Secțiunea 5. Certificarea faptului nașterii cu eliberarea documentului de stare civilă  

22. Ca rezultat al certificării faptului naşterii pot fi eliberate certificatul de naştere, duplicatul 

certificatului de naștere, extrasul de pe actul de naștere, adeverinţă de naştere (F3NAa). 

23. Pentru certificarea faptului nașterii solicitantul prezintă, suplimentar documentelor și 

înscrisurilor menționate la pct. 11, următoarele documente: 

a) copia ștampilată, eliberată de structurile din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, 

cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data adresării, de pe înscrisul de stare civilă prin care se 

atestă nașterea sau certificatul de constatare a nașterii eliberat de instituțiile medico-sanitare din  

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, eliberat după 2 septembrie 1990;  
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b) declarația pe proprie răspundere a solicitantului, privind confirmarea veridicității înscrisurilor 

prezentate; 

c) copia cererii mamei privind înscrierea datelor despre tată, după caz; 

d) procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul copilului găsit, eliberat de autoritățile 

naționale, după caz. 
24. Pentru certificarea faptului nașterii unei persoane născută în cadrul unei căsătorii 

consemnate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, suplimentar celor menționate la 

pct. 23, urmează a fi prezentate următoarele documente: 

a) copia înscrisului de stare civilă prin care se atestă căsătoria, eliberată de structurile din 

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data 

adresării; 

b) copiile înscriselor de stare civilă pe numele părinților, întocmite de structurile din stânga 

Nistrului și municipiul Bender după 2 septembrie 1990; 

c) declarația pe proprie răspundere, după caz - a ambilor părinți sau doar a mamei, privind 

confirmarea veridicității declarației efectuată la consemnarea nașterii. În cazul în care un părinte sau 

ambii părinți sunt decedați, se prezintă hotărârea judecătorească a instanței naționale privind 

constatarea paternității. Declarația poate fi întocmită la organul de stare civilă, la notar sau la 

reprezentanța Republicii Moldova în străinătate, precum şi la o autoritate competentă a statului 

străin. Documentele emanate de la autoritățile statelor străine se prezintă în original, supralegalizate, 

sau, după caz, apostilate şi traduse în limba română, dacă tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte nu prevăd altfel. 
25. La examinarea posibilității de certificare a faptului nașterii se va aprecia modul de 

dobândire a numelui de familie al copilului, precum şi temeiul înscrierii datelor despre tată. 

26. În condițiile în care înscrierea datelor despre tată şi dobândirea numelui de familie al 

copilului are la bază o căsătorie care nu poate fi certificată din cauza faptului că s-a produs cu 

încălcarea condițiilor de fond sau de procedură similare celor prevăzute de legislația Republicii 

Moldova sau a faptului că paternitatea a fost stabilită  de către un organ jurisdicțional 

neconstituțional, se va proceda la recunoașterea faptului nașterii prin aplicarea prezumției legale de 

paternitate sau recunoașterea prin acordul comun al părinților în procedură administrativă a 

paternității copilului, cu atribuirea copilului a numelui unuia dintre părinți prin acord comun al 

acestora.  

27. În cazul în care căsătoria părinților copilului s-a consemnat de structurile de stare civilă 

din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender cu încălcarea condițiilor de fond sau de 

procedură similare celor prevăzute în legislația Republicii Moldova sau în condițiile unui divorț 

anterior al unuia din părinți,  pronunțat de un organ jurisdicțional neconstituțional sau desfacerii 

căsătoriei anterioare a unuia dintre părinți ca urmare a declarării de un organ jurisdicțional 

neconstituțional a decesului fostului său soț,  pe actul de naștere se aplică mențiunea privind 

inadmisibilitatea certificării  căsătoriei, apreciind totodată statutul copilului ca fiind născut în afara 

căsătoriei, sau după caz, născut în cadrul unei căsătorii înregistrate anterior care întrunește condițiile 

menționate în acest alineat.  

