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IN ATENȚIA CETĂȚENILOR MOLDOVENI CARE AU

DOBÂNDIT CETĂȚENIE ROMÂNĂ

Legea  nr.  14/2018  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  33/2016  pentru  modificarea  şi  completarea  unor  acte
normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor
români,  care  a  intrat în  vigoare  la  data  de  22.01.2018,  se  modifică
următoarele:
La articolul 41, alineatele (5) şi (51) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve
ale actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată
domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a
acordat  cetăţenia  română,  în  temeiul  art.  10  şi  11  din  Legea  cetăţeniei
române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul
prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă
a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data
depunerii cererii de transcriere.
(51) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve
ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a
acordat  cetăţenia  română,  în  temeiul  art.  10  şi  11  din  Legea  cetăţeniei
române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de
zile de la depunerea cererii, după cum urmează:
a)  cu  aprobarea  primarilor  sectoarelor  municipiului  Bucureşti  şi  cu  avizul
prealabil  al  şefilor  serviciilor  publice  comunitare  locale  de  evidenţă  a
persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil
al şefiilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.
La articolul 41, după alineatul (51) se introduc trei noi alineate, alineatele (52)
—(54), cu următorul cuprins:
(54) În situaţiile prevăzute la alin. (51)—(53) cererea de transcriere/înscriere a
certificatelor/extraselor  de  stare  civilă/extraselor  multilingve  ale  actelor  de
stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai
acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă
faţă  de  România.  Pentru  minori  cererea  de  transcriere/înscriere  poate  fi
depusă de către unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul lor legal,
iar cei care au împlinit vârsta de 14 pot solicita şi personal.
Această  lege  a  fost  adoptată  de  Parlamentul  României,  cu  respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. 
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INFORMAŢII TRANSCRIERE CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ PENTRU CETĂŢENII
MOLDOVENI CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ ŞI NU AU

AVUT NICIODATĂ 
DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Programarea pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare
civilă ale persoanelor care au redobândit cetăţenia română şi nu au avut
niciodată domiciliul  în  România,  a  persoanelor  care  au  dobândit
cetăţenia conform art. 10  şi act. 11 din Legea cetăţeniei nr. 21/1991 cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  a  persoanelor  care  deţin
documente  eliberate  de  structura  de  emigrări,  cu  domiciliul  în  Mun.
Slobozia se face momentan telefonic la nr. 0243 233790, interior 14  doar
in ziua de LUNI, între orele 9.00-11.00

Documentele necesare:

1. Pentru transcriere certificate de naştere:
·         cererea tip  se va depune personal de titularul certificatului care a dobândit cetăţenia 
română sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată; în cazul 
minorilor în vârstă de peste 14, aceştia solicită transcrierea certificatelor de 
naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de către 
tutore, ori prin împuternicit cu procură specială,
·         declaraţie pe propria răspundere a titularului de act sau a 
reprezentantului legal, dată în faţă ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte că nu a 
mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului;
·         certificatul de naştere al titularului (original şi copie);
·         traducere legalizată a certificatului de naştere al titularului (dacă este cazul) – original 
şi copie xerox;
·         certificatul de redobândire a cetăţeniei române al titularului (original şi două copii);
·         act de identitate (original + traducere legalizată) şi paşaport valabil (original + copie);

2.Pentru transcriere certificate de căsătorie:
·          cererea tip  se va depune personal de titularul certificatului care a dobândit cetăţenia 
română sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată; în cazul 
minorilor în vârstă de peste 14, aceştia solicită transcrierea certificatelor de 
naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de către 
tutore, ori prin împuternicit cu procură specială,
·         declaraţie pe propria răspundere a titularului de act  dată în faţă ofiţerului de 
stare civilă, din care să rezulte că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului;
·         certificatul de căsătorie al titularului (original şi copie);
·         traducere legalizată a certificatului de căsătorie al titularului (dacă este cazul) – original
şi copie xerox;
·         act de identitate al soţilor ( copie + traducere legalizată, unde este cazul) 
·         paşaport valabil al soţilor ( copie + traducere legalizată, unde este cazul)
·         certificatul de redobândire a cetăţeniei române al titularului (original şi două copii 
xerox);
·         certificatele de naştere ale soţilor (copie) + traducere legalizată, unde este cazul;
- declaraţie ambii soţi (dacă sunt români) sau doar a soţului/soţiei care are cetăţenia română 
(dacă celălalt este cetăţean străini) cu privire la numele de familie după căsătorie, dacă 
acesta nu7 reiese din rubricile certificatului de căsătorie
·         declaraţie dată de către ambii soţi, în cazul căsătoriilor încheiate după data de 
1.10.2011, din care să rezulte regimul matrimonial aplicabil căsătoriei;
·         alte documente (în funcţie de situaţie – certificat de căsătorie, documente ce fac 
dovada schimbării de nume);

