ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA FAPTELOR ŞI
ÎNTOCMIREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ, ELIBERARE DOVEZI,
ADEVERINŢE ŞI COMUNICĂRI DE DATE CU CARACTER PERSONAL
ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
DIVORŢUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ, PRIN ACORDUL SOŢILOR

ÎNREGISTRAREA DECESULUI
ELIBERAREA ADEVERINŢELOR DE ÎNHUMARE PENTRU
PERSOANELE DECEDATE ÎN STRĂINĂTATE
ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ

ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE
RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ
TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE LA
AUTORITĂŢILE LOCALE DIN STRĂINĂTATE
SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE PE CALE ADMINISTRATIVĂ
ADEVERINŢE PRIVIND STATUTUL CIVIL
DOVADA DOMICILIULUI ŞI CETĂŢENIEI

COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII
• CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII, original;
• ACTUL DE IDENTITATE AL MAMEI, original şi copie;
• ACTUL DE IDENTITATE AL TATĂLUI sau al DECLARANTULUI, original şi copie, pentru
cazurile în care mama nu se poate prezenta pentru declararea naşterii;
• ACTUL DE IDENTITATE AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL MAMEI sau ACTUL DE
IDENTITATE AL DECLARANTULUI, original şi copie, pentru situaţiile în care ambii părinţi
sunt minori sub 14 ani;
• CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE PĂRINŢILOR original;
• CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR original;
• DECLARAŢIA DE RECUNOAŞTERE A COPILULUI născut în afara căsătoriei, dată de către tată
în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie
pe care îl dobândeşte copilul.
NOTĂ :

-

-

dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, copilul poate fi înregistrat pe numele tatălui, numai în baza
declaraţiei ambilor părinţi cu privire la paternitatea copilului;
dacă mama nou născutului nu este înregistrată în registrele de stare civilă, pentru înregistrarea
naşterii copilului se urmează o procedură în care sunt implicaţi reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C.,

ai poliţiei şi ai unităţii sanitare unde a avut loc naşterea.
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ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
• DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE TIP (se eliberează la ghişeu cu cel puțin 10 zile înainte);
• ACTELE DE IDENTITATE ALE SOŢILOR (sau PASAPOARTELE pentru cetăţenii români
domiciliaţi în străinătate) - original şi copie;
• CERTIFICATELE DE NAŞTERE - original şi copie ;
• CERTIFICATELE MEDICALE PRIVIND STAREA SĂNĂTĂŢII SOŢILOR, aflate în termen
de valabilitate(sunt valabile cel mult 14 zile de la emitere), cu menţiunea „se poate căsători” original;
• HOTĂRÂREA DE DIVORŢ, după caz, definitivă şi irevocabilă (în cazul în care unul sau ambii
viitori soți au mai fost căsătoriţi), original şi copie;
• CERTIFICATUL DE DECES AL FOSTULUI SOŢ sau SOȚII, după caz, original şi copie;
• PENTRU CETĂŢEANUL STRĂIN, DOSARUL va mai conține:
- ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA IDENTITĂȚII
- CERTIFICATUL DE NAŞTERE, eliberat de autorităţile străine, în forma de
legalizare pentru recunoaştere pe teritoriul României, original şi copie cu traducere
legalizată pe teritoriul României sau la autorităţile române din străinătate(excepție de la
traducere fac extrasele multilingve eliberate de state semnatare a convenției de la Viena);
- DOCUMENTUL eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din care să

rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există
impedimente pentru încheierea căsătoriei în România;
- DECLARAŢIA DATĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE, autentificată de un notar public, din
care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte
condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru
cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România;
- DOVADĂ că nu figurează căsătorit în ţara sa,de la Starea civilă a localităţii de naştere.
NOTĂ :
- pentru încheierea căsătoriei în afara sediului Stării Civile, se achită la casieria primăriei Oneşti, o
taxă în cuantum de 500 lei, cu excepţia celor din penitenciare şi spitale;
- pentru încheierea căsătoriei în zilele de sâmbătă, duminică, sau în zilele declarate sărbători legale, se
achită la casieria primăriei Oneşti, o taxă în cuantum de 100 lei;
- în cazul în care unul sau ambii soţi nu au împlinit vârsta de 18 ani, este necesar avizul Direcţiiei de
Asiatenţă Socială şi Ocrotirea Copilului Bacău.
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DIVORŢUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ, PRIN ACORDUL SOŢILOR
Baza legală: Legea nr. 202/2010 din 25/10/2010 privind unele măsuri pentru
accelerarea soluţionării proceselor
……………………………….
Art. 381. - Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori,
născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public
de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata
desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de
divorţ, potrivit legii.
Art. 382. - Cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Ofiţerul de
stare civilă sau notarul public înregistrează cererea şi le acordă un termen de
30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divorţ.
………………………………

