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Pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea  

faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile  

din stînga Nistrului și municipiul Bender 

------------------------------------------------------------ 

 
În temeiul art. 131 din Legea nr. 100/2001 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 localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender (se 

anexează). 

 

2. Subdiviziunile Agenției Servicii Publice vor asigura prestarea serviciilor 

de certificare a faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din 

stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, 

Molovata Nouă, Pîrîta/Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), municipiul 

Bender și localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești, Cremenciug din 

raionul Căușeni (în continuare – localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender), potrivit competențelor speciale instituite prin ordin al directorului 

Agenției Servicii Publice. 

La prestarea serviciilor de certificare a faptelor de stare civilă produse și 

consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

subdiviziunile Agenției Servicii Publice pot utiliza în calitate de informații 

pentru verificare înscrisuri eliberate în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender. Înscrisurile prezentate la prestarea serviciilor de certificare a 

faptelor de stare civilă nu produc niciun efect juridic și nu pot fi echivalate cu 

cele de model național. Dacă în vederea certificării unui fapt de stare civilă 

produs și consemnat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender sînt 

prezentate înscrisuri eliberate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender, din care rezultă că documentele de stare civilă ale persoanei au fost 



2 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\Transnistria\Transnistria-redactat-ro.docx 

eliberate cu încălcarea legislației Republicii Moldova sau sînt contrare bunelor 

moravuri, acestea din urmă se anulează de către persoana responsabilă din cadrul 

organului de stare civilă. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Aprobate  

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

 

INSTRUCŢIUNI 

cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate  

în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

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

consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender (în 

continuare – Instrucțiuni) stabilesc mecanismul de certificare a faptelor de stare 

civilă care s-au produs și s-au consemnat în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender  și al căror al doilea exemplar al înscrisului nu se păstrează în 

arhiva actelor de stare civilă ale Agenției Servicii Publice.  

 

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 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, precum 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 Hotărîrea Guvernului nr. 757/2006, precum 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 în 

urma verificării consemnării lor în condiții similare celor consacrate în cadrul 

normativ al Republicii Moldova.  

 

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

aspectul cetățeniei, naționalității, 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 localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, se recurge la 

verificarea conținutului înscrisurilor corespunzătoare, eliberate în localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender și prezentate de către solicitantul certificării 

uneia dintre subdiviziunile Agenției Servicii Publice.  

 

7. Certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile 

din stînga Nistrului şi municipiul Bender este inadmisibilă dacă aceasta 



5 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\Transnistria\Transnistria-redactat-ro.docx 

contravine bunelor moravuri sau dacă în scopul certificării faptelor de stare civilă 

au fost prezentate înscrisuri care nu au fost eliberate în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender sau care +conțin date neveridice.  

 

8. În baza conținutului înscrisurilor eliberate în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, datele și faptele de stare civilă supuse certificării 

se înregistrează în resursele informaționale de stat, făcîndu-se referință la datele 

de consemnare ale acestora (numărul și data consemnării faptului de stare civilă 

atribuite în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender) și se eliberează 

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

legislației. 

 

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

înscrisurilor privind starea civilă şi de identitate eliberate în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender produc efecte juridice pe teritoriul Republicii 

Moldova doar dacă înscrisurile au fost eliberate cu respectarea condițiilor 

similare celor stabilite de cadrul normativ al Republicii Moldova. 

 

10. Documentele eliberate de autoritățile statelor străine se prezintă în 

original, supralegalizate sau, după caz, apostilate, precum şi traduse în limba de 

stat a Republicii Moldova, dacă tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte nu prevăd altfel. 

 

11. În scopul certificării oricărui fapt de stare civilă,  solicitantul depune o 

cerere de certificare a faptului de stare civilă respectiv în care, inclusiv, își 

manifestă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în 

condițiile legislației Republicii Moldova și la care anexează: 

1) actul său de identitate, eliberat de autoritățile competente ale Republicii 

Moldova sau ale altui stat. În lipsa acestuia, organul de stare civilă poate 

identifica solicitantul utilizînd alte înscrisuri în baza cărora persoana poate fi 

identificată, concomitent urmînd a fi verificată și apartenența în temeiul legii a 

persoanei la cetățenia Republicii Moldova; 

2) documentele constatatoare și înscrisurile întocmite în localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender pe numele titularului sau al ascendenților 

acestuia pe linie directă, din care rezultă și se poate aprecia filiația și statutul 

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

certificării și a eliberării documentului de stare civilă; 

3) dovada legalității șederii pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în 

care este cetățean străin, apatrid sau beneficiar de protecție internațională. 

