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TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CASATORIE IN 
REGISTRELE ROMANE 

 
          Acte necesare:  

 Certificatul de căsătorie 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 căsătoria, sau de un birou 

notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga;  

  Copie xerox după buletinul/ cartea de identitate a fiecăruia dintre soți; 

  Copii după certificatele de naştere ale soţilor;  

  Dacă unul din soţi este cetăţean străin şi din certificatul de căsătorie nu reies 

datele personale complete (data şi locul naşterii, numele şî prenumele părinţilor) se va 

aduce traducere legalizată ca la pct.3 după actul său de naştere;  

 Dacă numele fiecărui soţ după căsătorie nu reiese din conţinutul certificatului 

de căsătorie în mod explicit, se vor adăuga declarţii ale ambilor soţi privind numele 

ambilor după căsătorie, legalizatăca la pct.3;  

 Dosar cu şină.  

Cine depune dosarul:  

Unul din soţi sau oricare altă persoană cu procură specială de la unul din soţi sau 

de la soţul cetăţean român, procura va fi realizată ca la pct.3 ( în procură se specifică - 

pentru transcrierea certificatului de căsătorie şi ridicarea lui în urma aprobării transcrierii). 

Unde se depune dosarul: 

La primăria ultimului domiciliu din Romnia al soţului ce depune dosarul, sau al 

sotului ce trimite procura.  

Termen de rezolvare : 30 de zile. 
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