La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat, solicită soţilor următoarele:
• CERERE DE DIVORŢ, model tip (se eliberează la ghişeu);
• CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI CĂSĂTORIE ale soţilor, în original şi copie;
• DOCUMENTELE CU CARE SE FACE DOVADA IDENTITĂŢII, în original şi copie;
• DECLARAŢIE ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ, în situaţia în care ultima
locuinţă comună nu mai este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa înscris/ă în actele de identitate ale
soţilor;
• TAXĂ DIVORŢ 500 lei (la Primăria Oneşti);
• TAXĂ EXTRAJUDICIARĂ DE TIMBRU 2 lei (la Primăria Oneşti);
• 1 DOSAR CU ŞINĂ.
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ÎNREGISTRAREA DECESULUI
CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI, original;
● ACTUL DE IDENTITATE şi CARTEA DE ALEGĂTOR ALE DECEDATULUI, original. În
cazul nedepunerii acestora, se va completa o declaraţie tip (se eliberează la ghişeu) de către
declarantul decesului;
● PAȘAPORTUL DECEDATULUI în cazul când defunctul era cetățean român cu domiciliul în
străinătate, original și copie;
● CERTIFICATUL DE NAŞTERE, original;
● CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, original;
● LIVRETUL MILITAR, pentru bărbaţi sub 50 ani original;
● ACTUL DE IDENTITATE AL DECLARANTULUI, original și copie.
NOTĂ :
- dacă declararea decesului se face peste termenul legal de 3 zile, este necesar avizul parchetului;
- în cazul cetăţenilor străini ori a persoanelor fără cetăţenie, se depune şi paşaportul, legitimaţia de
şedere provizorie sau carnetul de identitate;
●
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ELIBERAREA ADEVERINŢELOR DE ÎNHUMARE PENTRU
PERSOANELE DECEDATE ÎN STRĂINĂTATE
• CEREREA TIP (se eliberează la ghişeu);
• CERTIFICATUL/EXTRASUL DE DECES eliberat de autorităţile străine, original şi copie cu
traducere legalizată pe teritoriul României sau la autorităţile române din străinătate;
• ACTUL DE IDENTITATE AL DECEDATULUI (original şi copie) ;
• ACTUL DE IDENTITATE AL DECLARANTULUI (original şi copie) ;
NOTĂ :
- adeverinţa de înhumare este unicat şi nu se mai eliberează altă adeverinţă în caz de pierdere,
deteriorare, furt şi nici copii.
- deverinţa de înhumare se eliberează numai pentru înhumarea celui decedat. Pentru a fi recunoscut
decesul în România, Legea 119/1996 prevede obligativitatea transcrierii certificatului/extrasului de
deces (capitolul „Transcrierea certificatelor…).
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ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
• CERERE TIP(se eliberează la ghişeu);
• ACTUL DE IDENTITATE (original şi copie) ;
• CERTIFICATUL DE STARE CIVILĂ (când există);
NOTĂ :
- certificatele de stare civilă se eliberează numai titularilor sau persoanelor îndreptăţite, în condiţiile
legii;
- minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată acte de identitate, li se eliberează
certificatul de naștere la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali;
- dacă certificatele de stare civilă sunt folosite în străinătate, este necesar ca acestea să fie apostilate de
către Prefectura din judeţul în care se află localitatea care l-a eliberat.
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ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE
• CERERE TIP (se eliberează la ghişeu);
• ACTELE DE IDENTITATE ALE SOŢILOR ŞI COPIILOR PESTE 14 ANI, original şi
copie ;
• CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE original şi copie;
• CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI,original şi copie;
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RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ
• CERERE TIP(se eliberează la ghişeu);
• ACTUL DE IDENTITATE original şi copie;
• CERTIFICATUL DE STARE CIVILĂ ERONAT(când există);
• CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ PRIN CARE SE ATESTĂ EROAREA DIN ACTUL
INVOCAT A FI RECTIFICAT.

