
Anexă 

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI 
ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 

 
 
Model Declaraţie privind declararea şi înregistrarea naşterii copilului 
 
Dată în faţa noastră 
Ofiţer de stare civilă delegat, 
      Semnătura            
........……….............. 
Nr. ……. din.............. 

D E C L A R A Ţ I E 
 
 
    Subsemnatul ............................., născut la data de ..............……….. în ......................, 
judeţul ...................………., domiciliat în .……………......................, str. 
......................., nr........, bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul 
.........………………., posesor al actului de identitate seria ....nr..........prin prezenta 
recunosc ca fiind al meu copilul ..............., născut la .................... de către 
....................……….., şi doresc să-mi/să poarte numele de familie.................... 
 
 
    Data ...................                               Semnătura 
                                                                   ..................... 
 
 
    Subsemnata ......……............................................. sunt de acord ca fiul meu/fiica 
mea, născut(ă) la data de …………................. în ………...................., judeţul 
......................, din relaţiile mele cu numitul ................., să fie recunoscut(ă) de acesta şi 
să poarte numele de familie ............................. . 
 
 
    Data ................                                        Semnătura 
                                                             ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Declaraţie privind declararea domiciliului copilului 
 
Ofiţerul de stare civilă,                         
Semnătura …….. 
 
Data ............       

 
DECLARAŢIE 

 
 
Subsemnatul(a) ………………………, fiul/fiica lui  ……………… şi al lui 
……………….., născut(ă) la data de ………………., în localitatea 
…………………………… str. ……………………..……, nr. ………, et. ……, apt. 
…………………, judeţul/sectorul …………, posesor/posesoare al/a C.I./paşaport 
…………………., declar că domiciliul copilului meu (nume, prenume) 
…………………………………….., fiul/fiica lui ………………..…… şi al lui 
………………..……, născut(ă) la data de ………….……, în …..………………..  
judeţul/sectorul ………………………..….., este în localitatea 
…..……………………………… str. …………………………, nr. …, et. …., apt. 
……, judeţul/sectorul ……………..….. . 
 
 
                  Data,        Semnătura, 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Cerere aprobare încheiere căsătorie la sediul primăriei 
 

                                   APROB 
                     PRIMAR, 

C E R E R E 

 Subsemnaţii: 
………………………………………………………………………………………………..……., 

(numele şi prenumele soţului) 
domiciliat în localitatea ........................................, str. 
.……………………..................... nr. ......., bl..........,sc. ........, et. ....., ap. ......., 
judeţul/sectorul..............., şi ..................……..........…………………………………..,  
                                                     (numele şi prenumele soţiei) 
domiciliată în  ………………………., str. ....................………..........., nr. ............., 
bloc ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......................., vă rugăm să aprobaţi 
încheierea căsătoriei noastre la sediul Primăriei ………………, pentru următoarele 
motive: 
..............................................................................……………………………………… 
..............................................................................……………………………………… 
............................................................................  
Anexez următoarele documente:         
 
SOŢUL ................................ 
 
SOŢIA ................................ 
 
        Data ...............                                                                  
 
    Domnului primar al ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Cerere aprobare oficiere căsătorie în afara sediului primăriei 
 

                                                                        APROB 
                   PRIMAR, 

C E R E R E 
  
 
          Subsemnatul(a) ................................……………………………………........., cu 
domiciliul în localitatea ......................................., str. ................................ nr. ......., 
judetul/sectorul …………......................, vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele cu 
numita(tul)………………........................, în afara sediului primăriei, şi 
anume…………………………….............................................pentru următoarele 
motive: 
..............................................................................………………………………………..
........................................................................………............................................... 
 
        Data ............... 
 
                                                                                             Semnătura 
                                                                                          .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Cerere aprobare oficiere căsătorie 
 
                                                                                                 APROB 
                             PRIMAR, 

                                                      C E R E R E 
 
    Subsemnatul(a) ......................................, cu domiciliul în ..............................……… ,  
str. ..................., nr. ..., judeţul/sectorul ...................., vă rog să aprobaţi oficierea 
căsătoriei mele cu numita (ul) ............................……...... în ziua de .............………., în 
conformitate cu  prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele 
de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
următoarele motive: 
..............................................................................…………………………………… 
..............................................................................………………………………………..
.................................................................... .………………………………………….. 
Anexez următoarele documente:         
 
 Data ............... 
 
                                                                                                              Semnătura 
                                                                                                          .......................... 
 
    Domnului primar al ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Declaraţie de căsătorie 
 
    Declaraţia de căsătorie a fost dată şi            
     semnată în faţa noastră.                
     Am confruntat datele înscrise în declaraţie       
    cu cele din certificatele de naştere, care        
    corespund întocmai. 
 
