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TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ 
ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE 
 
Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului 
unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al 
serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. 

 Cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate pot adresa cererea de 
transcriere în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată, 
primăriei localităţii pe raza căreia au avut ultimul domiciliu în ţară, iar dacă nu au avut 
domiciliul în România, la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Publice de 
Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă  a Sectorului 1 al mun. Bucureşti. 

 Minorii în vârstã de peste 14 ani solicitã transcrierea certificatelor de naştere în nume 
propriu ori prin împuternicit cu procurã specialã, asistaţi de unul dintre pãrinţi sau, dupã 
caz, de tutore; în cazul în care pãrinţii au domicilii diferite în ţarã, primãria competentã 
privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele douã primãrii pe 
raza cãrora au domiciliul pãrinţii minorului 

 În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii 
administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au (au avut) 
domicilii diferite în ţară – la oricare dintre cele două primării. 

 În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii 
administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii 
administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.    

Cererile de transcriere vor fi însoţite de certificatul ori extrasul în original, eliberat de 
autorităţile străine, o fotocopie simplă a acestora şi traducerea în limba română, autentificată 
în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, 
precum şi de documentele justificative necesare pentru completarea unor rubrici, după caz. 

 
Domnule Primar, 

    Subsemnatul(a) ................................, fiul (fiica) lui ........…………………………………… 
şi al …..............................., născut(ă) la ……… în……..jud./sect………..domiciliat(ă) 
în.............................................., str. ............................. nr. ....., bl. ..........., sc. ..., et. ....., ap. ...., 
judetul/sectorul ....………...........,posesor/posesoare al/a actului de identitate ..................... 
seria ....... nr. ......,eliberat de ......................., vă rog să-mi aprobaţi transcrierea şi înregistrarea 
în registrele de stare civilă română, a certificatului (extrasului)de ............. eliberat de 
autorităţile ...................... privind pe .............................. şi ................................. 
    Anexez certificatul (extrasul), în original şi fotocopie, precum şi traducerea legalizată a 
acestuia. 
    
    Data ................                            Semnătura, 
 
                                                    ………........................ 
    Domnului primar al .................., judetul ........................ 
   (timpul mediu estimativ pentru completare – 3 min.) 
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Cererea de transcriere va fi însoţită, după caz, de următoarele documente: 
a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau 

paşaportului, după caz; 
b) dovada calităţii de cetăţean român, în situaţia în care titularul certificatului sau extrasului 

de stare civilă ce urmează a fi transcris nu este în posesia niciunui document cu care să 
facă dovada cetăţeniei române;   

c) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului 
cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în 
certificatul/extrasul de căsătorie, procurat din străinătate, nu se face referire la numele 
soţilor după căsătorie; 

d) declaraţia din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al 
copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite; 

e) declaraţie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal, că nu mai există un act 
transcris/înscris sau reconstituit; 

 
                                                                                    Dată în faţa mea, 

                                                                        Ofiţer de stare civilă delegat 
 

                                                                                   ______________________________ 
                                                                                 ( Nume, prenume ) 

 
                                                                                   ______________________________ 

                                                                                ( Semnătura ) 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 
 
 
 

Subsemnatul(a) …………............................... , fiul/fiica lui…………, şi al/a……………născut(ă) la 
data de ……………în…………., cu domiciliul în………….................. declar pe proprie răspundere 
că nu am mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de ....................în registrele de stare civilă 
române sau reconstituirea lui. 
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu 
modificările şi completările ulterioare  referitoare la falsul în declaraţii, iar în cazul în care se va 
constata că există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române, prezentul act 
va fi anulat. 

 
Data                                                                                          Semnătura  
………………       ………………….. 
(timpul mediu estimativ pentru completare – 2 min.) 
 



3 
 

 f) declaraţii notariale din partea ambilor soţi sau în faţa ofiţerului de stare civilă care 
înregistrează actul de căsătorie, cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial ales de 
către titularii actului; 

 g)   procura specială pentru cazurile în care solicitarea este efectuată de către împuternicit; 
 h)  certificatul de cetãţenie eliberat de Autoritatea Naţionalã pentru Cetãţenie sau misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru persoanele care 
dobândesc/redobândesc cetãţenia românã. 

 
Documentele administrative emise de autoritãţile strãine, prezentate pentru înregistrarea în 
registrele de stare civilã române, precum şi traducerile acestora, care sunt fãcute la un notar 
public din strãinãtate, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii: 
 
  a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 
octombrie 1961 se apostileazã; 
  b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de 
asistenţã judiciarã sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altã formalitate; 
  c) documentele care nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a) sau b) se 
supralegalizeazã, în conformitate cu prevederile art. 1092  din  Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completãrile ulterioare; 
  d) documentele de stare civilă ale persoanelor care au statut de refugiat în România şi au 
dobândit cetăţenia română, sunt exceptate de la apostilare/supralegalizare. 
 
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea care îi priveşte în registrele de stare 
civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a 
certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în cazul în care 
înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul 
de reşedinţă; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor 
consulare, iar refuzul acestora se motivează. 
 
Cererea de înscriere în registrele de stare civilă române, se depune la misiunea diplomatică sau 
la oficiul consular de carieră al României din ţara unde a fost făcută înregistrarea în prealabil 
ori din ţara aflată în circumscripţia consulară respectivă. 
 
Cererea va fi însoţită de documentele prevăzute în cazul transcrierii certificatelor de stare 
civilă.  
 


