Transcrierea certificatelor si extraselor de stare civila
procurate din strainatate

Actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile
locale competente, se transcriu, obligatoriu, in registrele de stare civila romane, in
termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a
certificatului ori extrasului de stare civila.
Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu
aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al
solicitantului, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a
Persoanei.
Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani
care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face cu aprobarea primarului
sectorului 1 al municipiului Bucuresti si avizul prealabil al Directiei Generale de
Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.
Cetatenii romani ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati
care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita
intocmirea actelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a
persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza au
domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea
Arhivelor Nationale. Transcrierea acestor extrase in registrele de stare civila se face cu
aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al
solicitantului si avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a
Persoanei sau, dupa caz, al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului
Bucuresti.
Cererea de transcriere, se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale
pe raza careia isi are domiciliul titularul actului si se face in nume propriu, prin
imputernicit cu procura speciala autentificata.
Minorii in varsta de peste 14 ani solicita transcrierea certificatelor de nastere in
nume propriu asistat de unul dintre parinti sau, dupa caz de tutore; in cazul in care
parintii au domicilii diferite, primaria competenta privind transcrierea certificatului de

nastere poate fi oricare din cele doua primarii pe raza carora au domiciliul parintii
minorului.
Pentru persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani, ai caror parinti au
domiciliul in strainatate, cererea de transcriere a certificatelor de nastere se depune la
Directia de Stare Civila din cadrul Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor din
cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.
Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, cererea se adreseaza
primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut in tara,
iar daca nu au avut domiciliul in Romania, primarului sectorului 1 al municipiului
Bucuresti.
In cazul transcrierii certificatului de casatorie, cererea se adreseaza primarului
unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al sotilor, iar daca sotii au
domicilii diferite, la oricare din cele doua primarii pe raza carora acestia au domiciliul.
In cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adreseaza primarului
unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului
unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut in tara de catre persoana
decedata.
Pentru stabilirea primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa
intocmeasca actul,cetatenii romani cu domiciliul in strainatate prezinta dovada eliberata
de S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu avut in tara.
Persoanele care fac dovada cetateniei romane cu Certificatul de depunere a
juramantului de credinta eliberat de Ministerul Justitiei, depun cererea de transcriere a
certificatelor/extraselor de stare civila, procurate din strainatate, la D.S.C. - Sector 1Bucuresti; persoanele care se legitimeaza cu permis de sedere permanenta eliberat de
Inspectoratul General pentru Imigrari in care se mentioneaza domiciliul stabil in
Romania, vor adresa cererea de transcriere primarului unitatii administrativ-teritoriale,
potrivit datelor inscrise in permisul de sedere.
Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se legitimeaza cu pasapoarte
expirate sau titluri de calatorie si sunt in imposibilitate de a se legitima cu un document
valabil, vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu, eliberarea unei dovezi
din care sa rezulte cum figureaza inregistrati in Registrul de Evidenta a Persoanelor; in
baza dovezii si a pasaportului expirat sau a titlului de calatorie, se va face legitimarea
persoanelor de catre oficiile de stare civila.
Cererea de transcriere este insotita de certificatul sau extrasul de stare civila
eliberat de autoritatile straine in original, fotocopie si traducere legalizata.

Cererea de transcriere este insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:
a) fotocopii ale certificatelor de nastere si casatorie, fotocopii ale actului de
identitate sau al pasaportului, dupa caz;
b) declaratii notariale, din partea ambilor soti cu privire la numele purtat dupa
casatorie, in situatia in care, in certificatul/extrasul de casatorie procurat din
strainatate, nu se face referire la numele sotilor dupa casatorie;
c) in situatia in care parintii minorului au domicilii diferite, parintele care solicita
transcrierea certificatului va da o declaratie in fata ofiterului de stare civila
delegat cu privire la domiciliul minorului; in cazul in care transcrierea este prin
imputernicit, se va solicita declaratie notariala cu privire la domiciliul minorului,
daca in cuprinsul imputernicirii nu se face referire la acest aspect.
Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ poate efectua verificarea
documentelor prezentate în dosarele de transcriere a certificatelor/extraselor de stare
civilă, procurate în străinătate şi acordă avizul prealabil şi în regim de urgenţă după
achitarea unei taxe de urgenţă în valoare de 300 lei.

