
Ministerul Afacerilor Externe 

Directorul General pentru Resurse şi Inovaţie 

 

(omisiune) 

 

DECRETEAZĂ 

 

Articolul 1 

Domnul Roberto SPERANDIO este numit Consul onorific al Italiei la Arad (România) 

începând de la data preluării efective a funcţiilor. 

 

Articolul 2 

Preluarea însărcinării şi exercitarea funcţiilor consulare onorifice legate de aceasta din partea 

domnului Roberto  SPERANDIO depind de: 

 finalizarea decretului de limitare a funcţiilor consulare; 

 eliberarea unui exequatur de către Statul de reşedinţă, în temeiul art. 12 al Convenţiei 

de la Viena cu privire la relaţiile consulare;  sau, în aşteptarea eliberării exequaturului, 

depind de admiterea provizorie a exercitării funcţiilor, în temeiul art. 13 din respectiva 

Convenţie. 

Roma, 4 aprilie 2014 

Director General pentru Resurse şi Inovaţie 

Amb. Elisabetta Belloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNREGISTRAT LA D.G.R.I. 

D.M. 5013/ 391 / BIS 

Ministerul Afacerilor Externe 

Directorul General pentru Resurse şi Inovaţie 

 

(omisiune) 

 

DECRETEAZĂ 

 

Articolul 1 

Domnul Cavaler Roberto SPERANDIO, Vice Consul onorific la Arad (România), pe lângă 

îndeplinirea obligaţiilor generale de apărare a intereselor naţionale şi de apărare a cetăţenilor, 

exercită funcţiile consulare strict legate de: 

a) primirea şi transmiterea la Consulatul General al Italiei la Timişoara a actelor de stare 

civilă sosite de la autorităţile locale, de la cetăţenii italieni sau de la comandanţii 

aeronavelor naţionale sau străine; 

b) primirea şi transmiterea la Consulatul General al Italiei la Timişoara a actelor legate de 

deschiderea succesiunii cetăţenilor italieni sau la care pot fi chemaţi cetăţeni italieni; 

c) emiterea de acte asiguratorii, care nu implică dispunerea de bunurile cetăţenilor 

italieni, în materie de succesiune sau acccident aviatic, cu obligaţia de a informa de 

urgenţă Consulatul General al Italiei la Timişoara; 

d) predarea de atestate eliberate de Consulatul General al Italiei la Timişoara; 

e) autentificările şi legalizările; 

f) autentificările semnăturilor cetăţenilor italieni pe acte administrative, în cazurile 

prevăzute de lege; 

g) autentificările semnăturilor cetăţenilor italieni aplicate în josul înscrisurilor sub 

semnătură privată, redactarea actelor publice şi eliberarea de procuri speciale privind 

persoane fizice, în cazurile prevăzute de lege; 

h) primirea şi transmiterea la Consulatul General al Italiei la Timişoara a documentaţiei 

referitoare la eliberarea paşapoartelor cetăţenilor rezidenţi în circumscripţia teritorială 

a Oficiului consular onorific; predarea directă titularilor a paşapoartelor emise de 

Oficiul Consular de categoria I şi restituirea la Oficiul Consular de categoria I a 

chitanţelor cu dovada predării; 

i) primirea şi transmiterea la Consulatul General al Italiei la Timişoara a documentaţiei 

privind cererile de eliberare a cărţilor de identitate – prezentate de cetăţenii italieni 

rezidenţi în circumscripţia Oficiului consular onorific după ce a efectuat controalele 

adecvate, prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445 din 28 

decembrie 2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie răspundere prevăzute la 

articolele 46 şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii menţionat anterior; predarea 

directă titularilor cărţilor de identitate emise de Consulatul General al Italiei la 

Timişoara şi restituirea la Consulatul de categoria I a formularelor semnate de aceştia 

din urmă; 

j) primirea şi transmiterea la Consulatul General al Italiei la Timişoara a documentaţiei 

privind cererile de eliberare a documentului de călătorie provizoriu – ETD – 

prezentate de cetăţeni italieni şi de cetăţeni ai statelor membre UE, după ce a primit 

reclamaţia de furt sau pierdere a paşaportului sau a unui alt document de călătorie şi 

după ce a efectuat controalele adecvate, prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui 

Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie 

răspundere prevăzute la articolele 46 şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii 

menţionat anterior; predarea ETD-urilor emise de Ambasada Italiei la Bucureşti, 



valabile numai o călătorie către statul membru al cărui cetăţean este solicitantul, către 

ţara unde are reşedinţa permanentă sau, în mod excepţional, către o altă destinaţie; 

k) primirea şi transmiterea la Consulatul General al Italiei la Timişoara a documentaţiei 

privind cererile de viză de intrare; 

l) primirea şi transmiterea la Consulatul General al Italiei la Timişoara a cererilor de 

înscriere pe listele de evidenţă şi electorale în Italia prezentate de cetăţeni rezidenţi în 

circumscripţia teritorială a Biroului consular onorific; 

m) primirea şi transmiterea la Consulatul General al Italiei la Timişoara, competent pentru 

orice decizie în acest domeniu, a actelor în materie de pensie; 

n) asistenţa acordată conaţionalilor nevoiaşi sau aflaţi temporar în dificultate şi 

desfăşurarea activităţilor de verificare în vederea acordării ajutoarelor sau 

împrumuturilor cu promisiunea de restituire către stat din partea Consulatului General 

al Italiei la Timişoara; 

o) sarcinile auxiliare de asistenţă acordată persoanelor încorporate în serviciul militar şi 

de întocmire a dosarelor în materie de serviciu militar, excluzând puterile de înrolare, 

sub rezerva competenţei decizionale a Consulatului General al Italiei la Timişoara; 

p) notificarea actelor cetăţenilor italieni rezidenţi în circumscripţia teritorială a 

Consulatului General al Italiei la Timişoara, informând asupra răspunsului acestora 

autoritatea italiană competentă şi, cu titlu informativ, Consulatul General al Italiei la 

Timişoara; 

q) ţinerea fişierului cu evidenţa cetăţenilor şi a celui cu semnăturile autorităţilor locale. 

Prezentul decret va fi publicat în Monitorul oficial al Republicii Italiene. 

Roma, 20 iunie 2013 

Director General pentru Resurse şi Inovaţie 

Min. Plen. Elisabetta Belloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNREGISTRAT LA D.G.R.I. 

D.M. 5013/ 356 / BIS 

Ministerul Afacerilor Externe şi al Cooperării Internaţionale 

Directorul General pentru Resurse şi Inovaţie 

 

(omisiune) 

 

DECRETEAZĂ 

 

Domnul Niccolò Maso, Consul onorific la Timişoara (România), pe lângă îndeplinirea 

obligaţiilor generale de apărare a intereselor naţionale şi de apărare a cetăţenilor, exercită 

funcţiile consulare strict legate de: 

a) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor de stare civilă sosite 

de la autorităţile locale, de la cetăţenii italieni sau de la comandanţii navelor şi 

aeronavelor naţionale sau străine; 

b) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a declaraţiilor despre starea 

civilă făcute de comandanţii navelor şi aeronavelor sau de martori; 

c) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a testamentelor întocmite la 

bordul navelor şi aeronavelor de către cetăţeni italieni; 

d) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor legate de 

deschiderea succesiunii cetăţenilor italieni sau la care pot fi chemaţi cetăţeni italieni; 

e) emiterea de acte asiguratorii, care nu implică dispunerea de bunurile cetăţenilor 

italieni, în materie de succesiune, naufragiu sau acccident aviatic, cu obligaţia de a 

informa de urgenţă Ambasada Italiei la Bucureşti; 

f) activităţile urgente de anchetă preliminară în caz de accidente maritime sau aviatice 

sau de accidente la locul de muncă la bordul navelor, ambarcaţiunilor de agrement sau 

avioanelor naţionale, după ce a luat legătura, pentru fiecare caz în parte, cu Ambasada 

Italiei la Bucureşti; 

g) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a cererilor de înscriere pe 

listele de evidenţă şi electorale în Italia prezentate de cetăţeni rezidenţi în 

circumscripţia teritorială a Biroului consular onorific; 

h) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti, competentă pentru orice 

decizie în acest domeniu, a actelor în materie de pensie; 

i) autentificarea semnăturilor cetăţenilor italieni pe acte administrative, în cazurile 

prevăzute de lege; 

j) predarea de atestate eliberate de Ambasada Italiei la Bucureşti; 

k) autentificările şi legalizările; 

l) autentificările semnăturilor cetăţenilor italieni aplicate în josul înscrisurilor sub 

semnătură privată, redactarea actelor publice şi eliberarea de procuri speciale privind 

persoane fizice, în cazurile prevăzute de lege; 

m) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei referitoare la 

eliberarea paşapoartelor cetăţenilor rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

consular onorific; predarea directă titularilor a paşapoartelor emise de Ambasada 