 

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

documentului de stare civilă poate fi examinată concomitent cu cererea de 

modificare a actului de stare civilă, conform ordinii generale. 
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13. Termenele de prestare a serviciilor prevăzute în prezentele Instrucțiuni 

şi tarifele aplicabile sînt stabilite de Guvern.  

 

Capitolul II 

CERTIFICAREA FAPTELOR DE STARE CIVILĂ PRODUSE  

ȘI CONSEMNATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN STÎNGA NISTRULUI  

ȘI MUNICIPIUL BENDER 

 

Secțiunea 1 

Certificarea nașterii cu eliberarea documentului de stare civilă 

 

14. Înscrisurile medicale constatatoare ale nașterii, eliberate în localitățile 

din stînga Nistrului și municipiul Bender constituie temei pentru înregistrarea 

nașterii unei persoane în registrele de stare civilă doar în condițiile în care 

organul de stare civilă a stabilit că datele furnizate sînt veridice. Nașterea 

produsă și consemnată în localitățile din stînga Nistrului şi municipiul Bender 

poate fi supusă certificării în baza înscrisului care conține informații de stare 

civilă, eliberat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender sau poate 

fi supusă înregistrării în registrele de stare civilă conform ordinii generale 

reglementate de lege, în temeiul unei hotărîri judecătorești privind nașterea unei 

persoane de către o femeie concretă. 

 

15. Ca rezultat al certificării naşterii pot fi eliberate: certificatul de naştere, 

duplicatul certificatului de naștere, extrasul de pe actul de naștere, adeverinţa de 

naştere (F3NAa). 

 

16. Pentru certificarea nașterii solicitantul prezintă, suplimentar 

documentelor și înscrisurilor menționate la pct. 11, următoarele documente: 

1) înscrisul eliberat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

cu cel mult 1 lună înainte de data adresării, prin care se atestă nașterea sau 

înscrisul medical constatator al nașterii eliberat în localitățile din stînga Nistrului 

și municipiul Bender;  

2) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea 

veridicității înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este 

informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în 

declarații; 

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

4) procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul copilului găsit, 

eliberat de autoritățile naționale, după caz. 

 

17. Pentru certificarea nașterii unei persoane născute în cadrul unei 

căsătorii consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

suplimentar documentelor menționate la pct. 16, se prezintă următoarele 

documente: 
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1) înscrisul prin care se atestă căsătoria, eliberat în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender cu cel mult 1 lună înainte de data adresării; 

2) înscrisurile pe numele părinților, întocmite în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, dacă pe numele părinților nu există documente de 

stare civilă sau acestea nu se păstrează în arhiva actelor de stare civilă ale 

Agenției Servicii Publice; 

 

18. La examinarea posibilității de certificare a nașterii se apreciază modul 

de dobîndire a numelui de familie al copilului, precum şi temeiul înscrierii 

datelor despre tată. 

 

19. În condițiile în care înscrierea datelor despre tată şi dobîndirea numelui 

de familie al copilului au la bază o căsătorie care nu poate fi certificată din cauza 

faptului că s-a produs cu încălcarea condițiilor similare celor prevăzute în 

legislația Republicii Moldova, se poate proceda la 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 acordul comun al acestora.  

 

20. În cazul în care căsătoria părinților copilului a fost consemnată în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender cu încălcarea condițiilor 

similare celor prevăzute în legislația Republicii Moldova, pe actul de naștere se 

aplică mențiunea privind inadmisibilitatea certificării căsătoriei, apreciind 

totodată statutul copilului.  

 

Secțiunea a 2-a 

Certificarea căsătoriei cu eliberarea documentului de stare civilă 

 

21. Ca rezultat al certificării căsătoriei pot fi eliberate: certificatul de 

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

 

22. Pentru certificarea căsătoriei, în cazul în care căsătoria dintre cetățenii 

Republicii Moldova s-a consemnat în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender, soții prezintă, suplimentar documentelor menționate la 

pct. 11:  

1) înscrisul eliberat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

cu cel mult 1 lună înainte de data adresării, prin care se atestă căsătoria; 

2) declarația pe proprie răspundere a soților sau a unuia dintre soți, în 

situația în care aceștia sînt separați în fapt la data depunerii prezentei declarații, 

privind confirmarea veridicității declarației efectuate la consemnarea căsătoriei 

în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, în care se indică faptul că 

persoana respectivă este informată cu privire la posibilitatea atragerii la 

răspundere penală pentru falsul în declarații; 

3) dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, după 

caz; 
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4) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea 

veridicității înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este 

informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în 

declarații. 

