Documente necesare pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor
multilingve privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care
nu au avut niciodată domiciliul în România
Dosarele NU se pot depune prin mandatar, se depun PERSONAL de către titularii actelor,
reprezentanţii legali ai minorilor.
Transcriere certificat/extras de naştere – solicitanţi majori
 Dovada calităţii de cetăţean român (Certificat de cetăţenie eliberat în nume propriu, respectiv
certificat de cetăţenie al unuia dintre părinţi în care a fost inclus minorul acestuia – eliberat de Autoritatea
Naţională pentru Cetăţenie şi de misiunile diplomatice şi oficiile consulare române acreditate în străinătate
sau Dovada/Adeverinţa eliberată de Direcţia Generală de Paşapoarte pentru persoanele care au redobândit
sau cărora li s-a acordat cetăţenia română potrivit procedurilor anterioare) - original şi copie xerox;
 Certificat/extras din actul naştere eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere
legalizată în limba română, după caz;
 Paşaport şi carte/buletin de identitate - original şi copie xerox;
 Documente justificative pentru completarea unor rubrici, după caz - Certificatul/extrasul de
căsătorie şi/sau certificatele/extrasele de naştere/deces ale părinţilor - copie xerox şi traducerea acestora,
după caz.
Documente necesare transcriere certificat/extras de naştere – solicitanţi minori:
 Dovada calităţii de cetăţean român (Certificat de cetăţenie eliberat în nume propriu, respectiv
certificat de cetăţenie al unuia dintre părinţi în care a fost inclus minorul acestuia – eliberat de Autoritatea
Naţională pentru Cetăţenie şi de misiunile diplomatice şi oficiile consulare române acreditate în străinătate
sau Dovada/Adeverinţa eliberată de Direcţia Generală de Paşapoarte pentru persoanele care au redobândit
sau cărora li s-a acordat cetăţenia română potrivit procedurilor anterioare) - original şi copie xerox;
 Certificat/extras din actul naştere eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere
legalizată în limba română, după caz;
 Paşaport şi carte/buletin de identitate - original şi copie xerox (după caz);
 Paşapoartele şi cărţile/buletinele de identitate ale părinţilor - original şi copie xerox;
 Certificatul de căsătorie al părinţilor - original şi copie xerox (după caz);
 Certificatele de naştere ale părinţilor - original şi copie xerox;
MINORII CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI DEPUN CEREREA DE TRANSCRIERE ÎN
NUME PROPRIU SAU CEREREA POATE FI DEPUSĂ DE CĂTRE UNUL DINTRE PĂRINŢI.
Acte necesare transcriere certificat/extras de căsătorie:
 Dovada calităţii de cetăţean român (Certificat de cetăţenie eliberat în nume propriu, respectiv
certificat de cetăţenie al unuia dintre părinţi în care a fost inclus minorul acestuia – eliberat de Autoritatea
Naţională pentru Cetăţenie şi de misiunile diplomatice şi oficiile consulare române acreditate în străinătate
sau Dovada/Adeverinţa eliberată de Direcţia Generală de Paşapoarte pentru persoanele care au redobândit
sau cărora li s-a acordat cetăţenia română potrivit procedurilor anterioare) - original şi copie xerox;
 Certificat/extras din actul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi
traducere legalizată în limba română, după caz;
 Paşapoartele soţilor şi cărţile/buletinele de identitate - original şi copie xerox;
 Certificatele de naştere ale soţilor - original şi copie xerox;
 Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a cetăţeanului
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,
 La depunerea cererii de transcriere, titularii certificatului/extrasului de căsătorie au obligaţia de a
prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată sau dată în faţa ofiţerului de stare civilă care
înregistrează actul de căsătorie (chiar dacă unul dintre soţi este cetăţean străin), din care să rezulte, în mod
expres şi neechivoc, legea aplicabilă regimului matrimonial ales, în situaţia în care acesta nu este prevăzut
în documentul eliberat de autorităţile străine;

- în cazul în care legea aplicabilă este legea română se declară şi regimul matrimonial ales conform
dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale sau separaţia de bunuri, în ultimele
două cazuri solicitându-se şi convenţia matrimonială autentificată de notarul public;
- în cazul in care legea aplicabilă este legea străină şi se prezintă o convenţie matrimonială încheiată
la autorităţile străine, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele privind actele întocmite de autorităţile
străine.
Potrivit art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011 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.