Italiei la Bucureşti şi restituirea la Ambasada Italiei la Bucureşti a chitanţelor cu 

dovada predării; 

n) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a documentului de călătorie provizoriu – ETD – prezentate de 

cetăţeni italieni şi de cetăţeni ai statelor membre UE, după ce a primit reclamaţia de 

furt sau pierdere a paşaportului sau a unui alt document de călătorie şi după ce a 

efectuat controalele adecvate, prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui 



Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie 

răspundere prevăzute la articolele 46 şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii 

menţionat anterior; predarea ETD-urilor emise de Ambasada Italiei la Bucureşti, 

valabile numai o călătorie către statul membru al cărui cetăţean este solicitantul, către 

ţara unde are reşedinţa permanentă sau, în mod excepţional, către o altă destinaţie; 

o) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a cărţilor de identitate – prezentate de cetăţenii italieni rezidenţi în 

circumscripţia Oficiului consular onorific după ce a efectuat controalele adecvate, 

prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445 din 28 decembrie 

2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie răspundere prevăzute la articolele 46 

şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii menţionat anterior; predarea directă 

titularilor cărţilor de identitate emise de Ambasada Italiei la Bucureşti şi restituirea la 

Ambasada Italiei la Bucureşti a formularelor semnate de aceştia din urmă; 

p) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de viză de intrare; 

q) asistenţa acordată conaţionalilor nevoiaşi sau aflaţi temporar în dificultate şi 

desfăşurarea activităţilor de verificare în vederea acordării ajutoarelor sau 

împrumuturilor cu promisiunea de restituire către stat din partea Ambasadei Italiei la 

Bucureşti; 

r) sarcinile auxiliare de asistenţă acordată persoanelor încorporate în serviciul militar şi 

de întocmire a dosarelor în materie de serviciu militar, excluzând puterile de înrolare, 

sub rezerva competenţei decizionale a Ambasadei Italiei la Bucureşti; 

s) efectuarea operaţiunilor cerute de legislaţia în vigoare în funcţie de sosirea şi plecarea 

unei nave naţionale, precum şi ţinerea registrelor respective; 

t) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare, reînnoire sau confirmare a certificatelor de siguranţă a navei sau 

a personalului maritim (endorsment); predarea certificatelor respective emise de 

Ambasada Italiei la Bucureşti; 

u) notificarea actelor cetăţenilor italieni rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

onorific, informând asupra răspunsului acestora autoritatea italiană competentă şi, cu 

titlu informativ, Ambasada Italiei la Bucureşti; 

v) ţinerea fişierului cu evidenţa cetăţenilor şi a celui cu semnăturile autorităţilor locale. 

Prezentul decret va fi publicat în Monitorul oficial al Republicii Italiene. 

Roma, 22.07.2016 

Director General pentru Resurse şi Inovaţie 

Min. Plen. Luca Sabbatucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNREGISTRAT LA D.G.R.I. 

D.M. 5013/ 128 / BIS 

Ministerul Afacerilor Externe şi al Cooperării Internaţionale 

Directorul General pentru Resurse şi Inovaţie 

 

(omisiune) 

 

DECRETEAZĂ 

 

Domnul Emanuele Guglielmo Bagnasco, Consul onorific la Brasov (România), pe lângă 