 

Secțiunea 6. Certificarea faptului căsătoriei cu eliberarea documentului de stare civilă  

28. Ca rezultat al certificării faptului căsătoriei pot fi eliberate certificatul de căsătorie, 

duplicatul certificatului de căsătorie, extrasul de pe actul de căsătorie. 

29. Pentru certificarea faptului căsătoriei, în cazul când căsătoria între cetățenii Republicii 

Moldova s-a consemnat în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, soții prezintă, 

suplimentar documentelor menționate la pct. 11:  

a) copia ștampilată, eliberată de structurile de stare civilă din raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data adresării, de pe înscrisul de stare 

civilă prin care se atestă căsătoria; 
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b) declarația pe proprie răspundere a soților, privind confirmarea veridicității declarației efectuate 

la consemnarea căsătoriei de structurile de stare civilă din raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender; 

f) dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, după caz; 

g) declarația pe proprie răspundere a solicitantului, privind confirmarea veridicității înscrisurilor 

prezentate. 

30. Pentru certificarea faptului căsătoriei, în cazul căsătoriei consemnate în raioanele din  

stânga Nistrului și municipiul Bender între un cetățean al Republicii Moldova și un cetățean străin 

sau între cetățeni străini, soții prezintă, suplimentar la actele prevăzute la pct. 29, certificatul ce 

atestă lipsa impedimentelor pentru înregistrarea unei căsătorii în afara țării de origine. 
31. Dacă ulterior desfacerii unei căsătorii în baza unei decizii a unui organ jurisdicțional 

neconstituțional, în temeiul cererii a cel puțin unuia dintre soți a fost consemnată o altă căsătorie de 

structurile de stare civilă din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender sau încheiată o altă 

căsătorie, indiferent de locul înregistrării acesteia, inclusiv într-un alt stat, această căsătorie nu se 

recunoaște și nici nu se certifică. Imposibilitatea certificării căsătoriei nu afectează drepturile 

copiilor născuți în cadrul acesteia. 

32.  Încheierea unei căsătorii în cadrul unui loc de detenție similar instituțiilor penitenciare, 

situat în stânga Nistrului, nu poate constitui temei pentru refuzul certificării acesteia în măsura în 

care s-a efectuat cu respectarea condițiilor de fond sau de procedură similare celor prevăzute în 

legislația Republicii Moldova. 

 

Secţiunea 7. Certificarea faptului divorțului cu eliberarea documentului de stare civilă 

33. Ca rezultat al certificării faptului divorţului pot fi eliberate certificatul de divorţ, 

duplicatul certificatului de divorţ, extrasul de pe actul de divorţ. 

34. Faptele de divorț consemnate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, în 

baza deciziilor organelor jurisdicționale neconstituționale – nu se certifică, fiind necesară 

examinarea acțiunii de divorț, în fond, de instanța judecătorească  sau înregistrarea unui nou act de 

divorț în baza acordului comun sau a cererii unuia dintre soți, potrivit prevederilor legislației 

Republicii Moldova; 

35. Faptele de divorț consemnate în baza acordului comun al soților pot fi certificate dacă 

sunt întrunite condițiile certificării căsătoriei astfel desfăcute.  

36.  Nu se admite certificarea unui fapt de divorț care a fost consemnat la declarația unuia 

dintre soți în condițiile în care celălalt este decedat conform înscrisului de stare civilă eliberat de 

structurile de stare civilă din raioanele din stînga Nistrului și mun. Bender.  

37. Desfacerea unei căsătorii în cadrul unui loc de detenție similar instituțiilor penitenciare, 

situat în stânga Nistrului, nu poate constitui temei pentru refuzul certificării acestui fapt în măsura 

în care desfacerea căsătoriei s-a efectuat cu respectarea condițiilor de fond sau de procedură similare 

celor prevăzute în legislația Republicii Moldova. 
 

