
CERTIFICAT NASTERE 

Certificatul solicitat pentru transcriere pe care să fie aplicat Apostila Convenţia de la 
Haga (original si copie)  . 

Traducere legalizata la notar în România; 

Copie xerox dupa actul de identitate al parintelui care solicita transcrierea sau dupa caz la 
ambii parinti; 
Copie xerox certificat casatorie(daca este cazul); 

 
Dosarul va fi depus personal de unul dintre parinti, obligatoriu cetatean român.                             
In cazul în care este în imposibilitate dovedita de a-l depune personal, atunci va 
împuternici prin procura eliberată de Ambasada României , Consulatul Român sau de 
către un notar public  din ţara respectivă ,                                                                                       
În cazul în care se prezintă procură eliberată de un notar public străin pe aceasta trebuie 
să fie aplicată APOSTILA CONVENŢIEI de la HAGA 
PRECIZARE: procura eliberată de notarul public trebuie să menţioneze EXPRES pentru 
care act de stare civilă este împuternicită persoana ( căsătorie, naştere ) 

 

 
CERTIFICAT CASATORIE 

Certificatul solicitat pentru transcriere pe care să fie aplicat Apostila Convenţia de la 
Haga (original si copie)  . 

 

Traducere legalizata la notar în România; 

Copie xerox dupa actul de identitate al solicitantului (obligatoriu cetatean român); 

Copie xerox (nelegalizata) dupa certificatele de nastere ale ambilor soti; 

Declaratie notariala privind numele ce va fi purtat dupa casatorie (daca nu este specificat 
în certificatul de casatorie); 

Dovada desfacerii casatoriei anterioare (daca este cazul). 

Dosarul va fi depus personal de unul dintre soti, obligatoriu cetatean roman.                                     
In cazul în care este în imposibilitate dovedita de a-l depune personal, atunci va 
împuternici prin procura eliberată de Ambasada României , Consulatul Român sau de 
către un notar public  din ţara respectivă ,                                                                                       



În cazul în care se prezintă procură eliberată de un notar public străin pe aceasta trebuie 
să fie aplicată APOSTILA CONVENŢIEI de la HAGA 
PRECIZARE: procura eliberată de notarul public trebuie să menţioneze EXPRES pentru 
care act de stare civilă este împuternicită persoana ( căsătorie, naştere ) 

 

 

 

 
CERTIFICAT DECES 

Certificat deces (original, copie, traducere legalizata); 

Certificat nastere si casatorie(daca este cazul)-original si copie; 

Copie act identitate si pasaport; 

Copie act identitate pentru persoana care depune dosarul. 

Ca urmare a aprobarii dosarului de transcriere, solicitantul se va prezenta cu actul de 
identitate în original al defunctului, livretul militar(daca este cazul). 

 

 