îndeplinirea obligaţiilor generale de apărare a intereselor naţionale şi de apărare a cetăţenilor, 

exercită funcţiile consulare strict legate de: 

a) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor de stare civilă sosite 

de la autorităţile locale, de la cetăţenii italieni sau de la comandanţii navelor şi 

aeronavelor naţionale sau străine; 

b) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a declaraţiilor despre starea 

civilă făcute de comandanţii navelor şi aeronavelor sau de martori; 

c) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a testamentelor întocmite la 

bordul navelor şi aeronavelor de către cetăţeni italieni; 

d) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor legate de 

deschiderea succesiunii cetăţenilor italieni sau la care pot fi chemaţi cetăţeni italieni; 

e) emiterea de acte asiguratorii, care nu implică dispunerea de bunurile cetăţenilor 

italieni, în materie de succesiune, naufragiu sau acccident aviatic, cu obligaţia de a 

informa de urgenţă Ambasada Italiei la Bucureşti; 

f) activităţile urgente de anchetă preliminară în caz de accidente maritime sau aviatice 

sau de accidente la locul de muncă la bordul navelor, ambarcaţiunilor de agrement sau 

avioanelor naţionale, după ce a luat legătura, pentru fiecare caz în parte, cu Ambasada 

Italiei la Bucureşti; 

g) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a cererilor de înscriere pe 

listele de evidenţă şi electorale în Italia prezentate de cetăţeni rezidenţi în 

circumscripţia teritorială a Biroului consular onorific; 

h) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti, competentă pentru orice 

decizie în acest domeniu, a actelor în materie de pensie; 

i) autentificarea semnăturilor cetăţenilor italieni pe acte administrative, în cazurile 

prevăzute de lege; 

j) predarea de atestate eliberate de Ambasada Italiei la Bucureşti; 

k) autentificările şi legalizările; 

l) autentificările semnăturilor cetăţenilor italieni aplicate în josul înscrisurilor sub 

semnătură privată, redactarea actelor publice şi eliberarea de procuri speciale privind 

persoane fizice, în cazurile prevăzute de lege; 

m) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei referitoare la 

eliberarea paşapoartelor cetăţenilor rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

consular onorific; predarea directă titularilor a paşapoartelor emise de Ambasada 

Italiei la Bucureşti şi restituirea la Ambasada Italiei la Bucureşti a chitanţelor cu 

dovada predării; 

n) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a documentului de călătorie provizoriu – ETD – prezentate de 

cetăţeni italieni şi de cetăţeni ai statelor membre UE, după ce a primit reclamaţia de 

furt sau pierdere a paşaportului sau a unui alt document de călătorie şi după ce a 

efectuat controalele adecvate, prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui 



Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie 

răspundere prevăzute la articolele 46 şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii 

menţionat anterior; predarea ETD-urilor emise de Ambasada Italiei la Bucureşti, 

valabile numai o călătorie către statul membru al cărui cetăţean este solicitantul, către 

ţara unde are reşedinţa permanentă sau, în mod excepţional, către o altă destinaţie; 

o) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a cărţilor de identitate – prezentate de cetăţenii italieni rezidenţi în 

circumscripţia Oficiului consular onorific după ce a efectuat controalele adecvate, 

prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445 din 28 decembrie 

2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie răspundere prevăzute la articolele 46 

şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii menţionat anterior; predarea directă 

titularilor cărţilor de identitate emise de Ambasada Italiei la Bucureşti şi restituirea la 

Ambasada Italiei la Bucureşti a formularelor semnate de aceştia din urmă; 

p) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de viză de intrare; 

q) asistenţa acordată conaţionalilor nevoiaşi sau aflaţi temporar în dificultate şi 

desfăşurarea activităţilor de verificare în vederea acordării ajutoarelor sau 

împrumuturilor cu promisiunea de restituire către stat din partea Ambasadei Italiei la 

Bucureşti; 

r) sarcinile auxiliare de asistenţă acordată persoanelor încorporate în serviciul militar şi 

de întocmire a dosarelor în materie de serviciu militar, excluzând puterile de înrolare, 

sub rezerva competenţei decizionale a Ambasadei Italiei la Bucureşti; 

s) efectuarea operaţiunilor cerute de legislaţia în vigoare în funcţie de sosirea şi plecarea 

unei nave naţionale, precum şi ţinerea registrelor respective; 

t) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare, reînnoire sau confirmare a certificatelor de siguranţă a navei sau 

a personalului maritim (endorsment); predarea certificatelor respective emise de 

Ambasada Italiei la Bucureşti; 

u) notificarea actelor cetăţenilor italieni rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

onorific, informând asupra răspunsului acestora autoritatea italiană competentă şi, cu 

titlu informativ, Ambasada Italiei la Bucureşti; 

v) ţinerea fişierului cu evidenţa cetăţenilor şi a celui cu semnăturile autorităţilor locale. 