 

23. Pentru certificarea căsătoriei consemnate în localitățile din stînga 

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

străin sau între doi străini, soții prezintă, suplimentar actelor prevăzute la pct. 22, 

certificatul ce atestă lipsa impedimentelor pentru înregistrarea unei căsătorii, 

eliberat de autoritățile țării al cărei cetățean este străinul sau pe teritoriul căreia a 

avut domiciliul. 

 

24. Imposibilitatea certificării căsătoriei nu afectează drepturile copiilor 

născuți în cadrul acesteia. 

 

25. Căsătoria produsă și consemnată  în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender a cărei certificare  este refuzată pe motiv că a fost încheiată cu 

încălcarea prevederilor legislației Republicii Moldova va putea fi certificată 

ulterior, dacă solicitantul prezintă probe care atestă dispariția impedimentelor 

prevăzute la art. 15 din Codul familiei nr. 1316/2000 care au servit temei pentru 

refuzul certificării căsătoriei. În cazul dispariției impedimentelor, căsătoria va fi 

datată cu ziua în care a fost constatată dispariția impedimentelor anterior 

stabilite.  

 

Secțiunea a 3-a 

Certificarea stabilirii paternității 

 

26. 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 sau a unuia dintre părinți, în situația 

în care aceștia sînt separați în fapt la data depunerii prezentei declarații, cu 

privire la confirmarea veridicității declarației depuse la consemnarea nașterii în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender. Declarația pe proprie 

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

a Agenției Servicii Publice, la notar, la misiunea diplomatică sau la oficiul 

consular al Republicii Moldova, precum şi la o autoritate competentă a statului 

străin. În declarația pe proprie răspundere se indică faptul că persoana respectivă 

este informată cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru 

falsul în declarații. 

Documentele eliberate de autoritățile statelor străine se prezintă în 

original, supralegalizate sau, după caz, apostilate, precum şi traduse în limba de 

stat a Republicii Moldova, dacă tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte nu prevăd altfel. 
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27. 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 

nașterii produse în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender. 

 

28. Aplicarea mențiunii privind contestarea paternității şi operarea 

rectificărilor corespunzătoare în actul de naștere al copilului se efectuează în 

temeiul hotărîrii instanței judecătorești naționale sau străine, după recunoașterea 

și încuviințarea executării acesteia pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

Secţiunea a 4-a 

Certificarea divorțului cu eliberarea documentului de stare civilă 

 

29. Ca rezultat al certificării divorţului pot fi eliberate: certificatul de 

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

 

30. Faptele de divorț consemnate în baza acordului comun al soților pot fi 

certificate dacă sînt întrunite condițiile certificării căsătoriei astfel desfăcute. 

 

Secţiunea a 5-a 

Certificarea decesului cu eliberarea documentului de stare civilă 

 

31. Înscrisurile medicale constatatoare ale decesului eliberate în localitățile 

din stînga Nistrului și municipiul Bender constituie temei pentru înregistrarea 

decesului unei persoane în registrele de stare civilă doar în condițiile în care 

organul de stare civilă a stabilit că datele furnizate sînt veridice. Decesul produs 

și consemnat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender poate fi 

supus certificării în baza înscrisului care conține informații de stare civilă, 

eliberat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, sau poate fi 

supus înregistrării în registrele de stare civilă conform ordinii generale 

reglementate de lege, în temeiul unei hotărîri judecătorești privind constatarea 

decesului unei persoane la o anumită dată și în anumite împrejurări sau 

declararea persoanei ca fiind decedată. 

 

32. Ca rezultat al certificării decesului pot fi eliberate: certificatul de 

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

 

33. Pentru certificarea decesului consemnat în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, suplimentar documentelor menționate la pct. 11, 

solicitantul prezintă înscrisul eliberat în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender cu cel mult 1 lună înainte de data adresării, prin care se atestă 

decesul sau înscrisul medical constatator al decesului eliberat în localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender. 
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Secțiunea a 6-a 

Certificarea faptelor de stare civilă consemnate cu constituirea dosarelor  

de stare civilă în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

 

34. Pot fi supuse certificării faptele de stare civilă consemnate cu 

constituirea dosarelor de stare civilă în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender în următoarele situații: 

1) nașterea și decesul care au fost consemnate în procedura similară celei 

de înregistrare ulterioară;  

2) schimbarea numelui şi/sau a prenumelui; 

3) modificarea, reconstituirea și anularea înscrisurilor eliberate în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender.  