Secţiunea 8. Certificarea faptului decesului cu eliberarea documentului de stare civilă  

38. Ca rezultat al certificării faptului decesului pot fi eliberate certificatul de deces, 

duplicatul certificatului de deces, extrasul de pe actul de deces. 

39. Pentru certificarea faptului decesului consemnat în raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender, suplimentar documentelor menționate la pct. 11, solicitantul prezintă copia 

ștampilată, eliberată de structurile din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, cu cel 

mult 10 zile lucrătoare înainte de data adresării, de pe înscrisul de stare civilă prin care se atestă 

decesul sau certificatul de constatare a decesului eliberat de instituțiile medico-sanitare din raioanele 

din stânga Nistrului și municipiul Bender. 
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Secțiunea 9. Certificarea faptelor de stare civilă, consemnate cu constituirea dosarelor de 

stare civilă de către structurile de stare civilă din raioanele din stânga Nistrului și municipiul 

Bender 

40. Pot fi supuse certificării următoarele fapte de stare civilă, consemnate cu constituirea 

dosarelor de stare civilă de către structurile de stare civilă din raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender, după cum urmează: 

a) faptul nașterii și faptul decesului consemnate în procedura similară celei de înregistrare ulterioară;  

b) faptul schimbării numelui şi/sau a prenumelui; 

c) modificarea, reconstituirea și anularea înscriselor de stare civilă.  

41. La certificarea faptelor menționate la pct. 40, certificarea se face în baza dosarelor 

constituite de structurile de stare civilă din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender și a 

deciziei emise în acest sens, urmând a fi confirmată temeinicia argumentelor indicate în decizia 

corespunzătoare potrivit legislației Republicii Moldova, de către subdiviziunea Agenției Servicii 

Publice, responsabilă pentru aprobarea prealabilă a deciziilor de stare civilă emise în procesul de 

înregistrare a actelor de stare civilă, în condiții speciale, cu constituirea dosarului respectiv.  

42. În cazul imposibilității confirmării temeiniciei deciziei de consemnare ulterioară, 

modificare, reconstituire, anulare a înscriselor de stare civilă, în conformitate cu prevederile 

legislației Republicii Moldova, certificarea faptului nu se admite. 

43. În cazul admiterii certificării faptelor de stare civilă menționate la pct. 40, se eliberează 

documentul de stare civilă corespunzător, în modul stabilit de legislația Republicii Moldova. 

44. La certificarea faptelor menționate la pct. 40, se ţine cont de următoarele condiții: 

a) toate materialele anexate la dosar se confirmă în modul stabilit de pct. 10; 

b) în cazul dosarelor constituite prin reprezentant, la demersul reprezentanților localităților din 

stânga Nistrului și ai municipiului Bender, acestea trebuie să fie însoțite de documentele respective 

întocmite cu respectarea condițiilor de fond și de procedură similare celor prevăzute în  legislația 

Republicii Moldova, precum şi de copiile actelor de identitate ale persoanelor împuternicite în acest 

sens;  

c) la dosar se anexează copiile înscrisurilor de stare civilă întocmite începînd cu data de 2 septembrie 

1990, precum şi cele în care au fost operate modificările de rigoare începând cu data de 2 septembrie 

1990;  

d) în cazul în care există neconcordanțe, se solicită, dacă nu sunt cunoscute organului de stare civilă,  

prezentarea copiilor înscriselor de stare civilă întocmite în raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender până la data de 2 septembrie 1990, chiar dacă în înscrisurile respective nu au fost 

operate modificări. 

 

Secțiunea 10. Procese operaționale privind certificarea faptelor de stare civilă 

45. În toate situațiile în care personalul responsabil de recepționarea cererii, verificând 

condițiile consemnării în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender a unui fapt de stare 

civilă, constată încălcări ale condițiilor de fond sau de procedură similare celor prevăzute de 

legislația Republicii Moldova, pe copia înscrisului de stare civilă prezentat pentru certificarea 

faptului de stare civilă urmează a se menționa toate încălcările comise la consemnarea faptului de 

stare civilă produs în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender.  