       Ofiţerul de stare civilă,                      
  ……………………………….. 
 

DECLARAŢIE  DE  CĂSĂTORIE 
Subsemnaţii: 
…………………………………………………………………………………………, 
(numele şi prenumele soţului) 
domiciliat în .................., str. .………………........................ nr. .............,bl..........,sc. 
........, et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ..............., şi 
........................………………………………………………………………………..,  
                (numele şi prenumele soţiei) 
domiciliată în  ………………………., str. ....................………..........., nr. ............., 
bloc ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......................., în vederea căsătoriei 
pe care dorim să o încheiem, declarăm că: 
 
1. Am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art. 272-278 
și 282 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, și nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei; 
   2. Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită 
   3. Legea aplicabilă regimului matrimonial este legea....................Am ales regimul 
matrimonial …………... 
   4. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:    
 
    SOŢUL ................................ 
 
    SOŢIA ................................ 
 
    Ne legitimăm cu actul de identitate seria .............. nr. .……. şi actul de identitate 
seria ............ nr. ........…………... . 
    Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false. 
    Declar că, cunosc/nu înţeleg limba română scris şi vorbit. 
 
         Data ...............                                 
 
        Semnăturile 
                                                                                                                                         
           Soţ                                                                                   Soţie 
 



Model Proces-verbal luare consimţământ căsătorie 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL .............................................. 
S.P.C.L.E.P./Primăria……………….. 
Starea civilă 
Nr. ...........din ............. 
 

PROCES - VERBAL 
 
Încheiat astăzi: anul ................ luna .............. ziua ........... 
 
La încheierea căsătoriei dintre dl…………………………………............................ şi 
dra (dna) ……............................................................, luarea consimţământului şi 
aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la drepturile şi 
îndatoririle soţilor s-au făcut în limba română/prin intermediul dlui (dnei) 
............................................... din ............………………....,str. ......................... nr. ......, 
interpret autorizat de ............……………………………………... 
sub nr. .........................., întrucât (soţul/soţia) este cetăţean străin/surdomut. 
 
 
Ofiţer de stare civilă,          Interpret,                   Soţul,                         Soţia, 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Model Dovadă înregistrare deces  

 
Parchetul de pe lângă Judecătoria ................... 
(Poliţia ........................) 
 Nr. ............ din ................ 

DOVADĂ 
 
           La data de ............................. am fost sesizaţi despre decesul numitului(tei) 
................................................…………........................., cu ultimul domiciliu în 
....................……………......, str..……………………......................., nr. .……..., 
judeţul/sectorul ................................., care s-a produs la ora .........în ziua de ...…....... 
datorită .....................................……………………………………......       
          Prezenta dovadă servește la înregistrarea decesului la Primăria 
.......…………………...., în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996 
cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Prim-procuror/Şeful Poliţiei, 
..................................... 
.……………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Model Cerere aprobare transcriere şi înregistrare documente în registrele de stare 
civilă română  
 

DOMNULE PRIMAR, 
 
    Subsemnatul(a) ................................, fiul (fiica) lui ........………………………… 
şi al …..............................., născut(ă) la ……… în……..jud./sect………..domiciliat(ă) 
în.............................................., str. ............................. nr. ....., bl. ..........., sc. ..., et. ....., 
ap. ...., județul/sectorul ....………...........,posesor/posesoare al/a actului de identitate 
..................... seria ....... nr. ......, eliberat de ......................., vă rog să-mi aprobaţi 
transcrierea şi înregistrarea în registrele de stare civilă română, a certificatului 
(extrasului)de ............. eliberat de autorităţile ...................... privind pe 
.............................. şi ................................. 
    Anexez certificatul (extrasul), în original şi fotocopie, precum şi traducerea 
legalizată a acestuia. 
     
    Data ................                            Semnătura, 
                                                    ………........................ 
 
    Domnului primar al .................., județul ........................ 
 
                                                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Declaraţie pe propria răspundere că nu a mai fost solicitată transcrierea de 
documente în registrele de stare civilă română 

 
 

                                                                                  Dată în faţa mea, 
                                                                        Ofiţer de stare civilă delegat 
 
                                                                                 ( Nume, prenume ) 
                                                                                     ( Semnătura ) 

 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 
 
Subsemnatul(a) …………....................................................., fiul/fiica lui…………, şi 
al/a……………născut(ă) la data de ……………în…………., cu domiciliul 
în………….................. declar pe proprie răspundere că nu am mai solicitat 
transcrierea/înscrierea certificatului de ....................în registrele de stare civilă române 
sau reconstituirea lui. 
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, 
cu modificările şi completările ulterioare  referitoare la falsul în declaraţii, iar în cazul 
în care se va constata că există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare 
civilă române, prezentul act va fi anulat. 
 
