Rebublica Moldova

POLIȚ IA DE FRONTIERĂ
Acte normative naţionale şi internaţionale care reglementează
traversarea frontierei de stat de către cetăţenii minori
1.Documente de călătorie în baza cărora minorilor li se autorizează trecerea
frontierei de stat.
În conformitate cu Legea Nr.273 din 09.11.1994 – privind actele de identitate din
sistemul naţional de paşapoarte:
- paşaport naţional
- paşaport diplomatic
- paşaport de serviciu
- paşaport pentru apatrizi
- titlu de călătorie
- buletin de identitate
(conform acordurilor la frontiera cu Ucraina)
1.Documente de călătorie în baza cărora minorilor li se autorizează trecerea
frontierei de stat
În conformitate cu Legea nr. 135 pentru modiﬁcarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII
din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte din
01.07.2010Începând cu 01.01.2011:
- Cetăţenilor RM le sunt eliberate doar paşapoarte cu date biometrice.
- Paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova şi paşapoartele pentru apatrizi se
eliberează pe un termen de 7 ani,
- Paşapoartele copiilor cu vârsta de până la 7 ani – pe un termen de 4 ani.
- Includerea amprentelor digitale în paşaportul (documentul de călătorie) al
copilului cu vârsta de până la 12 ani nu este obligatorie.
- Paşaportul poate ﬁ eliberat la naştere.
- În paşapoartele cetățenilor RM nu se mai înscriu copiii titularului (alin.10 al art.2
a fost abrogat).

1.Documente de călătorie în baza cărora minorilor li se autorizează trecerea
frontierei de stat
În conformitate cu Legea nr. 135 din 01.07.2010 pentru modiﬁcarea articolului 2 din
Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional
de paşapoarte - Paşapoartele care nu conţin date biometrice, eliberate până la 1
ianuarie2011,vorﬁvalabilepânălaexpirareatermenuluidevalabilitate.
Art. 6 al Codului Civil al RM din 06.06.2002 stabilește că “Legea civilă nu are caracter
retroactiv. Ea nu modiﬁcă şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii
juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse
anterior. De asemenea, legea nouă nu modiﬁcă şi nu desﬁinţează efectele deja
produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.”
Astfel:
Datele copiilor nu se includ în paşapoartele părinţilor, însă acele paşapoarte, care au
fost eliberate până la 01.01.2011, cu datele şi fotograﬁile copiilor incluse, vor ﬁ valabile
până la expirarea termenului de valabilitate a paşaportului, cu condiţia să ﬁe posibil de
efectuat identiﬁcarea copilului cu fotograﬁa din paşaport.
2. Regulile de traversarea Frontierei de Stat de către minori
Minorii au dreptul de a traversa FS a RM :
Numai însoţiţi de către unul dintre reprezentanţii lor legali (Conform Legii nr.269XIII din 09.11.94 cu privire la ieşirea şi intrarea în RM)
Însoţiţi de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către un reprezentant legal
(Conform Legii nr.269-XIII din 09.11.94 cu privire la ieşirea şi intrarea în RM)
În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate este necesară
declaraţia ambilor părinţi, iar în cazul altor reprezentanţi legali, în baza deciziei
autorităţii tutelare (Conform Legii nr.269-XIII din 09.11.94 cu privire la ieşirea şi
intrarea în RM)
Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în alt stat
traversează FS în baza declaraţiei reprezentantului legal, fără însoţitor. (Conform
Legii nr.269-XIII din 09.11.94)
3. Reprezentanţii legali ai minorilor
1. Părinţii minorului
Drepturile şi obligaţiile reciproce ale părinţilor şi copiilor rezultă din provenienţa copiilor,
atestată în modul stabilit de lege (în conformitate cu art. 46 al Codului Familiei al
Republicii Moldova).

2. Tutore sau curator
Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani.
Curatela se instituie asupra copiilor în vârstă de la 14 la18 ani.
Tutela şi curatela se instituie de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza
avizului scris al autorităţii tutelare (în conformitate cu art.142 al Codului Familiei al RM).
3. Administraţia instituţiei de stat de întreţinere şi educaţie
În cazul în care asupra copiilor întreţinuţi şi educaţi în instituţiile de stat nu este instituită
tutela (curatela), obligaţiile tutorelui (curatorului) sunt puse pe seama administraţiei
instituţiei respective (conform art.144 al Codului Familiei al RM).
4. Declaraţia
Termenul valabilităţii declaraţiei:
- Declaraţia se eliberează pe un termen de cel mult 3 ani (Conform Codului Civil al
RM)
- Dacă termenul nu este indicat în declaraţie, ea este valabilă timp de un an
(Conform Codului Civil al RM)
- Declaraţia eliberată pentru studii în alt stat este valabilă pe o perioadă de un an
de studii (Conform art.1(3) al Legii cu privire la ieşirea şi intrarea în RM nr.269-XIII din
09.11.94)
- Declaraţia este nulă în cazul în care nu este indicată data întocmirii (Conform
Codului Civil al RM).
4. Declaraţia
În declaraţie se indică:
- scopul călătoriei,
- durata acesteia,
- ţara de destinaţie (art 1 al Legii nr.269.).
În conformitate cu art.17 al Legii nr.3465-XI din 1 septembrie 1989 “cu privire la
funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova”, actele notariale se
îndeplinesc în limba de stat şi în limba rusă.
5. Autorităţile competente care au dreptul la eliberarea declaraţiei
Conform Legii nr.1453-XIII din 08.11.2002 cu privire la notariat, declaraţia se
eliberează de către:
- NOTARI;
- Persoanele cu funcţie de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice
locale;
- Oﬁciile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova (pe teritoriul statelor