Prezentul decret va fi publicat în Monitorul oficial al Republicii Italiene. 

Roma, 19.03.2015 

Director General pentru Resurse şi Inovaţie 

Amb. Elisabetta Belloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNREGISTRAT LA D.G.R.I. 

D.M. 5013/ 130 / BIS 

Ministerul Afacerilor Externe şi al Cooperării Internaţionale 

Directorul General pentru Resurse şi Inovaţie 

 

(omisiune) 

 

DECRETEAZĂ 

 

Domnul Dino Tucci, Consul onorific la Satu Mare (România), pe lângă îndeplinirea 

obligaţiilor generale de apărare a intereselor naţionale şi de apărare a cetăţenilor, exercită 

funcţiile consulare strict legate de: 

a) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor de stare civilă sosite 

de la autorităţile locale, de la cetăţenii italieni sau de la comandanţii navelor şi 

aeronavelor naţionale sau străine; 

b) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a declaraţiilor despre starea 

civilă făcute de comandanţii navelor şi aeronavelor sau de martori; 

c) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a testamentelor întocmite la 

bordul navelor şi aeronavelor de către cetăţeni italieni; 

d) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor legate de 

deschiderea succesiunii cetăţenilor italieni sau la care pot fi chemaţi cetăţeni italieni; 

e) emiterea de acte asiguratorii, care nu implică dispunerea de bunurile cetăţenilor 

italieni, în materie de succesiune, naufragiu sau acccident aviatic, cu obligaţia de a 

informa de urgenţă Ambasada Italiei la Bucureşti; 

f) activităţile urgente de anchetă preliminară în caz de accidente maritime sau aviatice 

sau de accidente la locul de muncă la bordul navelor, ambarcaţiunilor de agrement sau 

avioanelor naţionale, după ce a luat legătura, pentru fiecare caz în parte, cu Ambasada 

Italiei la Bucureşti; 

g) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a cererilor de înscriere pe 

listele de evidenţă şi electorale în Italia prezentate de cetăţeni rezidenţi în 

circumscripţia teritorială a Biroului consular onorific; 

h) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti, competentă pentru orice 

decizie în acest domeniu, a actelor în materie de pensie; 

i) autentificarea semnăturilor cetăţenilor italieni pe acte administrative, în cazurile 

prevăzute de lege; 

j) predarea de atestate eliberate de Ambasada Italiei la Bucureşti; 

k) autentificările şi legalizările; 

l) autentificările semnăturilor cetăţenilor italieni aplicate în josul înscrisurilor sub 

semnătură privată, redactarea actelor publice şi eliberarea de procuri speciale privind 

persoane fizice, în cazurile prevăzute de lege; 

m) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei referitoare la 

eliberarea paşapoartelor cetăţenilor rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

consular onorific; predarea directă titularilor a paşapoartelor emise de Ambasada 

Italiei la Bucureşti şi restituirea la Ambasada Italiei la Bucureşti a chitanţelor cu 

dovada predării; 

n) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a documentului de călătorie provizoriu – ETD – prezentate de 

cetăţeni italieni şi de cetăţeni ai statelor membre UE, după ce a primit reclamaţia de 

furt sau pierdere a paşaportului sau a unui alt document de călătorie şi după ce a 

efectuat controalele adecvate, prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui 



Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie 

răspundere prevăzute la articolele 46 şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii 

menţionat anterior; predarea ETD-urilor emise de Ambasada Italiei la Bucureşti, 

valabile numai o călătorie către statul membru al cărui cetăţean este solicitantul, către 

ţara unde are reşedinţa permanentă sau, în mod excepţional, către o altă destinaţie; 

o) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a cărţilor de identitate – prezentate de cetăţenii italieni rezidenţi în 

circumscripţia Oficiului consular onorific după ce a efectuat controalele adecvate, 

prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445 din 28 decembrie 

2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie răspundere prevăzute la articolele 46 

şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii menţionat anterior; predarea directă 

titularilor cărţilor de identitate emise de Ambasada Italiei la Bucureşti şi restituirea la 

