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TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ 
ALE CETĂŢENILOR  

ROMÂNI ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE 
   

 Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la 

autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă 

române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din 

străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.  

 

 Cererile de transcriere care se depun la serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de 

domiciliu al solicitantului (se aprobă de către primari, după ce s-a obţinut avizul 

prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor şi se face în nume propriu 

sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată. 

 Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul multilingv de stare  

civilă eliberat de autorităţile străine, în original (apostilat sau supralegalizat, după caz),  

fotocopie şi traducere legalizată, precum şi, după caz, de următoarele  

documente.  

a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului 

de identitate sau paşaportului, după caz; 

b) 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;  

c) declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de 

naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite; 

d) declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu 

mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit. 

 Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere 

în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin 

împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, 

primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare 

din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului. 

 Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au 

domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune 

la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care 

au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi. 
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 Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, 

cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de 

domiciliu avut în ţară, cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor. 

 Persoanele care redobândesc cetăţenia română şi fac această dovadă cu 

Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de 

transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din 

străinătate, la S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul 

loc de domiciliu avut în ţară, înainte de renunţarea la cetăţenia română. 

 

 În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului 

unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au 

domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi 

au domiciliul. 

 

 În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează 

primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, 

care are obligaţia să dispună verificări şi la ultimul domiciliu al decedatului, sau 

primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară 

de către persoana decedată. 