 

35. Faptele menționate la pct. 34 se certifică în baza dosarelor constituite 

în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender și a avizului emis în acest 

sens în localitățile respective, urmînd a fi confirmată temeinicia argumentelor 

indicate în avizul corespunzător, potrivit legislației Republicii Moldova, de către 

subdiviziunea Agenției Servicii Publice responsabilă de aprobarea prealabilă a 

deciziilor de stare civilă emise în procesul de înregistrare a actelor de stare civilă, 

în condiții speciale, cu constituirea dosarului respectiv.  

 

36. În cazul imposibilității confirmării temeiniciei avizului adoptat în 

dosarele enumerate la pct. 34, certificarea faptului nu se admite. 

 

37. În cazul admiterii certificării faptelor de stare civilă menționate la 

pct. 34, se eliberează documentul de stare civilă corespunzător în modul stabilit 

de legislația Republicii Moldova. 

 

38. La certificarea faptelor menționate la pct. 34 se ţine cont de 

următoarele condiții: 

1) toate materialele anexate la dosar se confirmă în modul stabilit la 

pct. 10; 

2) la dosarele constituite prin reprezentant, pe lîngă demersul 

reprezentanților localităților din stînga Nistrului și ai municipiului Bender, se 

anexează documentele respective, întocmite cu respectarea condițiilor similare 

celor prevăzute în legislația Republicii Moldova, precum şi copiile actelor de 

identitate ale persoanelor împuternicite în acest sens, prevederile pct. 11 sbp. 1) 

fiind aplicabile în mod similar;  

3) la dosar se anexează înscrisurile întocmite, precum şi cele în care au 

fost operate modificări în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender.  
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Secțiunea a 7-a 

Procese operaționale privind certificarea faptelor de stare civilă 

 

39. În toate situațiile în care personalul responsabil de recepționarea 

cererii, verificînd condițiile consemnării în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender a unui fapt de stare civilă, constată încălcări ale condițiilor 

similare celor prevăzute în legislația Republicii Moldova, pe înscrisul prezentat 

pentru certificarea faptului de stare civilă se menționează toate încălcările comise 

la consemnarea faptului de stare civilă produs în localitățile din stînga Nistrului 

și municipiul Bender.  

 

40. Documentul de stare civilă se eliberează doar în limitele înscrierilor 

care se referă la fapte de stare civilă ce nu au fost consemnate cu încălcarea 

condițiilor similare celor prevăzute în legislația Republicii Moldova.  

 

41. 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 a unui înscris întocmit în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender, cu privire la același fapt juridic şi cu privire la aceleași persoane, 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.  

La întocmirea concluziei se ține cont de următoarele aspecte: 

1) se anulează documentele de stare civilă eliberate în baza înscrisurilor 

eliberate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, dacă aceste 

înscrisuri au fost întocmite ulterior înregistrării faptului juridic de către organul 

de stare civilă;  

2) se anulează reînregistrările efectuate de organele de stare civilă conform 

înscrisurilor eliberate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 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 localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender); 

3) nu este necesară reconfirmarea consimțămîntului persoanei vizînd 

acordul comun al soților sau al părinților, cerut în condițiile legii, dacă acesta a 

fost exprimat anterior certificării faptului; 

4) se anulează documentele de stare civilă eliberate în baza faptelor de 

stare civilă consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

dacă aceste fapte au fost consemnate anterior înregistrării acelorași date și fapte 

în registrele de stare civilă şi dacă faptul de stare civilă consemnat în localitățile 

din stînga Nistrului şi municipiul Bender nu a fost declarat de către titular.  

 

42. În cazul cetățenilor străini, apatrizilor și beneficiarilor de protecție 

umanitară pe numele cărora, potrivit legislației statului al cărui cetățean este 

străinul sau pe teritoriul căruia a avut domiciliul, nu pot fi eliberate certificate 
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privind îndeplinirea condițiilor pentru încheierea unei căsătorii şi confirmarea 

lipsei impedimentelor la căsătorie, se vor solicita, după caz, declarația scrisă pe 

proprie răspundere, întocmită  și depusă în cadrul subdiviziunii competente a 

Agenției Servicii Publice sau, după caz, autentificată de notar sau consul. În 

declarația pe proprie răspundere se indică faptul că persoana respectivă este 

informată cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în 

declarații. 

 

43. La prezentarea înscrisurilor eliberate în localitățile din stînga Nistrului 

și municipiul Bender, persoana responsabilă procedează la verificarea în 

complexitate  şi supune unei analize minuțioase toate faptele juridice produse şi 

consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender referitor la o 

persoană.    