http://evp.primariasv.ro/portal/suceava/evp/portal.nsf/AllByUNID/transcrierea-certificatelor-i-a-extraselor-de-stare-civil-privind-cetenii-care-au-redobndit-cetenia-romn-i-care-nu-au-avut-niciodat-domiciliul-n-romnia-1B2E#model_cereri
http://evp.primariasv.ro/portal/suceava/evp/portal.nsf/AllByUNID/transcrierea-certificatelor-i-a-extraselor-de-stare-civil-privind-cetenii-care-au-redobndit-cetenia-romn-i-care-nu-au-avut-niciodat-domiciliul-n-romnia-1B2E#model_cereri


CERERE TRANSCRIERE CĂSĂTORIE

Înregistrat la nr.________
Din ____/___/______

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul(a) ___________________________________________,

fiul(fiica) lui  ________________, şi al/a ________________,

născut(ă) la data de  ________________, în

_______________________  judeţ/sect./ţara  ______________

domiciliat(ă) în  _____________________  strada ____________

nr.____, bl.___,sc.__, et.__, ap.___, sect./judeţ/ţara ________________,

posesor/posesoare al/a actului de identitate/paşaport  ______  seria  _____

nr.________, eliberat de  _______________,vă rog să-mi aprobaţi

transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de

căsătorie eliberat de autorităţile ________________,  privind pe

____________________________şi________________________________.

Anexez certificatul/ extrasul în original şi copie,  traducerea legalizată a

acestuia  în  original  şi  copie,  certificatele  de  naştere  ale  soţilor

(original+copie),  certificatul  de  cetăţenie  (original  +  2  copii),  şi  fotocopia

actelor de identitate / paşapoarte ale ambilor soţi.

Data :______________ Semnătura     

Domnului Primar al municipiului SLOBOZIA, judeţul
IALOMIŢA



CERERE TRANSCRIERE NAŞTERE   
Înregistrat la nr.________

Din ____/___/______

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul(a) _____________________________________________,

fiul(fiica) lui  ________________, şi al/a ________________,

născut(ă) la data de  ________________, în

_______________________  judeţ/sect./ţara  ______________

domiciliat(ă) în  _____________________  strada ____________

nr.____, bl.___,sc.__, et.__, ap.___, sect./judeţ/ţara ________________,

posesor/posesoare al/a actului de identitate/paşaport  ______  seria  _____

nr.________, eliberat de  _______________,vă rog să-mi aprobaţi

transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de

naştere eliberat de autorităţile ________________,  privind pe

_____________________________ 

Anexez certificatul/ extrasul în original şi copie, precum şi traducerea

legalizată a acestuia (original şi copie), certificatul de cetăţenie (original + 2

copii), actul  de identitate / paşaport (original + copie), declaraţia notarială a

părintelui care nu are cetăţenie română prin care îşi dă acordul referitor la

cetăţenia minorului conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei

române, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Data :_________________ Semnătura 

Domnului Primar al municipiului SLOBOZIA, judeţul
IALOMIŢA



DECLARAŢIE CĂSĂTORIE
ANE  X  A     Nr.     35  
la me  t  odolo  g  ie  

Dată în faţa mea
Ofiţer de stare civilă delegat,

..............................................
........................

    (semnatura)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a),

___________________________________

fiul/fiica  lui ________________  şi  al/a __________________,

născut(ă) la  data de ________________  în

____________________, cu  domiciliul în

___________________________________________________

declar         pe         pro  p  ria         r      ăspundere    că nu am mai solicitat

transcrierea/înscrierea certificatului de căsătorie în registrele

de stare civila române sau reconstituirea lui.

Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Codului penal cu privire

la falsul în declaraţii, iar in cazul în care se va constata că exista

un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă

române, prezentul act va fi anulat.

Data,                    Semnătura,

DECLARAŢIE NAŞTERE

ANE  X  A     Nr.     35  



la me  t  odolo  g  ie  

Dată în faţa mea
Ofiţer de stare civilă delegat,

..............................................
........................

(semnatura)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a),

___________________________________

fiul/fiica  lui ________________  şi  al/a __________________,

născut(ă) la  data de ________________  în

____________________, cu  domiciliul în

__________________________________________________

declar         pe         pro  p  ria         r      ăspundere         că nu am mai solicitat

transcrierea/înscrierea certificatului de naştere în registrele de

stare civila române sau reconstituirea lui.

Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Codului penal cu privire

la falsul în declaraţii, iar in cazul în care se va constata că exista

un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă

române, prezentul act va fi anulat.

Data,                          Semnătura,


