
Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de 

NAŞTERE 
- extrasul multilingv după actul de naștere 

sau 

- certificatul de naștere eliberat de autorităţile străine în original şi 

apostilat cu apostila referitoare la Convenţia de la Haga 

- copia certificatului de naștere;  

- traducerea legalizată a certificatului de naștere; 

- copii xerox după certificatele de naştere ale părinţilor şi după cel de 

căsătorie dacă sunt căsătoriţi – 1 exemplar; 

- copii după actele de identitate ale parinţilor- 2 exemplare; 

- declaraţia părinţilor privind domiciliul copilului în România, daca parintii 

au domicilii diferite pe actul de identitate, 

- procură specială privind transcrierea certificatului de naştere dată la 

ambasadă sau la un notar public din ţara respectiva  (în acest caz procura 

trebuie apostilată), dacă transcrierea se face prin împuternicit; 

- cerere tip, se completează la depunerea dosarului. 

 

Acte necesare pentru 

transcrierea certificatelor de CĂSĂTORIE 

 
- extrasul multilingv după actul de căsătorie 

sau 

- certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile străine în original şi 

apostilat cu apostila referitoare la Convenţia de la Haga 

- copia certificatului de căsătorie;  

- traducerea legalizată a certificatului de căsătorie; 

- copii după certificatele de naştere ale soţilor – 2 exemplare; 

- copii după actele de identitate ale soţilor - 2 exemplare; 

- declaraţie notarială privind numele de familie al soţilor după căsătorie; 

- procură specială privind transcrierea certificatului de căsătorie dată la 

ambasadă sau la un notar public din ţara respectiva  (în acest caz procura 

trebuie apostilată, apoi tradusă în limba română), dacă transcrierea se face 

prin împuternicit; 

- cerere tip, se completează la depunerea dosarului. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Acte necesare pentru 

transcrierea certificatelor de DECES 

 
- extrasul multilingv după actul de deces 

sau 

- certificatul de deces eliberat de autorităţile străine în original şi 

apostilat cu apostila referitoare la Convenţia de la Haga 

- copia certificatului de deces;  

- traducerea legalizată a certificatului de deces; 

- certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz - original și fotocopii 

- actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui 

cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi fotocopie; 

- documentul de evidenţă militară al celui decedat, dacă este bărbat sub 50 

ani; 

- fotocopia actului de identitate al declarantului. 

- procură specială privind transcrierea certificatului de deces dată la 

ambasadă sau la un notar public din ţara respectiva  (în acest caz procura 

trebuie apostilată, apoi tradusă în limba română), dacă transcrierea se face 

prin împuternicit; 

- cerere tip, se completează la depunerea dosarului. 

 


