
 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU 
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE 

NAŞTERE, CĂSĂTORIE ŞI DECES 
 

ACTE NECESARE :  
1. Certificatul original ( a se vedea precizările de mai jos *) SAU extrasul de pe 
actul de stare civilă ( a se vedea precizările de mai jos **) ;  
 

2. Traducerea certificatului autentificată de un notar public (în România) SAU la 
misiunea diplomatică/oficiul consular de cariera din tara de resedinta. Traducerile 
certificatelor, daca sunt facute in strainatate, vor fi in mod obligatoriu apostilate 

sau supralegalizate, cu exceptia acelora facute in satele cu care România are 

încheiate tratate/conventii/acorduri de asistenta juridică ; 
  

3. Fotocopia certificatului original ;  

 

4. Procură specială (daca transcrierea nu este solicitata personal) data in România 

la un notar public sau la misiunea diplomatica română din tara unde se afla 
solicitantul sau la un notar public acreditat prin conventia de la Haga ;  

 

5. Certificatele de nastere si casatorie românești, actele de identitate;  
 

6. Daca solicitantul este cetatean român cu domiciliul in strainatate, se fac 

verificari privitoare la ultimul domicilu avut in tara ; 

7. daca solicitantul este cetatean roman cu domiciliul in tara este necesara copie 

dupa C.I. din care sa reiasa ultimul domiciliu;   
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8. in cazul transcrierii certificatului de casatorie, daca numele de familie nu reiese 

din traducere, este necesara o declaratie notariala data de ambii soti cu privire la 

numele de familie;  

 

9. în cazul transcierii certificatului de nastere, daca parintii nu au acelasi domiciliu, 

este necesara o declaratie data de parintele care solicita transcrierea cu privire la 

domiciliul copilului 

  

10. Doua dosare din plastic 

 

Precizări cu privire la transcrieri * :  
1) VOR FI ÎN MOD OBLIGATORIU APOSTILATE cu excepția statelor 
UNIUNII EUROPENE documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare 
ale CONVENŢIEI DE LA HAGA din 05.10.1961. 
 

  

2) SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE SAU APOSTILARE 
documentele eliberate de instituţii ale statelor cu care ROMÂNIA are tratate sau 
acorduri bilaterale în acest sens. 

 

3) DOCUMENTELE CARE NU SE REGĂSESC ÎN PRIMELE DOUĂ 
SITUAŢII VOF FI ÎN MOD OBILGATORIU SUPRALEGALIZATE în conf. 

cu art. 162 din Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 

internaţional. 
 

Precizari cu privire la transcrieri** :  
EXTRASUL ACTULUI DE STARE CIVILA, ELIBERAT IN 

CONFORMITATE CU DISPOZITIILE CONVENTIEI DE LA VIENA 

DIN 1976, NU NECESITA APOSTILAREA SAU 

SUPRALEGALIZAREA SI NICI TRADUCEREA AUTENTIFICATA. 