Ambasada Italiei la Bucureşti a formularelor semnate de aceştia din urmă; 

p) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de viză de intrare; 

q) asistenţa acordată conaţionalilor nevoiaşi sau aflaţi temporar în dificultate şi 

desfăşurarea activităţilor de verificare în vederea acordării ajutoarelor sau 

împrumuturilor cu promisiunea de restituire către stat din partea Ambasadei Italiei la 

Bucureşti; 

r) sarcinile auxiliare de asistenţă acordată persoanelor încorporate în serviciul militar şi 

de întocmire a dosarelor în materie de serviciu militar, excluzând puterile de înrolare, 

sub rezerva competenţei decizionale a Ambasadei Italiei la Bucureşti; 

s) efectuarea operaţiunilor cerute de legislaţia în vigoare în funcţie de sosirea şi plecarea 

unei nave naţionale, precum şi ţinerea registrelor respective; 

t) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare, reînnoire sau confirmare a certificatelor de siguranţă a navei sau 

a personalului maritim (endorsment); predarea certificatelor respective emise de 

Ambasada Italiei la Bucureşti; 

u) notificarea actelor cetăţenilor italieni rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

onorific, informând asupra răspunsului acestora autoritatea italiană competentă şi, cu 

titlu informativ, Ambasada Italiei la Bucureşti; 

v) ţinerea fişierului cu evidenţa cetăţenilor şi a celui cu semnăturile autorităţilor locale. 

Prezentul decret va fi publicat în Monitorul oficial al Republicii Italiene. 

Roma, 19.03.2015 

Director General pentru Resurse şi Inovaţie 

Amb. Elisabetta Belloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNREGISTRAT LA D.G.R.I. 

D.M. 5013/ 138 / BIS 

Ministerul Afacerilor Externe şi al Cooperării Internaţionale 

Directorul General pentru Resurse şi Inovaţie 

 

(omisiune) 

 

DECRETEAZĂ 

 

Domnul Italo Selleri, Consul onorific la Sibiu (România), pe lângă îndeplinirea obligaţiilor 

generale de apărare a intereselor naţionale şi de apărare a cetăţenilor, exercită funcţiile 

consulare strict legate de: 

a) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor de stare civilă sosite 

de la autorităţile locale, de la cetăţenii italieni sau de la comandanţii navelor şi 

aeronavelor naţionale sau străine; 

b) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a declaraţiilor despre starea 

civilă făcute de comandanţii navelor şi aeronavelor sau de martori; 

c) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a testamentelor întocmite la 

bordul navelor şi aeronavelor de către cetăţeni italieni; 

d) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor legate de 

deschiderea succesiunii cetăţenilor italieni sau la care pot fi chemaţi cetăţeni italieni; 

e) emiterea de acte asiguratorii, care nu implică dispunerea de bunurile cetăţenilor 

italieni, în materie de succesiune, naufragiu sau acccident aviatic, cu obligaţia de a 

informa de urgenţă Ambasada Italiei la Bucureşti; 

f) activităţile urgente de anchetă preliminară în caz de accidente maritime sau aviatice 

sau de accidente la locul de muncă la bordul navelor, ambarcaţiunilor de agrement sau 

avioanelor naţionale, după ce a luat legătura, pentru fiecare caz în parte, cu Ambasada 

Italiei la Bucureşti; 

g) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a cererilor de înscriere pe 

listele de evidenţă şi electorale în Italia prezentate de cetăţeni rezidenţi în 

circumscripţia teritorială a Biroului consular onorific; 

h) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti, competentă pentru orice 

decizie în acest domeniu, a actelor în materie de pensie; 

i) autentificarea semnăturilor cetăţenilor italieni pe acte administrative, în cazurile 

prevăzute de lege; 

j) predarea de atestate eliberate de Ambasada Italiei la Bucureşti; 

k) autentificările şi legalizările; 

l) autentificările semnăturilor cetăţenilor italieni aplicate în josul înscrisurilor sub 

semnătură privată, redactarea actelor publice şi eliberarea de procuri speciale privind 

persoane fizice, în cazurile prevăzute de lege; 

m) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei referitoare la 

eliberarea paşapoartelor cetăţenilor rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

consular onorific; predarea directă titularilor a paşapoartelor emise de Ambasada 

