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Cum puteti obtine certificatele de nastere si de
casatorie romanesti
Sectiile consulare ale ambasadelors si consulatele Romaniei pot efectua
inscrierea certificatelor de stare civila (nastere, casatorie sau deces) emise de
autoritatile statului in care a avut loc faptul de stare civila, infomeaza MAE.
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inscrierea acestor acte este necesara pentru recunoasterea lor de catre autoritatile romane, in
vederea producerii efectelor lor juridice.

Certificate de nastere
Cererea de inscriere a nasterii se depune la misiunea diplomatica sau oficiul consular acreditat in
statul in care a avut loc nasterea, de parintele cetatean roman sau, daca ambii parinti sunt
cetateni romani, poate prezenta cererea unul dintre ei.
La eliberarea documentului se va prezenta parintele care a depus cererea.
Documente necesare:
certificatul (extrasul) de nastere strain, cu parintii, apostilat sau legalizat de autoritatile

locale, in original si copie;
declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta altei transcrieri in Romania sau la alta
misiune diplomatica a Romaniei (formularul se primeste la misiunea diplomatica);
pasapoartele parintilor copilului, in original si copie
certificatele de casatorie si de nastere ale parintilor copilului, in original si copie; daca tatal
copilului este cetatean strain, se va prezenta extrasul sau de nastere.
permisul de sedere in strainatate al cel putin unuia dintre parinti (atunci cand ambii sunt
cetateni romani), in original si copie
buletinul/cartea de identitate din Romania, in original si copie
taxa consulara
NOTA:se precizeaza ca la misiunile diplomatice si oficiile consulare se elibereaza certificate de
nastere cu codul numeric personal numai pentru copiii nascuti dupa data de 1 ianuarie 2004.
Pentru cei nascuti inainte de aceasta data, codul numeric personal se obtine numai in tara, la
Serviciul de stare civila al Sectorului I – Bucuresti.

Certificate de casatorie
inscrierea casatoriilor se poate solicita la misiunea diplomatica sau oficiile consulare ale
Romaniei din statul unde s-a incheiat casatoria.
Documente necesare:
extrasul actului de casatorie strain, apostilat sau legalizat de autoritatile locale in original si
copie;
declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta altei transcrieri in Romania sau la alta
misiune diplomatica a Romaniei (formularul se primeste la misiunea diplomatica);
declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta altor casatorii anterioare ale
cetateanului roman (formularul se primeste la misiunea diplomatica) (sau, dupa caz,
certificatul de nastere eliberat de autoritatile romane cu toate mentiunile de casatorie si de
divort);
pasapoartele sotilor (primele 4 pagini), in original si copie
certificatele de nastere ale sotilor, in original si copie; in cazul in care unul din soti este
cetatean strain, se va prezenta extrasul de nastere al acestuia;
buletinul/cartea de identitate din Romania, in original si copie
taxa consulara
Cererea poate fi depusa de unul din soti (cetatean roman), care se va prezenta si la eliberarea
certificatului.
Ambasadele si oficiile consulare ale Romaniei sunt in masura sa ofere informatii suplimentare, in
functie de practica locala.
De asemenea, informatii generale despre procedura de obtinere a certificatelor de casatorie pot fi
accesate lahttp://depabd.mai.gov.ro (Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea
Bazelor de Date).

Certificate de deces
Decesul trebuie inregistrat la autoritatile locale din tara in care s-a produs ;
Decesul poate fi inregistrat si la ambasada sau consulatul Romaniei din tara respectiva (nu
este obligatoriu);
Daca ambasada sau consulatul Romaniei sunt notificate despre deces de autoritatile
locale, acestea informeaza Ministerul Administratiei si Internelor din Romania, care va
anunta familia despre decesul cetateanului roman;
inregistrarea decesului la ambasada sau consulatul Romaniei permite eliberarea de catre
ambasada sau consulat a unui certificat de deces romanesc;
Atentie: eliberarea certificatului de deces romanesc se poate face numai pe baza certificatului de
deces eliberat initial de autoritatile locale din tara respectiva si pe baza altor documente
prevazute de legislatia romana;
· Daca inregistrarea decesului nu s-a facut la ambasada sau consulat, atunci certificatul de
deces romanesc va fi eliberat in tara, de autoritatile romane, pe baza certificatului de deces
strain si a altor documente prevazute de legislatia romana.
PENTRU DETALII, UN EXPERT IN DOMENIUL CONSULAR VA STA LA DISPOZITIE 24 DIN
24 DE ORE, PENTRU A VA RASPUNDE LA INTREBARI !
ADRESA: http://crct.ro/nfMv