 

44. În cazul prezenței unor îndoieli cu privire la veridicitatea datelor 

prezentate sau cu privire la circumstanţele consemnării faptelor de stare civilă 

examinarea solicitării privind certificarea faptelor de stare civilă produse și 

certificate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender poate fi 

suspendată, pînă la realizarea verificărilor de rigoare prin platforma de 

interacţiune între reprezentanţii politici în procesul de negocieri pentru 

reglementarea transnistreană şi experţii grupurilor de lucru pentru actele de stare 

civilă şi documentarea populaţiei, precum şi după caz cu alte autorităţi 

competente. 

 

45. În cazul sesizării de către organele competente în privința existenței 

unei bănuielii rezonabile bazate pe probe cu privire la comiterea sau pregătirea 

comiterii prin fapta de stare civilă a cărei certificare se solicită și certificarea 

acesteia,  a unor  infracțiuni, examinarea solicitării privind certificarea faptului 

de stare civilă respectiv se suspendă  pînă la dispariția impedimentelor care au 

determinat adoptarea deciziei de suspendare.  

 

Secțiunea a 8-a 

Sistematizarea înscrisurilor 

eliberate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

 

46. Înscrisurile 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 subdiviziunii competente spre 

sistematizare și păstrare în fondul arhivistic al registrelor actelor de stare civilă și 

înregistrare a datelor respective în resursele informaționale instituționale, 

conform pct. 8. 

 

47. Subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice asigură 

înregistrarea faptelor de stare civilă certificate în baza tuturor înscrisurilor 
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transmise spre sistematizare și păstrare a datelor respective, precum și aplicarea 

mențiunilor privind imposibilitatea certificării faptelor de stare civilă, atunci cînd 

nu sînt întrunite condițiile certificării. 

 

Secțiunea a 9-a 

Aplicarea mențiunilor pe înscrisurile eliberate  

în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

 

48. Dacă sînt întrunite condițiile certificării faptelor de stare civilă ce 

modifică statutul juridic civil al persoanei, faptul de stare civilă respectiv 

urmează a fi menționat pe înscrisul corespunzător al persoanei în cauză, din care 

rezultă faptul de stare civilă certificat. 

 

49. Mențiunile se aplică pe toate înscrisurile întocmite în localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender care sînt supuse examinării subdiviziunilor 

competente, atît pe recto (pe marginea actului), cît şi pe verso.  

 

50. 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 din Codul familiei nr. 1316/2000. 

 

51. La eliberarea documentelor de stare civilă, conținutul acestora se 

completează doar în limitele confirmării faptului de stare civilă produs şi 

consemnat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender.  

 

52. Mențiunile aplicate se referă la înscrierile şi mențiunile din înscris care 

sînt contrare condițiilor stabilite în cadrul normativ al Republicii Moldova. 

 

53. Textul mențiunilor are următorul cuprins, după caz: 

1) pentru înscrisurile referitoare la căsătorie, divorț, stabilire a paternității, 

întocmite neîntemeiat, inclusiv în baza actelor de stare civilă străine care nu au 

fost supuse transcrierii, în modul stabilit de lege: 

 

 „Înscrisul contravine (întocmit cu derogare de la) art. ……… din Codul 

familiei nr. 1316/2000, art. ………. din Legea 100/2001 privind actele de stare 

civilă (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, cînd copilului i-a fost atribuit numele tatălui/mamei, acesta va 

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

în baza acordului comun al părinților; 
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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 din Codul familiei nr. 1316/2000); 

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) din 

Legea 100/2001 privind actele de stare civilă”;  

„Înscrierea datelor despre tată contravine art. 23 alin. (2) şi (4) din Legea 

nr. 100/2001 privind actele de stare civilă”; 

„Modificarea numelui de familie al mamei contravine art. 69 alin. (2) 

lit. a) din Legea 100/2001 privind actele de stare civilă”; 

„Schimbarea neîntemeiată (contravine art. …. din Codul familiei 

nr. 1316/2000, art.… din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă) a 

numelui de familie (al soțului/soției)”.  

 

54. În rubricile înscrisului 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 

 

55. Agenția Servicii Publice exercită controlul modului în care a avut loc 

certificarea unui fapt de stare civilă, recunoscînd nule, după caz, documentele de 

stare civilă eliberate neîntemeiat. 

 

56. Înscrisurile eliberate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender se prezintă subdiviziunilor Agenției Servicii Publice de persoanele fizice 

interesate. 

