Acte necesare-TRANSCRIERI
Transcriere certificat (extras) de nastere emis de autoritati straine, cand nasterea s-a
produs in strainatate :

1. Certificatul (extrasul) de nastere apostilat sau supralegalizat, dupa caz, cu exceptia
acelora care sunt eliberate de state cu care Romania are incheiate
tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica, care prevad scutirea de
supralegalizare sau orice alta legalizare - in original;
2. Fotocopia certificatului (extrasului) de nastere - legalizata;
3. Traducerea in limba romana a certificatului de nastere autentificata, in tara de un
notar public, iar in strainatate de oficiul cosular roman din statul de resedinta
4. Actele de identitate ale parintilor (in cazul in care acestia sunt cetateni romani) si
actul de identitate al mandatarului (daca cererea se face de alta persoana decat
parintii) sau adeverinta de ultim domiciliu - original si copie xerox ;
5. Procura speciala autentificata, in cazul cand cererea se face de alta persoana
decat parintii apostilata sau supralegalizata, dupa caz ;
6. Certificatele de nastere si de casatorie ale parintilor - originale si xerocopii
legalizate ;
7. Taxa transcriere in valoare de 20 lei
8. Declaratia parintilor cu privire la domiciliul minorului in cazul in care domiciliul
stabil al acestora este diferit, traducerea legalizata a acesteia, apostilata sau
supralegalizata, dupa caz.
9. Taxa procesare documentatie privind aprobarea transcrierii certificatelor de stare
civila procurate din strainatate 50 lei sau 100 lei.( taxa se achita în contulDJEP
Bacău)
NOTA:
- Minorii in varsta de peste 14 ani solicita transcrierea certificatelor de nastere in
nume propriu, asistati 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 dintre 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 a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti;

- Pentru cetatenii romani de peste 18 ani cu domiciliul in strainatate, cererea se
adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu
avut in tara (cu avizul Serviciului Public Judeþean.de Evidenta a Persoanelor ), iar
daca nu au avut domiciliul in Romania, primarului Sectorului I al municipiului
Bucuresti (cu avizul prealabil al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a
Municipiului Bucuresti);
- Pentru stabilirea primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa
intocmeasca actul, cetatenii romani cu domiciliul in strainatate prezinta dovada
eliberata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor de la ultimul
domiciliu avut in tara.
2.
Transcriere certificat (extras) de casatorie emis de autoritati straine, cand casatoria s-a
produs in strainatate:

1. Certificatul (extrasul) de casatorie apostilat sau supralegalizat, dupa caz, (vezi lista
tarilor) cu exceptia acelora care sunt eliberate de state cu care Romania are incheiate
tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica, care prevad scutirea de supralegalizare
sau orice alta legalizare - in original;
2. Fotocopia certificatului (extrasului) de casatorie - legalizata;
3. Traducerea in limba romana a certificatului (extrasului) de casatorie autentificata, in
tara de un notar public, iar in strainatate de oficiul cosular roman din statul de resedinta;
4. Certificatele de nastere ale sotilor - cetateni romani- in original si xerocopii legalizate;
5. Actele de identitate ale sotilor si al mandatarului, dupa caz - original si copie;
6. Adeverinta din care sa rezulte ultimul domiciliu al solicitantului pentru a se stabili
serviciul de stare civila competent pentru transcriere;
7. Procura speciala autentificata in cazul cand cererea se face de alta persoana decat
titularul apostilata sau supralegalizata, dupa caz;
8. Taxa transcriere in valoare de 20 lei;
9. Declaratia autentificata a sotilor cu privire la numele purtat dupa incheierea casatoriei
in cazul in care acesta nu rezulta concret din cuprinsul certificatului ce urmeaza a fi
transcris, traducerea legalizata a acesteia apostilata sau supralegalizata, dupa caz;
10.Alte documente, dupa caz (ex- dovada desfacerii casatoriei anterioare, , dovada
schimbarii numelui apostilate sau supralegalizate, dupa caz, cu exceptia acelora care
sunt eliberate de state cu care Romania are incheiate tratate/conventii/acorduri de
asistenta juridica, care prevad scutirea de supralegalizare sau orice alta legalizare);
11. Taxa procesare documentatie privind aprobarea transcrierii certificatelor de stare
civila procurate din strainatate 50 lei sau 100 lei.( taxa se achita în contulDJEP Bacău)
2.

Transcriere certificat(extras) de deces emis de autoritati straine, cand decesul s-a produs
in strainatate:

1. Certificatul (extrasul) de deces apostilat sau supralegalizat, dupa caz, cu exceptia
acelora care sunt eliberate de state cu care Romania are incheiate
tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica, care prevad scutirea de supralegalizare
sau orice alta legalizare in original ;
2. Fotocopia certificatului (extrasului) de deces - legalizata;
3. Traducerea in limba romana a certificatului (extrasului) de deces autentificata in tara
de un notar public, iar in strainatate, de oficiul consular roman din statul de resedinta;
4. Actul de identitate al solicitantului sau adeverinta de ultim domiciliu, dupa caz original si copie xerox ;
5. Procura speciala autentificata in cazul cand cererea se face de alta persoana decat
cele indreptatite prin lege, apostilata sau supralegalizata, dupa caz ;
6. Taxa procesare documentatie privind aprobarea transcrierii certificatelor de stare
civila procurate din strainatate 50 lei sau 100 lei.( taxa se achita în contulDJEP Bacău.

