
 

 

 
ACTE NECESARE PRIVIND TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR / EXTRASELOR/ EXTRASELOR 

MULTILINGVE DE NAŞTERE ÎNTOCMITE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE 

CIVILĂ ROMÂNE 

 

Art. 41alin.(3) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 72-74 din H.G.64/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, Legea 65/2012 

 

 

1. Cererea de transcriere - se depune la primăria de domiciliu al solicitantului, în nume propriu sau 

prin împuternicit cu procură specială autentificată. Pentru cetăţenii români cu domiciliu în străinătate 

aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, 

la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Minorii peste 14 vor solicita transcrierea în nume 

propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore. În cazul în care părinţii au domicilii 

diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele 

două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului;  
 

2. Certificatul extrasul/extrasul multilingv de naştere eliberat de autorităţile străine, în 

original;  
- Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat 

TRATATE/CONVENŢII/ACORDURI de asistenţă judiciară este scutit de apostilare, 

supralegalizare sau orice altă formalitate; 

- Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu 

apostilat; 
- Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus se supralegalizează, în 

conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea 

raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Fotocopia certificatului / extrasului/extrasului multilingv de naştere; 

 

4. Traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de naştere de un notar public (din 

ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;  

 

5. Act de identitate în original şi copie: 

- pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară - buletin de identitate, carte de identitate, carte de 

identitate provizorie; 

- pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate - paşaport şi adeverinţă din care să rezulte 

ultimul domiciliu avut în ţară, eliberată de serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor de la ultimul domiciliu avut în ţară; 

- persoanele care se legitimează cu permis de şedere pe termen lung, eliberat de Inspectoratul 

General pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România, şi fac dovada cu Certificatul de 

cetăţenie vor adresa cererea primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de 

domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere; 

 

6. Declaraţie privind domiciliul copilului din partea părintelui care solicită transcrierea 

certificatului de naştere al copilului,  în cazul în care părinţii acestuia au domicilii 

diferite; 

 

7. Declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un 

alt act transcris/înscris sau reconstituit. 

 

8. Procura specială autentificată în original (cu specificarea: “pentru transcrierea 

certificatului / extrasului /extrasului multilingv de naştere şi eliberarea certificatului 

românesc”) şi traducerea, dacă este dată în limba statului de origine al 

certificatului/extrasului, autentificată de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau 

de oficiul consular român; 



 

 

 

 

 

 

9. Documente justificative pentru completarea unor rubrici (copii ale certificatelor de stare 

civilă ale părinţilor) în original şi copie; 

 

10.    Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 

de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, 

sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare 

sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare 

civilă. 

 

 
11. Traducerea, procura, declaraţia de domiciliu, declaraţia că nu s-a mai solicitat transcrierea/înscrierea 

certificatului autentificate de un notar public din străinătate vor fi apostilate sau supralegalizate în 

conformitate cu cele descrise la pct. 2. 

 

12. În situaţia în care se stabileşte că în certificatul /extrasul/extrasul multilingv  eliberat de 

autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în 

registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea 

erorilor de către autorităţile străine emitente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