străine).
Sunt echivalate cu procurile autentiﬁcate notarial, procurile eliberate de:
a) persoane care se aﬂă la tratament staţionar în spitale, sanatorii şi în alte instituții
medicale militare, în cazul în care sunt autentiﬁcate de şeﬁi acestor instituții, de adjuncţi
în probleme medicale sau DE MEDICUL-ŞEF, sau DE MEDICUL DE GARDĂ;
b) militari, iar în punctele de dislocare a unităţilor militare, instituţiilor sau instituţiilor de
învăţământ militar unde nu există birouri notariale sau alte organe care îndeplinesc acte
notariale, de salariaţi şi de membri ai familiilor lor şi ale militarilor, autentiﬁcate DE
COMANDANTUL (şeful) UNITĂŢII sau al instituţiei respective;
c) persoane care ispăşesc pedeapsa în locuri de privaţiune de libertate, autentiﬁcate de
ŞEFUL INSTITUŢIEI respective;
d) persoane majore care se aﬂă în instituţii de protecţie socială a populaţiei,
autentiﬁcate DE ADMINISTRAŢIA instituţiei respective sau DE CONDUCĂTORUL
organului de protecţie socială respectiv (conform alin.4 art.252 al Codului Civil al RM).

6. Actele normative internaţionale ce reglementează regulile de valabilitate a
declaraţiei
Conform Convenţiei cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în
materie civilă, familială şi penală în ţările CSI din 22.01.93 art.13- ” actele, care au
fost întocmite sau certiﬁcate pe teritoriul unei părţi, sunt valabile pe teritoriul altor“.
Conform Tratatului între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în
materie civilă şi penală din 06.07.96 art.22 “Actele care emană de la autorităţile
competente pe teritoriul unei părţi sunt valabile pe teritoriul celeilalte fără vreo altă
legalizare”.
Alte ţări cu care RM a încheiat Tratate privind asistenţa juridică în materie civilă şi
penală:
- Turcia din 22.05.1996;
- Letonia din 14.04.1993;
- Lituania din 09.02.1993;
- Cehia şi Slovacia din 12.08.1982.

APOSTILLE*
APOSTILĂ
(Convention de la Haye du 5 octobre1961) (Convenţia de la Haga din 5 octombrie1961)

1. Statul: Republica Moldova
Prezentul act oﬁcial
2. A fost semnat de către
3. În calitatea sa de
4. Şi poartă sigiliul/ştampila
Conﬁrmat
5. la
7. de către
8. cu nr
9. Sigiliul/ştampila:

6. pe data
10. Semnătura:

Conform Convenţiei cu privire la suplimare a cerinţei supralegalizării actelor
oﬁciale străine încheiate la Haga la 05.10.61, “actele, care au fost întocmite pe
teritoriul unei părţi, sunt valabile pe teritoriul altor, cu prezenţa apostilei”.
Ţările care au aderat la Convenţia din 05.10.1961 la Haga

Africa de Sud
Albania
Andorra
Antigua si Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaidjan
Bahamas
Barbados
Belarus
Belgia
Belize
Bosnia și Herzegovina
Botswana
Brunei Darussalam
Bulgaria
China
(doar Hong Kong și Macao)

Cipru Columbia
RepublicaCoreea *
(din 14.07.2007)

Croația
Danemarca
Dominica
Ecuador
El Salvador
Elveția
Estonia
FederațiaRusă
Fiji
Finlanda
Franța
Georgia * (din 15.05.2007)
Grecia
Grenada

Germania
Convenția nu se aplică în raporturile dintre
RM şi GERMANIA

Honduras
India
Insulele Cook
Insulele Marshall
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Japonia
Kazahstan
Lesotho
Letonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Macedonia
Malawi
Malta
Marea Britanie
Mauritius
Mexic
Monaco
Moldova *
(din 16.03.2007)

Muntenegru
Namibia
Niue
Norvegia
NouaZelandă
Olanda
Panama
Polonia

Saint Lucia
Saint Vincent și Grenadine
Samoa
San Marino
Serbia
Seychelles
Slovacia
Slovenia
Spania
SUA
Suedia
Surinam
Swaziland
Tonga
Trinidad și Tobago
Turcia
Ucraina
Ungaria
Venezuela