 

57. Înscrisurile eliberate în localitățile din stînga 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, constituind al doilea exemplar al actului de stare civilă 

respectiv, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

58. Pînă la expedierea spre păstrare către subdiviziunea competentă a 

înscrisului eliberat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice asigură înregistrarea 
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tuturor faptelor supuse certificării și aplicarea mențiunilor de rigoare privind 

inadmisibilitatea certificării acestora. 

 

59. Înregistrările și mențiunile efectuate de organul de stare civilă privind 

faptele de stare civilă consemnate în înscrisurile eliberate în localitățile din stînga 

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

supun procedurilor de modificare, completare sau anulare, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă. 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Instrucțiunilor cu privire la 

certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga 

Nistrului și municipiul Bender 

 

I. Denumirea autorului/a participanţilor la elaborarea proiectului 

      Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat de Ministerul Justiției, care a 

conlucrat în acest sens cu Agenția Servicii Publice, fiind organizate ședințe de lucru 

unde au fost analizate detaliat prevederile proiectului, dar și practica anterioară a 

organelor de stare civile naționale în legătură cu acest subiect. 

II. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

      Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului a fost elaborat în vederea creării unui 

instrument util și eficace pentru garantarea drepturilor la respectarea vieții private și de 

familie (art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului), a dreptului la căsătorie 

(art. 12 CEDO) a persoanelor care se află în stânga Nistrului și municipiul Bender, 

precum și întru excluderea unor situații discriminatorii (art. 14 CEDO) în practică, care 

apăreau în privința acestor categorii de persoane. 

Caracterul specific al situației acestor persoane este generat de faptul că ele solicită 

certificarea faptelor de stare civilă produse și/sau consemnate într-o regiune a 

Republicii Moldova asupra căreia autoritățile constituționale ale statului nu exercită un 

control efectiv, astfel încât orice măsuri și intervenții legislative legate de acest 

domeniu ridică problema păstrării unui echilibru între asigurarea drepturilor 

persoanelor din această regiune, pe de o parte, și asigurarea respectării prevederilor 

constituționale cu privire la suveranitatea statului, pe de altă parte. 

Sunt relevante și constatările unor instituții/instanțe internaționale, cum ar fi Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, care într-un șir de hotărâri ale sale (în cauzele 

Loizidou contra Turciei; Cipru contra Turciei; Ilașcu și alții contra Moldovei și Rusiei) 

a abordat aspecte legate de jurisdicția statelor chemate la răspundere. Deosebit de 

pertinente sunt concluziile din ultima cauză enumerată, în care a fost implicată și 



Republica Moldova în calitate de pârât. Astfel, în cuprinsul acesteia, Curtea a admis 

faptul că responsabilitatea unui stat pentru cele petrecute pe teritoriul său poate fi 

restrânsă în circumstanțe extraordinare, atunci când statul este împiedicat să își exercite 

suveranitatea pe o parte a teritoriului său. Cu toate acestea, Curtea consideră că și în 

cazul în care un stat nu își poate exercita jurisdicția asupra unei părți a teritoriului, 

acesta rămâne responsabil pentru cele petrecute în acea zonă, în măsura în care există 

o pasivitate a sa, care poate fi interpretată ca fiind o tolerare sau o acceptare a actelor 

unei autorități auto-proclamate. În final, Curtea a constatat că Moldova și-a încălcat 

obligațiile pozitive care decurg din aplicarea art. 1 a Convenției și poate fi ținută 

responsabilă pentru violările drepturilor fundamentale suferite de către reclamanți. 

Aceste obligații pozitive constau în luarea unor măsuri de ordin diplomatic, economic, 

juridic sau de alt gen, care îi stau în puteri şi sunt în conformitate cu dreptul 

internaţional, pentru a asigura reclamanţilor drepturile acestora garantate de Convenţie. 

Privite mai detaliat, obligațiile pozitive ale Republicii Moldova „se referă atât la 

măsurile necesare pentru a restabili controlul său asupra teritoriului transnistrean, ca 

o exprimare a jurisdicţiei sale, cât şi la măsurile de asigurare a respectării drepturilor 

reclamanţilor, inclusiv încercările de a asigura eliberarea lor. Obligaţia de a restabili 

controlul asupra Transnistriei presupune, pe de o parte, ca Republica Moldova să se 

abţină de la susţinerea regimului separatist al „RMN” şi, pe de altă parte, ca ea să 

întreprindă toate măsurile aflate la dispoziţia sa de ordin politic, economic, juridic şi 

de alt gen, pentru a restabili controlul său pe acest teritoriu.”. Măsurile și acțiunile 

cele mai oportune în acest sens nu pot fi indicate de CtEDO, acestea rămânând la 

latitudinea statului vizat. Un aspect important punctat de Curte se referă la faptul că 

schimbarea strategiei de abordare a regimului separatist transnistrean, prin adoptarea 

unor măsuri de cooperare în domeniile poliţiei şi securităţii, controlului traficului 

aerian, legăturilor telefonice şi sportului (scopul cărora era de a îmbunătăţi viaţa de zi 

cu zi a populaţiei din Transnistria şi de a face tot posibilul pentru a permite acesteia să 

ducă o viaţă normală), nu reprezintă, în sine, o susținere a regimului transnistrean, ci 

vin să afirme voința Republicii Moldova de a restabili controlul asupra regiunii 

transnistrene.  