46. Documentul de stare civilă se eliberează doar în limitele înscrierilor care se referă la 

fapte de stare civilă ce nu contravin condițiilor de fond și care nu au fost consemnate cu încălcarea 

condițiilor de procedură similare celor prevăzute de legislația Republicii Moldova.  
47. În cazul identificării în fondul arhivistic al subdiviziunii competente a Agenției Servicii 

Publice a  unui act de stare civilă înregistrat de organul de stare civilă şi unui înscris de stare civilă, 

întocmit în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender începînd cu data de 2 septembrie 

1990, cu privire la același fapt juridic şi cu privire la aceleași persoane, obligatoriu, în scopul 

identificării documentelor care urmează a fi anulate se întocmește o concluzie privind legalitatea 

eliberării documentelor de stare civilă în baza celor două înscrisuri menționate.  
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La întocmirea concluziei se ține cont de următoarele aspecte: 

a) se anulează documentele de stare civilă eliberate în baza copiilor de pe înscrisurile de stare civilă 

eliberate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, dacă aceste înscrisuri au fost 

întocmite ulterior înregistrării faptului juridic de către organul de stare civilă;  

b) se anulează reînregistrările efectuate de organele de stare civilă conform înscrisurilor de stare 

civilă  care dublează acte existente în fondul arhivistic al subdiviziunii competente din cadrul 

Agenției Servicii Publice (de același tip, pe numele acelorași persoane cu privire la fapte produse şi 

consemnate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender până în anul 1993, inclusiv); 

c) nu se validează mențiunile efectuate în înscrisurile de stare civilă privind modificarea statutului 

juridic de stare civilă al persoanei în temeiul deciziilor cu caracter jurisdicțional emise de structurile 

neconstituționale din raioanele din stânga Nistrului și mun. Bender;  

d) nu este necesară reconfirmarea consimțământului persoanei vizând acordul comun al soților sau 

al părinților, cerut în condițiile legii, dacă acesta a fost exprimat anterior certificării faptului; 

e) se anulează documentele de stare civilă eliberate în baza faptelor de stare civilă, consemnate  în 

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, dacă aceste fapte au fost consemnate anterior 

înregistrării acelorași date și fapte în registrele de stare civilă naționale şi dacă faptul de stare civilă 

consemnat în raioanele din stânga Nistrului şi municipiul Bender nu a fost declarat de către titular.  

48. În cazul cetățenilor străini, apatrizilor și beneficiarilor de protecție internațională pe 

numele cărora potrivit legislației statului de cetățenie/origine nu pot fi eliberate certificate privind 

îndeplinirea condițiilor pentru încheierea unei căsătorii şi confirmarea lipsei impedimentelor la 

căsătorie, se vor solicita, după caz, declarațiile pe propria răspundere, autentificate notarial sau 

consular. 

49. La prezentarea înscriselor eliberate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul 

Bender, persoana responsabilă procedează la verificarea în complexitate  şi supune unei analize 

minuțioase toate faptele juridice produse şi consemnate în raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender vizând o persoană.    

50. În vederea confirmării sau infirmării consemnării unor fapte de stare civilă produse în 

raioanele din în stânga Nistrului și municipiul Bender, precum şi în cazul prezenței unor îndoieli cu 

privire la veridicitatea datelor prezentate, solicitarea certificării faptelor de stare civilă poate fi 

suspendată, până la realizarea verificărilor de rigoare prin intermediul Biroului politici de 

reintegrare. 

