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TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE
ÎN REGISTRELE ROMÂNE
Acte necesare:
Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI
DE LA HAGA ) ;
copie xerox după certificat;
traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public
român sau de ambasada României din statul unde a avut loc naşterea sau de un birou notarial
din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga.
 copie după certificatul de căsătorie al părinţilor dacă la data naşterii aceştia
erau căsătoriţi;
La copilul din afara căsătoriei copie după certificatele de naştere a părinţilor,
sau traducere legalizată a certificatului de naştere al părintelui cetăţean străin, ca la pct.3.
Copie xerox după buletinul/ cartea de identitate a fiecăruia din părinţii
copilului;
Declaraţie dată de ambii părinţi privitoare la cine din ei are copilul domiciliul,
în cazul în care părinţii copilului au domicilii diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă,
sau ca la pct.3.
Dosar cu şină;
Cine depune actele:
Unul din părinţi, sau părintele cetăţean român, sau oricare altă persoană ce are
procură specială în acest scop, legalizată ca la pct.3 ( in procura se specifica : pentru

transcrierea certificatului de nastere a copilului …. şi ridicarea lui in urma aprobarii
transcrierii).
Unde se depune dosarul:
În localitatea unde a avut (sau are) ultimul domiciliu părintele ce depune
dosarul, sau care a dat procura altei persoane.
Excepţii:
Copii care s-au născut în străinătate şi au 14 ani împliniţi, dar nu au împlinit 18
ani, depun dosarul în nume propriu în localitatea unde a avut ultimul domiciliu unul din
părinţi (sau ambii părinţi)
Persoanele majore care nu au avut niciodată domiciliul în România depun
dosarul la Primăria SECTOR 1 Bucureşti.
Dacă cererea de transcriere este făcută prin împuternicit cu procură specială în
acest sens, se va prezenta şi declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul copilului, declaraţia
va fi autentificată ca la pct. 3.
Termenul de soluţionare: 30 de zile

