ELIBERAREA, LA CERERE, A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
NAȘTERE/CĂSĂTORIE/DECES
Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal sau
prin împuternicit cu procură specială.
Procura specială trebuie autentificată de către un notar public iar în cuprinsul ei se
va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz)
de la starea civilă.
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, procura specială poate fi:
- procură specială notarială în cuprinsul căreia se va menţiona expres ,,pentru obţinerea
certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă și trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
- dacă este întocmită în state semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5.10.1961 se
apostilează;
- dacă este întocmită în state cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri
de asistență judiciară în materie de stare civilă este scutită de supralegalizare, apostilare
sau orice altă formalitate;
- dacă este întocmită în state nesemnatare ale convenției de la Haga și cu care
România nu a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară în materie de stare
civilă se supralegalizează.
- procură specială consulară (eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara
respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de
naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”.
Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.
Minorii cu vârsta peste 14 ani posesori de acte de identitate depun cererea personal, însoțiți
de unul dintre părinți sau reprezentantul legal.
Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru persoanele puse sub
interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi, sau la cerere ambilor soți.
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.
Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

3. la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare din țara în care se află pentru
cetățenii străini sau cetățenii români cu domiciliul în străinătate.
Cererile privind procurarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor
străini ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România,
adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestor ţări, acreditate în
România, precum şi ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, adresate misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României vor fi soluţionate de Direcția
pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.
Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se
soluționează de M.A.E.-Dcons.
Departamentul Consular
Adresa: Aleea Alexandru nr. 24, sector 1, Bucureşti
Telefon secretariat: +40 21 319 68 70
Telefon: +40 21 431 16 44
Fax: +40 21 319 68 69
E-mail: drco@mae.ro
ACTE NECESARE
Cerere tip - se obţine de la ghişeu - se completează și se semnează în fața ofițerului de
stare civilă la momentul depunerii. Nu se eliberează certificate de stare civilă în baza
cererilor comunicate prin poștă, fax sau e-mail și nu se trimit certificatele titularilor la
domiciliu acestora.
Act identitate titular sau persoana împuternicită,valabil, în original şi copie xerox.
Procura specială, în original – când este cazul.
ACTUL DE IDENTITATE poate fi:
1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:
• paşaportul în care să fie menţionat domiciliul în străinătate.
3. Pentru cetăţenii străini:
• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)
• paşaportul turistic (cu viză de intrare în țară – dacă este cazul).

ATENȚIE !!!!
Pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă constituie contravenție
la regimul actelor de stare civilă și se sancționează cu amenda de la 100 lei la 200 lei.

Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă

Înregistrat la nr…………..
din………………………...

DOMNULE PRIMAR
Subsemnatul(a)…………………………………….,fiul(fiica) lui…..………………………
al(a)………………………….,domiciliat in …………………………str…………………………..
nr……bl…….sc…et…….ap…….judeţul/sector………………………,posesor C.I,.B.I,(paşaport)
seria……………nr………………………eliberat de…………………………………………………,
In calitate de (titular/gradul de rudenie/mandatar)........................................................vă rog a-mi(a)
elibera
certificatul de…… ………………………………..
*pentru……………………………………………………..în care sens fac urmatoarele precizări:
(*se completează cu numele şi prenumele persoanei pentru care se solicită certificatul)

 -am/S-a născut la data de………………………………în localitatea…………………...
M
Judeţul/sectorul……………….
M-am/S-a căsătorit cu………………………………………la data de…………………...
in localitatea…………………………………judeţul/sectorul…………..……………………………..
aceasta este prima căsătorie [ ] a doua căsătorie[ ] a treia căsătorie [ ] a patra căsătorie  [ ] a cincea
căsătorie [ ]

 umitul ……………………………………..a decedat la data de…………………………...
N
in localitatea………………………………………….judeţul/sectorul………………………………
după decesul soţului am încheiat o altă căsătorie [
[ ]

]

Nu am încheiat o altă căsătorie

Vechiul(vechile) certificat(e)mi-a(mi-au)fost furat(e),distrus(e),pierdut(e),in următoarele
împrejurari
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Anexez certificat vechi seria
…................nr.............................din.....................................eliberat de
….....................................................................................................................................................
.........
Data………………….,

Semnătura
solicitant
Eliberat certificat de
……………………
Naştere seria…………nr . .………….
Căsătorie seria……… nr…………….

Deces seria…………...nr…………….
Data......................................................
Semnătura,
certificatul
Ofiţer de Stare civilă
………………………

Domnului Primar al orasului………………judetul…………..

Am primit
Semnătura,