Considerentele care au fost fixate în cuprinsul hotărârii CtEDO în cauza Ilașcu și 

alții contra Moldovei și Rusiei, precum și politica guvernamentală națională pe 

marginea problematicii transnistrene au stat la baza soluțiilor consacrate în prezentul 

proiect de Instrucțiuni. Astfel, se consideră că pentru probarea unor fapte de stare civilă 

care au avut loc în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender nu se justifică 

aplicarea acelorași cerințe ca și în restul cazurilor, fiind justificată și necesară aplicarea 

unor standarde mai joase, astfel încît să nu fie instituite cerințe insurmontabile sau care 

ar fi disproporționate cu circumstanțele și scopurile propuse. 

Inițierea proiectului s-a realizat în vederea executării prevederilor art. II din Legea 

nr. 310 din 22 decembrie 2017 privind completarea Legii nr. 100/2001 privind actele 

de stare civilă. Astfel, prin intermediul acestui act legislativ, Legea privind actele de 

stare civilă a fost completată cu art. 131, în cuprinsul căruia a fost prevăzut că „faptele 

de stare civilă produse și înregistrate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul 

Bender (Transnistria) pot fi certificate, prin eliberarea actelor de stare civilă de către 

autoritățile competente ale Republicii Moldova, în cazul în care înregistrarea lor s-a 

produs în condiții similare cu cele reglementate de legislația Republicii Moldova”. 

Prezentul proiect vine cu o reglementare detaliată a modului în care se va realiza 

certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga 

Nistrului și municipiul Bender, creând prin aceasta cadrul legal necesar pentru 

activitatea de certificare a acestor categorii de fapte juridice de către  subdiviziunile 

specializate ale Agenției Servicii Publice.  

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

      Prin intermediul proiectului se urmărește instituirea unui mecanism legal de 

certificare a faptelor de stare civilă care s-au produs și s-au consemnat în localitățile 

din stânga Nistrului și municipiul Bender, mecanism care se va realiza în baza 

principiului supremației legii și a principiilor fundamentale de reglementare a relațiilor 

familiale consfințite de Codul familiei al Republicii Moldova. 

Astfel, vor putea fi supuse certificării următoarele fapte de stare civilă produse în 

teritoriul sus-menționat: nașterea persoanei, decesul, stabilirea paternității, fapte de 

stare civilă, consemnate cu constituirea dosarelor de stare civilă în localitățile din stânga 



Nistrului și municipiul Bender (faptul nașterii și faptul decesului consemnate în 

procedura consemnării ulterioare; faptul schimbării numelui şi/sau a prenumelui în 

documentele de stare civilă; modificarea, reconstituirea și anularea actelor de stare 

civilă). 

Urmează a se preciza că certificarea faptelor de stare civilă care fac obiectul 

prezentelor Instrucțiuni va putea fi realizată doar în condițiile în care producerea și 

consemnarea lor nu a avut loc cu încălcarea condițiilor similare celor prevăzute de 

legislația în domeniu a Republicii Moldova (prin intermediul expresiei „condiții 

similare celor prevăzute de legislația Republicii Moldova” se va înțelege condițiile de 

fond care sunt consacrate în cuprinsul legislației naționale din domeniu, care vor trebui 

a fi respectate de facto, nefiind necesară în acest sens o referință expresă, în cuprinsul 

înscrisurilor prezentate (eliberate în regiunea transnistreană), la normele legale ale 

Republicii Moldova, în care aceste condiții sunt consacrate). În cazul în care acestea au 

fost încălcate sau dacă în scopul certificării faptelor de stare civilă au fost prezentate 

înscrisuri ce nu au fost eliberate în stânga Nistrului și municipiul Bender sau care conțin 

date neveridice, certificarea faptelor este inadmisibilă. 

