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R E G U L A M E N T  
  

privind activitatea de transcriere a certificatelor / extraselor de stare civilă, pentru  
persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul  art. 10 şi 

11 din Legea nr. 21/1991 şi nu au avut niciodată domiciliul în România 
 
 

Având  în  vedere  modificările  şi  completările  aduse dispoziţiilor  referitoare  la  transcrierea 
certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi 
care nu au avut niciodată domiciliul în România, prin modificarea alineatelor (5) şi (5^1) ale art. 
41din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, şi introducerea la art. 41 a alineatelor (5^2) 
-(5^4) prin Legea nr. 14 din 18.01.20181; 

 
Având  în  vedere  că  Direcţia  de  Evidenţă  a  Persoanelor,  prin  Serviciul  Stare  Civilă  are  

ca atribuţii aplicarea prevederilor art. 41 alin. (5^1), (5^2) şi (5^4) din Legea 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 14 din 18.01.20182; 

 
Ţinând cont de faptul că prin modificările aduse dispoziţiilor în domeniu cererile având ca 

obiect transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau 
cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, şi care nu au 
avut niciodată domiciliul în România, pot fi depuse la primăria / s.p.c.l.e.p. a oricărui municipiu 
reşedinţă de judeţ, respectiv a oricărui sector din municipiul Bucureşti;   

 
În considerarea necesităţii de adoptare a unor măsuri care să asigure gestionarea eficientă a 

activităţii de primire şi soluţionare a cererilor având ca obiect transcrierea certificatelor / extraselor 
de stare civilă în situaţiile reglementate la art. 41 alin. (51) şi  (54) din Legea 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, cu respectarea dispoziţiilor privind termenele de soluţionare a acestor cereri, 
propunem aprobarea prezentului regulament care stabileşte modul în care se desfăşoară activitatea de 
primire şi soluţionare a cererilor de transcriere a certificatelor / extraselor de stare civilă privind 

                     
1 Legea nr. 14 din 18.01.2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea  unor  acte  
normative  privind  actele  de  stare  civilă  şi  actele  de  identitate  ale  cetăţenilor  români  a  fost publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18 
ianuarie 2018 
2 (5^1)  Transcrierea  certificatelor/extraselor  de  stare  civilă/extraselor  multilingve  ale  actelor  de  stare  civilă  privind cetăţenii care au 
redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează: 
a) cu  aprobarea  primarilor  sectoarelor  municipiului  Bucureşti şi  cu  avizul  prealabil  al  şefilor  serviciilor  publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
b) cu  aprobarea  primarilor  municipiilor  reşedinţă  de  judeţ şi  cu  avizul  prealabil  al  şefilor  serviciilor  publice comunitare judeţene de 
evidenţă a persoanelor. 
(5^2) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere 
a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul  public  comunitar  local  de  evidenţă  a  
persoanelor  /  primăria  unităţii  administrativ-teritoriale  pe  raza căruia/căreia se află: 
a) ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române;  
b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări. 
(5^4) În situaţiile prevăzute la alin. (5^1)-(5^3) cererea de transcriere / înscriere a certificatelor / extraselor de starecivilă / extraselor multilingve 
ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii 
jurământului de credinţă faţă de România. Pentru minori cererea de transcriere / înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinţi sau, după 
caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita şi personal. 
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cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din 
Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată 
domiciliul în România. 
 
I. Primirea şi soluţionarea cererilor 

 
1. Programarea în vederea depunerii cererilor: 
 
a)Programarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă 
se face numai online, pe pagina de internet a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor și Stare Civilă Sector 
1 București– http://programari.starecivila1.ro/. 
 
b)Programarea on-line este disponibilă pentru persoanele cetățeni români născuți în Republica 
Moldova și Ucraina care au dobândit/redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul 
în România și care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (5¹) lit. b) sau lit. c) din Legea 
119/1996. 
 
c)Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic. 
 
d)Înainte de completarea programări, petentul se asigură că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 
41 alin. (5¹) din Legea 119/1996 şi că deţine toate actele necesare transcrierii prevăzute de lege şi 
menţionate în lista documentelor necesare transcrierii certificatelor / extraselor de stare civilă, 
documentele se vor prezenta la ghișeu în original și fotocopii. 
 
e)Programarea efectuate înainte de redobândirea sau acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 10 
şi 11 din Legea nr. 21/1991 nu vor fi luate în considerare. 
 
f)Prin continuarea procedurii de programare online petentul este de acord cu prelucrarea datelor 
personale, datele transmise de dumneavoastră către instituţia noastră vor fi utilizate cu respectarea 
principiilor prevăzute de art. 6 din Regulamentul UE 2016/679. 
 
g)Datele personale ale petentului (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum 
rezultă din actul de identitate, fără prescurtări, sau iniţiale. Petentul completează în aplicaţia de 
programare o adresă de e-mail validă, la care va primi un răspuns cuprinzând datala care este 
programat să depună cererea. 
 
h)Programarea este alocată pentru transcrierea certificatelor / extraselor de stare civilă ale unei 
singure persoane, respectiv certificatul / extrasul de naştere şi, după caz, certificatul /extrasul de 
căsătorie. 
 