 

Secțiunea 11. Sistematizarea înscrisurilor de stare civilă  

eliberate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender 

51. Exemplarul II și copiile înscrisurilor de stare civilă prezentate de către solicitantul 

certificării faptului de stare civilă se rețin de către persoana responsabilă de recepționarea cererii, 

iar după verificarea și constatarea întrunirii condițiilor certificării faptelor de stare civilă consemnate 

în conținutul acestora, se transmit, prin act, subdiviziunii competente, spre sistematizare și păstrare 

în fondul arhivistic al registrelor actelor de stare civilă și înregistrarea faptelor respective în resursele 

informaționale instituționale. 

52. Subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice va asigura înregistrarea faptelor 

în baza tuturor copiilor înscriselor de stare civilă transmise spre sistematizare, păstrare și 

înregistrarea faptelor de stare civilă, precum și aplicarea mențiunilor privind imposibilitatea 

certificării faptelor de stare civilă, atunci când nu sunt întrunite condițiile certificării. 

 

Secțiunea 12. Aplicarea mențiunilor pe înscrisurile de stare civilă  

eliberate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender 

53. Dacă sunt întrunite condițiile certificării faptelor de stare civilă ce modifică statutul 

juridic civil al persoanei, faptul de stare civilă respectiv urmează a fi menționat pe marginea 

înscriselor de stare civilă ale persoanei în cauză, din care rezultă faptul de stare civilă certificat. 
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54. Mențiunile se aplică pe toate înscrisurile de stare civilă întocmite în raioanele din stânga 

Nistrului și municipiul Bender care sunt supuse examinării subdiviziunilor competente, atât pe recto 

(pe marginea actului), cât şi pe verso filei.  

55. Adopțiile încuviințate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender contrar 

regulilor similare prevăzute în Legea nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopției, nu 

produc efecte juridice. Faptul juridic al încuviințării unei adopții în raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender nu poate fi certificat prin aplicarea unor mențiuni pe înscrisurile de naștere 

eliberate de structurile de stare civilă din raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender.  

56. Aplicarea mențiunilor de stabilire a paternității este posibilă doar în cazul în care 

stabilirea paternității a avut loc cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 47 al Codului familiei al 

Republicii Moldova nr. 1316 din 26 octombrie 2000. 

57. La eliberarea documentelor de stare civilă, conținutul acestora se completează doar în 

limitele confirmării faptului de stare civilă produs şi consemnat de structurile din raioanele din 

stânga Nistrului și municipiul Bender.  

58. Mențiunile aplicate se vor referi la înscrierile şi mențiunile din înscris contrare 

condițiilor stabilite în cadrul normativ al Republicii Moldova. 

59. Textul mențiunilor are următorul cuprins, după caz: 

1) pentru înscrisurile de stare civilă referitoare la căsătorie, divorț, stabilire a paternității, întocmite 

neîntemeiat, inclusiv în baza deciziilor structurilor administrative și jurisdicționale 

neconstituționale,  actelor de stare civilă străine care nu au fost supuse transcrierii, în modul stabilit 

de lege, în următoarele situații: 

a) la certificarea nașterii copilului adoptat în baza înscrisului de stare civilă corespunzător, 

emis în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender în baza unei decizii neîntemeiate emise 

de o structură neconstituțională la cererea unuia sau a ambilor soți, căsătoriți legal sau ilegal; 

b) la certificarea căsătoriei în baza înscrisului de stare civilă corespunzător, emis în raioanele 

din stânga Nistrului și municipiul Bender pe baza actului de căsătorie înregistrat în străinătate. 

c) la certificarea căsătoriei în baza înscrisului de stare civilă emis în raioanele din stânga 

Nistrului și municipiul Bender între două persoane, dintre care cel puțin o persoană s-a declarat 

divorțată prin decizia unei structuri jurisdicționale neconstituționale. 

d) la certificarea desfacerii căsătoriei în baza înscrisului de stare civilă corespunzător emis 

în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender în temeiul deciziei unei structuri 

jurisdicționale neconstituționale. 

e) la certificarea schimbării numelui de familie în înscrisul de stare civilă întocmit în temeiul 

înscrisului care conține decizii cu caracter jurisdicțional emis în raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender. 

