
STAREA CIVILA 
 
 
 

TRANSCRIERE CERTIFICATE 
 Cererea de transcriere  
 certificatul sau extrasul multilingv de stare  civilă eliberat de autorităţile străine, 

în original (apostilat sau supralegalizat, după caz),  fotocopie şi traducere 
legalizată,  

 fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de 
identitate sau paşaportului, după caz; 

 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;   

 declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, cu privire la REGIMUL 
MATRIMONIAL ALES;   

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

 declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai 
există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.  

 

SCHIMBARE NUME PE CALE ADMINISTRATIVA 
 Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivată prin unul dintre 

cazurile prevăzute de HG 64/2011 şi să fie însoţită de următoarele acte:  
 copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicita 

schimbarea numelui; 
 un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost 

publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea 
căruia sa nu fi trecut mai mult de un an;    

 consimţământul, dat în forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării 
numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;    

 copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, după caz;   
 orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii 

sale. 
 Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, 

cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu 
privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelara. 
 Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcuta de către unul dintre 

părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în forma autentică. Acordul nu 
este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat 
judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti. 

 

 



 

Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, 
personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată.      

       Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li 
se eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal.         
Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de 
stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate pe baza paşaportului; 
dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura 
de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care 
acesta este înscris în R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza 
acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz.          
Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate registrele 
de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă 
pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-
teritoriale în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând unitatea administrativ-
teritorială unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea 
acestuia.         

  În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei 
îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului 
certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost 
pierdut, furat sau distrus.         

    Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite 
cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.  
Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, 
certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.                

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.          
Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot 
elibera certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.      

     Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane 
îndreptăţite. 
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ÎNREGISTRAREA NAŞTERII 
   
Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:    
 certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va 

trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii 
sanitare, semnătura şi parafa medicului;     

 actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată 
de mamă;     

 certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi fotocopie, iar dacă 
aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe 
care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare 
civilă sau a notarului public;    

 declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către 
tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să 
rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează 
consimţământul mamei. 

Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada 
discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice. 
 
Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de: 

- 30 de zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;  
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;  
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul 

termenului de 30 de zile;    
- 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi 

sanitare.          
Termenele prevăzute la lit. a), b) şi d) se socotesc de la data naşterii şi cuprind atât 
ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.   
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ÎNREGISTAREA CĂSĂTORIEI 
 
 Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la 

S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al 
unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, 
în condiţiile legii  

 documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;  
 certificatul de naştere, în original şi în copie;  
 certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care 

trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii 
sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 
zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se 
poate sau nu se poate căsători; certificatele medicale emise de instituţii medicale 
în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale 
României trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în 
limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz;     

 documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul 
de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este 
cazul. 

 
 
 
 

ÎNREGISTRAREA DECESULUI 
 declaraţia de deces 
 certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va 

trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului 
care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie 
consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;  

 certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;  
 actul de identitate al decedatului;   
 livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;   
 fotocopia actului de identitate al declarantului.   
 În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau 

actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării 
acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.    


