MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chişinău
________________2019

nr.__________
ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiţiei
_____________________
nr. de înregistrare ______
din __________________

Cu privire la aprobarea modelului cererii
de desfacere a căsătoriei prin acordul soților
În temeiul art. 41 alin. (2) din Legea nr. 246/2018 cu privire la procedura
notarială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 30-37, art. 89),
ORDON:
1. Se aprobă modelul cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților (se
anexează).
2. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 martie 2019.

Ministru

Victoria IFTODI
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Aprobat prin Ordinul ministrului justiției
nr.______din __________________

MODEL
Notarului ______________________
Cu sediul:__________________________________

Cerere
de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor
Subsemnaţii:
1. _____________________________, născut/ă la data de _________ în localitatea
________________________________, cetățean________________titularul BI seria______
nr._____________,

IDNP___________________,

domiciliat/ă

în

______________________________________şi
2. _____________________________, născut/ă la data de _________ în localitatea
_________________________________, cetățean________________________titularul BI
seria_______nr.______________,

IDNP_____________________,

domiciliat/ă

în

___________________________________,
solicităm desfacerea căsătoriei încheiate în temeiul actului de căsătorie nr._______din
______________, înregistrate de ______________________.
Luând cunoştinţă de prevederile art. 3521 din Codul Penal al Republicii Moldova privitor la
falsul în declaraţii, declarăm că:
1) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei;
2) avem următorii copii minori comuni rezultaţi din căsătorie/adoptaţi/din afara căsătoriei:
_____________________________, născut la data de_____________;
_____________________________, născut la data de_____________;
_____________________________, născut la data de_____________;
3) în privința niciunuia dintre soţi nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
4) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
5) după divorţ dorim să purtăm, fiecare, următoarele nume de familie:
fostul soţ _______________________________;

fosta soţie ______________________________;
6) activitatea de muncă;
Soț _______________________________________________________________
Soție______________________________________________________________
7) nivelul de instruire;
Soț _______________________________________________________________
Soție ______________________________________________________________
8) am convenit de comun acord în privința următoarelor:
a) ambii vom exercita, în comun, autoritatea părintească;
b) modul de participare la educația copiilor minori;
c) domiciliul copiilor minori și plata pensiei de întreţinere a acestora, drepturile părintelui
separat de copil;
d) plata pensiei de întreţinere a soţului/soției;
e) partajul averii comune dobîndite în perioada căsătoriei.
Cererea se întemeiază pe prevederile art. 35 din Codul Familiei, art.41 şi 42 din Legea
nr.246/2018 privind procedura notarială şi înţelegem că suntem obligaţi să ne prezentăm
personal sau prin reprezentant la îndeplinirea tuturor actelor de procedură.
Declarăm că am luat cunoştinţă de prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 246/2018
privind procedura notarială, care reglementează cazurile de respingere a cererii de desfacere
a căsătoriei.
Solicităm să fie autentificat:
1) acordul cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori, domiciului
copiilor minori după desfacerea căsătoriei, modului de participare la educația copiilor minori,
plății pensiei de întreţinere a soţului/soției, în cazul în care existența acesteia este prevăzută
de lege;
2) contractul de partajare a averii comune.
Declarăm că am fost informaţi despre faptul că:
1) acordul și/sau contractul indicat poate fi încheiat la orice dată pînă la emiterea de către
notar a încheierii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților;
2) pînă la expirarea termenului de 30 de zile, soţii sau unul dintre soți pot/poate retrage
cererea de desfacere a căsătoriei;
3) prin acordul comun, termenul de 30 de zile pentru retragerea cererii de desfacere a
căsătoriei poate fi prelungit.
La cerere se anexează următoarele acte:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ne exprimăm acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Soţ /semnătura/__________________________________________________
Soţie /semnătura/_________________________________________________