„Înscrisul contravine (întocmit cu derogare de la) art. ……… al(ale) Cod familiei, art. 

………. din Legea 100-XV/26.04.2001 privind actele de stare civilă, Legii nr. 99/28.05.2010 

privind regimul juridic al adopției” (se va indica actul legislativ), Certificarea faptului este 

inadmisibilă.” 

2) la înscrierea neîntemeiată a numelui de familie al copilului, al tatălui, al mamei, în următoarele 

situații: 

a) la certificarea nașterii copilului născut din părinți a căror căsătorie nu poate fi certificată, 

copilului fiind atribuit numele tatălui/mamei, copilul astfel fiind născut din părinți necăsătoriți, va 

purta numele mamei sau cel atribuit în baza cererii privind stabilirea paternității în baza acordului 

comun al părinților; 

b) la certificarea nașterii copilului, a cărui mamă şi-a schimbat numele de familie ca rezultat 

al încheierii căsătoriei ce nu poate fi certificată (consemnată cu încălcarea condițiilor prevăzute la 

art. 9-15 ale Codului familiei); 
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c) la certificarea căsătoriei între persoane dintre care cel puțin una şi-a schimbat numele  

neîntemeiat. 

„Înscrierea numelui de familie al copilului contravine art. 24 alin. (1) al Legii 100-XV din 

26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă”;  

„Înscrierea datelor despre tată contravine art. 23 alin. (2) şi (4) al Legii 100-XV  din 26 

aprilie 2001 privind actele de stare civilă”; 

„Modificarea numelui de familie al mamei contravine art. 69 alin. (2) lit. a) al Legii 100-XV 

din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă”; 

„Schimbarea numelui de familie (a soțului/soției) neîntemeiată (contravine art. …. din Codul 

familiei, … Legii privind actele de stare civilă)”.  

60. În rubricile înscrisului de stare civilă se face înscrierea corectă a datelor personale sau se  

taie înscrierea neîntemeiată.  

Textul mențiunilor va avea următorul cuprins, după caz: 

„Numele copilului/tatălui/mamei - ……….... Temei: art. ……. (se indică prevederile actului 

normativ)”. 

 

„Datele despre tată incluse în temeiul Cererii privind stabilirea paternității în baza 

acordului comun al părinților nr. …   din …….”. 

 

Capitolul III 

Proceduri administrative 

61. Agenția Servicii Publice exercită controlul modului în care a avut loc certificarea unui 

fapt de stare civilă, recunoscând nule după caz documentele de stare civilă eliberate neîntemeiat. 

62. Copiile înscrisurilor de stare civilă eliberate în raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender se prezintă subdiviziunilor Agenției Servicii Publice de persoanele fizice 

interesate. 

63. Copiile înscrisurilor de stare civilă eliberate în raioanele din stânga Nistrului și 

municipiul Bender care au fost prezentate pentru certificarea faptelor de stare civilă consemnate în 

acestea se păstrează la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice, formând exemplarul 

II al actului de stare civilă respectiv, conform prevederilor legislației în vigoare. 

64. Până la expedierea copiei de pe înscrisul de stare civilă eliberat de structurile din 

raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii 

Publice asigură înregistrarea tuturor faptelor supuse certificării și aplicarea mențiunilor de rigoare 

privind inadmisibilitatea certificării acestora. 

65. Înregistrările și mențiunile efectuate de organul de stare civilă privind faptele de stare 

civilă consemnate în înscrisurile de stare civilă eliberate de structurile din raioanele din stânga 

Nistrului și municipiul Bender, în modul stabilit de prezentele Instrucțiuni, se supun procedurilor 

de modificare, completare sau anulare în conformitate cu prevederile Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 

2001 privind actele de stare civilă. 

 

 

 

 