i)Programarea este alocată şi pentru transcrierea certificatelor / extraselor de naştere privind copiii 
minori, dacă se face dovada dobândirii / redobândirii de către aceştia a cetăţeniei române în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

http://programari.starecivila1.ro/
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j)În cazul în care la data efectuării programării online ambii soţi au dobândit / redobândit cetăţenia 
română, pentru transcrierea certificatelor de stare civilă ale acestora este necesară efectuarea a două 
programări online, din care prima programare va fi alocată atât pentru transcrierea certificatului / 
extrasului de naştere al soţului / soţiei, cât şi a certificatului /extrasului de căsătorie, iar după caz 
transcrierea certificatelor / extraselor de naştere privind copiii minori. 
 
k)Programarea este gratuită şi netransmisibilă. 
 
l)Accesul la biroul de depunere se face numai la data stabilită, conform programării 
 
m)Neprezentarea la data programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de 
programare cu datele care rezultădin actele prezentate (certificatul/extrasul de stare civilă,actul de 
identitate,) şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea programării. 
 
n)Administratorul aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a anula programările frauduloase. Programările 
neconforme nu vor fi luate în considerare. 

 
p)Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite prin acte normative. În cazul în ca 
programarea online se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare 
prin act normativ (lege, hotărâre de guvern) cererea se va depune în următoarele zile lucrătoare de 
luni și miercuri în acelaşi interval orar comunicat prin confirmarea programării iniţiale. 
 
q)Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii 
duce la anularea programării. 
 
r)În cazul anulării programării deponentul va aplica pentru o nouă programare. 
 
2. Depunerea cererilor: 

 
a)Cererile de transcriere se depun, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora3, la sediul 
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1, situat în Mun. București, 
Str. Amzei, Nr. 13. 
 
b)Termenul de soluţionare a cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă este 
de 60 de zile de la data înregistrării cererii, potrivit art. 41 alin. (5¹) din Legea 119/1996. 
 
c)Funcționarul care primește cererea de transcriere înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde 
numărul de înregistrare, data înregistrării și data la care se va prezenta în vederea ridicării 
documentelor transcrise. 
 
d)Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor de transcriere a 
certificatelor/extraselor de stare civilă se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni, în intervalul orar 
08:30-15:30, și miercuri 8:30-12:30. 

                     
3 art. 41 alin. (5^4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
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e)Persoanele căsătorite depun cererea privind transcrierea certificatului / extrasului de căsătorie 
concomitent cu cererea de transcriere a certificatului / extrasului de naştere, inclusiv a certificatului 
de naştere privind copilul minor, pentru care face dovada dobândirii/redobândirii cetăţeniei române. 
 
f)Cererea privind transcrierea certificatului / extrasului de căsătorie poate fi depusă separat numai 
dacă petentul face dovada că a depus cererea de transcriere a certificatului/extrasului de naştere fie la 
o dată precedentă la Serviciul Stare Civilă Sector 1 București, fie la alt serviciul de stare civilă 
competent. Dovada se face cu certificatul de naştere transcris. 
 
3. Soluţionarea cererilor: 

 
a)Funcţionarii publici desemnați, soluţionează cererile privind transcrierea certificatelor /extraselor 
de stare civilă în conformitate cu prevederile legale în materie4. 
 
b)Eliberarea certificatelor de stare civilă transcrise se face în zilele lucrătoare de marți în intervalul 
orar 8:30-15:30, joi 08:30-15:30 şi vineri 08:30-13:30. 
 
c)Certificatele de stare civilă transcrise se eliberează titularilor, sau reprezentanţilor legali ai acestora, 
precum şi altor persoane împuternicite prin procură specială, autentificată5. 
 
d)Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor. 
 
II. Dispoziţii finale 

                         
Prezentul regulament NU se aplică: 
 
a)Dacă solicitantul are domiciliul în Sectorul 1 București, inclusiv persoana care înainte de 
dobândirea cetăţeniei române a fost titularul unui permis de şedere pe termen lung / a  unei cărţi de 
rezidenţă permanentă, cu adresa în Sectorul 1 București, eliberat(ă) conform prevederilor O.UG. 
194/2002; (art. 41 alin. 3, teza a II-a din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, 
republicată); 
 
b)Pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut 
domiciliul în România (situaţiile reglementate la art. 41 alin. (5^2) din Legea 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 14 din18.01.2018); 
 
c)În cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, dacă solicitantul a avut ultimul domiciliu 
în Sectorul 1 București (art. 73 alin. 4, alin. 5 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a 
dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011).Pentru cazurile prevăzute la 
pct. a, b şi c nu este necesară programarea online. 

                     
4 Legea  nr.  119/1996  cu  privire  la  actele  de  stare  civilă,  Legea  nr.  21/1991  a  cetăţeniei  române,  Legea  nr.  287/2009 privind  Codul  
Civil,  H.G.  nr.  64/2011  pentru  aprobarea  Metodologiei  cu  privire  la  aplicarea  unitară  a dispoziţiilor  în materie de stare civilă   
5 art. 10 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, coroborat cu art. 147 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară 
a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011 
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d)Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor de transcriere a 
certificatelor/extraselor de stare civilă se desfăşoară în ziua lucrătoare de miercuri, în intervalul orar 
13:00-18:30. 
 

Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat / revocat în 
concordanţă cu modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu. 