Cererea privind certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în 

localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender va prevedea obligatoriu și 

consimțământul solicitantului la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, în 

contextul în care se poate ivi o necesitate de verificare a informațiilor prezentate 

inclusiv prin intermediul platformei de interacțiune între reprezentanții politici în 

procesul de negocieri, astfel încât solicitantul să fie în cunoștință de cauză cu privire la 

potențialele riscuri legate de operarea informației furnizate. Certificarea faptelor de 

stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul 

Bender se va realiza în baza înscrisurilor ce reflectă faptele de stare civilă respective, 

eliberate de structurile corespunzătoare din stânga Nistrului și municipiul Bender (se 

au în vedere, în exclusivitate, așa-zisele „primării” (care au o competență limitată la 

următoarele fapte de stare civilă - naștere, deces și căsătorie) și așa-zisele „servicii de 

stare civilă” (numite și „отделы ЗАГС” (отделы записи актов гражданского 

состояния)) din localitățile din regiunea transnistreană). 



Alternativ acestor înscrisuri, faptele de naștere și deces produse și consemnate în 

localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender vor putea fi înregistrate în 

registrele de stare civilă naționale și în baza înscrisurilor medicale constatatoare, 

eliberate în localitățile din această zonă. Astfel, se va institui o excepție de la formularul 

tipizat, unic pe întreg teritoriul țării, a certificatului medical constatator al 

nașterii/decesului aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în 

comun cu alte instituții responsabile. Excepția se impune a fi prevăzută din considerente 

legate de protecția drepturilor omului, or, cetățeanului Republicii Moldova care 

locuiește în regiunea transnistreană nu i se poate imputa existența unor circumstanțe 

obiective, care exced posibilitățile acestuia de a le influența, și care au dus la 

imposibilitatea perfectării certificatului medical de model tipizat, astfel încât acesta să 

fie obligat să recurgă la recunoașterea faptului nașterii/decesului pe cale judecătorească 

(procedură ce implică o perioadă mai mare de timp pentru soluționare și care, implicit, 

nu presupune altă metodă de constatare a faptelor decît prin examinarea certificatelor 

medicale constatatoare a nașterii întocmite în regiunea transnistreană și a declarațiilor 

persoanelor). 

Responsabili de prestarea serviciilor sus-menționate vor fi subdiviziunile 

specializate ale Agenției Servicii Publice, care vor fi asistate în exercitarea unora dintre 

atribuții de experţii grupurilor de lucru pentru actele de stare civilă şi documentarea 

populaţiei (realizarea comunicărilor în scopul verificărilor de rigoare în vederea 

confirmării sau infirmării consemnării unor date și fapte de stare civilă în stânga 

Nistrului și municipiul Bender, precum şi în cazul prezenței unor îndoieli cu privire la 

veridicitatea datelor prezentate de către solicitanți).  

IV. Fundamentarea economico-financiară 

      Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

      Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului nu va 

fi necesară modificarea altor acte normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 



       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 

Totodată, proiectul a fost remis spre avizare Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, Agenției Servicii Publice, Serviciului de Informații și Securitate, Biroului 

politici de reintegrare și Oficiului Avocatului Poporului. Deși proiectul nu stabilește 

anumite reguli noi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, prin urmare, 

nu ține de domeniul de competență a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal, în sensul celor prevăzute la art. 32 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 

ci privire la actele normative, acesta a fost totuși transmis spre avizare și în adresa 

Centrului. 

Au expus opinia prin aviz, cu unele obiecții și propuneri: Ministerul Economiei 

și Infrastructurii, Biroul politici de reintegrare, Oficiul Avocatului Poporului, Agenția 

Servicii Publice, Serviciul de Informații și Securitate (obiecțiile și propunerile au fost 

analizate detaliat în tabelul cu sinteză corespunzător (se anexează)), Ministerul 

Afacerilor Interne (a susținut proiectul fără obiecții și propuneri). De asemenea, a fost 

recepționată și o opinie exprimată de Centrul de Drept al Avocaților. Centrul Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a refuzat avizarea proiectului, invocând 

motive formaliste legate de modalitatea de expediere a proiectului spre avizare.  

VI. Constatările expertizei anticorupție 

       Proiectul Legii a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție în vederea 

efectuării expertizei anticorupție, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și 35 

din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative.  

În urma efectuării expertizei, s-a constatat că proiectul întrunește rigorile de 

transparență decizională conform cerințelor legale stabilite de Legea nr. 239/2008 

privind transparența în procesul decizional. Totodată în conținutul proiectului nu au 

fost identificați factori de risc care pot genera apariția riscurilor de corupție. 

      Ministru                                                                        Victoria IFTODI 

http://www.justice.gov.md/
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