Italiei la Bucureşti şi restituirea la Ambasada Italiei la Bucureşti a chitanţelor cu 

dovada predării; 

n) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a documentului de călătorie provizoriu – ETD – prezentate de 

cetăţeni italieni şi de cetăţeni ai statelor membre UE, după ce a primit reclamaţia de 

furt sau pierdere a paşaportului sau a unui alt document de călătorie şi după ce a 

efectuat controalele adecvate, prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui 



Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie 

răspundere prevăzute la articolele 46 şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii 

menţionat anterior; predarea ETD-urilor emise de Ambasada Italiei la Bucureşti, 

valabile numai o călătorie către statul membru al cărui cetăţean este solicitantul, către 

ţara unde are reşedinţa permanentă sau, în mod excepţional, către o altă destinaţie; 

o) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a cărţilor de identitate – prezentate de cetăţenii italieni rezidenţi în 

circumscripţia Oficiului consular onorific după ce a efectuat controalele adecvate, 

prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445 din 28 decembrie 

2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie răspundere prevăzute la articolele 46 

şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii menţionat anterior; predarea directă 

titularilor cărţilor de identitate emise de Ambasada Italiei la Bucureşti şi restituirea la 

Ambasada Italiei la Bucureşti a formularelor semnate de aceştia din urmă; 

p) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de viză de intrare; 

q) asistenţa acordată conaţionalilor nevoiaşi sau aflaţi temporar în dificultate şi 

desfăşurarea activităţilor de verificare în vederea acordării ajutoarelor sau 

împrumuturilor cu promisiunea de restituire către stat din partea Ambasadei Italiei la 

Bucureşti; 

r) sarcinile auxiliare de asistenţă acordată persoanelor încorporate în serviciul militar şi 

de întocmire a dosarelor în materie de serviciu militar, excluzând puterile de înrolare, 

sub rezerva competenţei decizionale a Ambasadei Italiei la Bucureşti; 

s) efectuarea operaţiunilor cerute de legislaţia în vigoare în funcţie de sosirea şi plecarea 

unei nave naţionale, precum şi ţinerea registrelor respective; 

t) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare, reînnoire sau confirmare a certificatelor de siguranţă a navei sau 

a personalului maritim (endorsment); predarea certificatelor respective emise de 

Ambasada Italiei la Bucureşti; 

u) notificarea actelor cetăţenilor italieni rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

onorific, informând asupra răspunsului acestora autoritatea italiană competentă şi, cu 

titlu informativ, Ambasada Italiei la Bucureşti; 

v) ţinerea fişierului cu evidenţa cetăţenilor şi a celui cu semnăturile autorităţilor locale. 

Prezentul decret va fi publicat în Monitorul oficial al Republicii Italiene. 

Roma, 19.03.2015 

Director General pentru Resurse şi Inovaţie 

Amb. Elisabetta Belloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNREGISTRAT LA D.G.R.I. 

D.M. 5013/ 130 / BIS 

Ministerul Afacerilor Externe şi al Cooperării Internaţionale 

Directorul General pentru Resurse şi Inovaţie 

 

(omisiune) 

 

DECRETEAZĂ 

 

Domnul Enrico Novella, Consul onorific la Iasi (România), pe lângă îndeplinirea obligaţiilor 

generale de apărare a intereselor naţionale şi de apărare a cetăţenilor, exercită funcţiile 

consulare strict legate de: 

a) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor de stare civilă sosite 

de la autorităţile locale, de la cetăţenii italieni sau de la comandanţii navelor şi 

aeronavelor naţionale sau străine; 

b) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a declaraţiilor despre starea 

civilă făcute de comandanţii navelor şi aeronavelor sau de martori; 

c) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a testamentelor întocmite la 

bordul navelor şi aeronavelor de către cetăţeni italieni; 

d) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a actelor legate de 

deschiderea succesiunii cetăţenilor italieni sau la care pot fi chemaţi cetăţeni italieni; 

e) emiterea de acte asiguratorii, care nu implică dispunerea de bunurile cetăţenilor 

italieni, în materie de succesiune, naufragiu sau acccident aviatic, cu obligaţia de a 

informa de urgenţă Ambasada Italiei la Bucureşti; 

f) activităţile urgente de anchetă preliminară în caz de accidente maritime sau aviatice 

sau de accidente la locul de muncă la bordul navelor, ambarcaţiunilor de agrement sau 

avioanelor naţionale, după ce a luat legătura, pentru fiecare caz în parte, cu Ambasada 