revenire

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE LA
AUTORITĂŢILE LOCALE DIN STRĂINĂTATE
• CEREREA TIP (se eliberează la ghişeu);
• ACTELE DE IDENTITATE ale persoanelor în cauză sau PAŞAPORTUL pentru cetăţeni români
cu domiciliul în străinătate, original şi copie ;
• CERTIFICATUL sau EXTRASUL DE STARE CIVILĂ eliberat de autorităţile străine, în
forma de legalizare pentru recunoaştere pe teritoriul României, original şi copie cu
traducere legalizată pe teritoriul României sau la autorităţile române din străinătate(excepție de la
traducere fac extrasele multilingve eliberate de state semnatare a convenției de la Viena);
• CERTIFICATELE ROMÂNEŞTI DE NAŞTERE şi/sau CĂSĂTORIE‚ original şi copie;
• DECLARAŢIE PRIVIND DOMICILIUL COPILULUI, în condiţiile în care părinţii nu au
acelaşi domiciliu, dată în faţa ofiţerului de stare civilă român, sau în forma de legalizare
pentru recunoaştere pe teritoriul României;
• DECLARAŢIE DIN PARTEA AMBILOR SOŢI, PRIVIND NUMELE PURTAT DE
FIECARE DUPĂ CĂSĂTORIE (nu se cere la acte emise de autorităţi din Italia), dacă aceasta nu
rezultă din conţinutul certificatului/extrasului de căsătorie;
• DECLARAŢIE DIN PARTEA TITULARULUI ACTULUI SAU A REPREZENTANTULUI
LEGAL, că nu mai există un act transcris/înscris sau reconstituit;
• DACĂ UNUL DIN PĂRINŢI SAU SOŢ ESTE CETĂŢEAN STRĂIN, se mai solicită:
- CERTIFICATUL DE NAŞTERE ORIGINAL în forma de legalizare pentru
recunoaştere pe teritoriul României şi traducere legalizată de autorităţi române;
- COPIE DUPĂ PAŞAPORT şi traducere legalizată de autorităţi române;
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SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE PE CALE ADMINISTRATIVĂ
• CERERE TIP (se eliberează la ghişeu);
• ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI, original şi copie;
• CERTIFICATUL DE NAŞTERE în copie legalizată ;
• CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE după caz, în copie legalizată ;
• MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI în care a fost publicată cererea (să nu depăşească un an);
• CAZIERUL JUDICIAR în termen de valabilitate;
• CAZIERUL FISCAL în termen de valabilitate ( de la Direcţia Finanţelor Publice Bacău);
• ACORDUL, ÎN FORMĂ AUTENTICĂ, AL CELUILALT PĂRINTE, din care să rezulte că este
de acord cu schimbarea numelui de familie al minorului, în cazul când cererea este făcută doar de
către un părinte;
• CONSIMŢĂMÂNTUL, DAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ, AL CELUILALT SOŢ, în cazul
schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
• SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ de adopţie, încredinţare, desfacerea căsătoriei, definitivă şi
irevocabilă, după caz, original şi copie;
• CERTIFICATUL DE DECES al celuilalt soţ, după caz, original şi copie;
• DOCUMENTE JUSTIFICATIVE cu privire la provenienţa numelui solicitat a fi purtat.
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DOVEZI/ADEVERINŢE PRIVIND STATUTUL CIVIL
• CERERE TIP (se eliberează la ghişeu);
• ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI, original şi copie;
• CERTIFICATUL DE NAŞTERE, original şi copie;
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DOVADA DOMICILIULUI şi CETĂŢENIEI
Se eliberează de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
București (D.E.P.A.B.D.). Cererera se poate depune şi la Compartimentul de Stare Civilă Oneşti.
• CERERE TIP (se eliberează la ghişeu) sau CERERE TIP* pentru cazurile cu procură specială;
• ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI, original şi copie.
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COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, pentru care
există consimtamântul scris al persoanelor vizate sau exista un temei legal justificat,
comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul National de Evidenta a Persoanelor,
referitoare la:
- date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor
persoanelor în cauza);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate
informatii;
- date referitoare la domiciliile si resedintele acordate;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.
Acte necesare :
• CERERE TIP (se eliberează la ghişeu);
• ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI, original şi copie;
• DOCUMENTUL PRIVIND TEMEIUL LEGAL JUSTIFICAT;
• TAXĂ FURNIZARE DATE - 20 lei / persoana (la Primăria Oneşti).
Notă: Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea
organelor de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei,
instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la
ocrotire, autorităţilor de sănătate publică judeţene, caselor de pensii judeţene, executorilor
judecătoreşti, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada
temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa
persoanelor etc.
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ATENŢIE
* ORICE ACT, CERTIFICAT, ADEVERINŢĂ, DOVADĂ – se eliberează numai
titularului ori reprezentantului legal, în condiţiile legii;
* ACTELE DE STARE CIVILĂ, DOVEZILE, ADEVERINŢELE, şi
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR / EXTRASELOR se eliberează, respectiv
se fac şi pe bază de PROCURĂ DE LA NOTAR DIN STRĂINĂTATE daca
aceasta conţine forma de legalizare pentru recunoaştere pe teritoriul României;
* CERTIFICATELE / EXTRASELE DE STARE CIVILĂ eliberate de autorităţi
străine pentru cetăţeni români, precum şi procurile sau alte acte emise de acestea,
sunt recunoscute pe teritoriul României numai dacă conţin forma de legalizare
pentru recunoaştere pe teritoriul României;
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