Italiei la Bucureşti; 

g) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a cererilor de înscriere pe 

listele de evidenţă şi electorale în Italia prezentate de cetăţeni rezidenţi în 

circumscripţia teritorială a Biroului consular onorific; 

h) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti, competentă pentru orice 

decizie în acest domeniu, a actelor în materie de pensie; 

i) autentificarea semnăturilor cetăţenilor italieni pe acte administrative, în cazurile 

prevăzute de lege; 

j) predarea de atestate eliberate de Ambasada Italiei la Bucureşti; 

k) autentificările şi legalizările; 

l) autentificările semnăturilor cetăţenilor italieni aplicate în josul înscrisurilor sub 

semnătură privată, redactarea actelor publice şi eliberarea de procuri speciale privind 

persoane fizice, în cazurile prevăzute de lege; 

m) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei referitoare la 

eliberarea paşapoartelor cetăţenilor rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

consular onorific; predarea directă titularilor a paşapoartelor emise de Ambasada 

Italiei la Bucureşti şi restituirea la Ambasada Italiei la Bucureşti a chitanţelor cu 

dovada predării; 

n) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a documentului de călătorie provizoriu – ETD – prezentate de 

cetăţeni italieni şi de cetăţeni ai statelor membre UE, după ce a primit reclamaţia de 

furt sau pierdere a paşaportului sau a unui alt document de călătorie şi după ce a 

efectuat controalele adecvate, prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui 



Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie 

răspundere prevăzute la articolele 46 şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii 

menţionat anterior; predarea ETD-urilor emise de Ambasada Italiei la Bucureşti, 

valabile numai o călătorie către statul membru al cărui cetăţean este solicitantul, către 

ţara unde are reşedinţa permanentă sau, în mod excepţional, către o altă destinaţie; 

o) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare a cărţilor de identitate – prezentate de cetăţenii italieni rezidenţi în 

circumscripţia Oficiului consular onorific după ce a efectuat controalele adecvate, 

prevăzute de art. 71 din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445 din 28 decembrie 

2000, asupra veridicităţii declaraţiilor pe proprie răspundere prevăzute la articolele 46 

şi 47 din Decretul Preşedintelui Republicii menţionat anterior; predarea directă 

titularilor cărţilor de identitate emise de Ambasada Italiei la Bucureşti şi restituirea la 

Ambasada Italiei la Bucureşti a formularelor semnate de aceştia din urmă; 

p) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de viză de intrare; 

q) asistenţa acordată conaţionalilor nevoiaşi sau aflaţi temporar în dificultate şi 

desfăşurarea activităţilor de verificare în vederea acordării ajutoarelor sau 

împrumuturilor cu promisiunea de restituire către stat din partea Ambasadei Italiei la 

Bucureşti; 

r) sarcinile auxiliare de asistenţă acordată persoanelor încorporate în serviciul militar şi 

de întocmire a dosarelor în materie de serviciu militar, excluzând puterile de înrolare, 

sub rezerva competenţei decizionale a Ambasadei Italiei la Bucureşti; 

s) efectuarea operaţiunilor cerute de legislaţia în vigoare în funcţie de sosirea şi plecarea 

unei nave naţionale, precum şi ţinerea registrelor respective; 

t) primirea şi transmiterea la Ambasada Italiei la Bucureşti a documentaţiei privind 

cererile de eliberare, reînnoire sau confirmare a certificatelor de siguranţă a navei sau 

a personalului maritim (endorsment); predarea certificatelor respective emise de 

Ambasada Italiei la Bucureşti; 

u) notificarea actelor cetăţenilor italieni rezidenţi în circumscripţia teritorială a Oficiului 

onorific, informând asupra răspunsului acestora autoritatea italiană competentă şi, cu 

titlu informativ, Ambasada Italiei la Bucureşti; 

v) ţinerea fişierului cu evidenţa cetăţenilor şi a celui cu semnăturile autorităţilor locale. 

Prezentul decret va fi publicat în Monitorul oficial al Republicii Italiene. 

Roma, 01.09.2016 

Director General pentru Resurse şi Inovaţie 

Min. Plen. Luca Sabbatucci 

 

 

 