Data                                                                                          Semnătura  
………………               ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Declaraţie de recunoaştere a unui copil  
 
Dată în faţa noastră 
Ofiţer de stare civilă delegat, 
      Semnătura            
........……….............. 
Nr. ……. din............ 

D E C L A R A Ţ I E 
 
Subsemnaţii: ……………………………………………………….........................., 
(numele şi prenumele tatălui) 
domiciliat în ................................, str. .……………………………........................ nr. 
..................., bl..........,sc. ........, et. ....., ap. ..............., judeţul/sectorul ........................, şi  
 
.................……………………………………………………………………………..,  
                                           (numele şi prenumele mamei) 
domiciliată în  ……………......., str. ....................……........….................................., nr. 
................., bl.........., sc. ........., et. ..........., ap. .............., judeţul/sectorul .......................,  
 
declarăm că suntem de acord ca fiul/fiica nostru/noastră 
....................................................născut/născută la data de ........................să poarte 
numele de familie ......................... . 
 
    Data ...................                   Semnături părinţi 
 
                                                               ...........             .......... 
Sunt de acord să port numele de familie ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Cerere de divorţ 
 
ROMÂNIA        
JUDEŢUL……… 
PRIMĂRIA ………………….        Dată în faţa mea azi............ 
Nr……..din………..                                                         ofiţer de stare civilă delegat 
   

CERERE DE DIVORŢ 
 
Subsemnatul...............................fiul lui........................ şi al .............................., născut 
la data de....................în localitatea..........................., judeţul........................... titular al 
actului de identitate/paşaportului seria.......... nr.............., CNP ................................, cu 
domiciliul  în ............................................................................., 
luând cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, 
cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, declar că:  
- nu am copii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi împreună cu actuala 
soţie; 
- nu sunt pus sub interdicţie; 
- nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei; 
- locuinţa comună este cea declarată mai sus 
 
şi 
 
subsemnata..................................................... fiica lui .....................şi a....................., 
născută la data de.................... în localitatea............................., judeţul ....................., 
titulară a actului de identitate/paşaportului seria............ nr................., CNP 
................................, cu domiciliul în...............................................................,  
luând cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, 
cu modificările şi completările ulterioare referitoare la falsul în declaraţii, declar că:  
- nu am copii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi împreună cu 
actualul soţ; 
- nu sunt pusă sub interdicţie; 
- nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei; 
- locuinţa comună este cea declarată mai sus, 
 
căsătoriţi la data de ....................... la Primăria localităţii................................judeţul 
........................., conform certificatului de căsătorie seria................ nr. .................., 
eliberat în baza actului nr............./.............., cu ultima locuinţă comună 
în..........................., str.............................. nr..........bl..............etj........... apt........., 
sector/judeţ............., de comun acord, rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să 
eliberaţi certificatul de divorţ. 
După divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*: 
fostul soţ .......................; 
fosta soţie .....................; 
 
Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 375 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



 
Semnături 
soţ ......................        soţie................... 
 
Notă   
*Potrivit dispoziţiilor art. 383 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
(verso-ul cererii) 
 
Data declaraţiei de stăruinţă privind desfacerea căsătoriei este...................... 
                                                                                           
Semnătură  
 
Soţ......................    Soţie......................... 
 
Astăzi, ........................, s-a eliberat Certificatul de divorţ nr…. 
 
 
Semnătură de primire 
 
 Fostul soţ...........................    Fosta soţie............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Model Declaraţie privind menţinerea cererii privind desfacerea căsătoriei 
 

 
 

                                                                                            Dată în faţa mea 
                                                                                         ................................. 
                                                                                (numele şi prenume/semnătura) 
                          Astăzi, .................................. 

 
 
 

DECLARAŢIE 
 
 Subsemnatul........................................................fiul lui................................ 
şi................................născut la.............................. în.................................................. 
domiciliat în............................................................................................................... 
posesor al actului de identitate/paşaport seria.............nr....................., eliberat 
de................................., declar că îmi menţin cererea privind desfacerea căsătoriei de 
.......................................... 
                         (numele soţiei) 
           Luând cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
Penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că, de la data depunerii cererii 
privind desfacerea căsătoriei:  
- nu s-a născut niciun copil  din căsătoria cu actuala soţie; 
- nu am fost pus sub interdicţie; 
- nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. 
şi 
Subsemnata...............................................................fiica lui...................................... 
şi.................................născută la....................................în......................................... 
domiciliată în............................................................................................................. 
posesoare a actului de identitate/paşaport seria.............nr.........................., eliberat 
de.........................., declar că îmi menţin cererea privind desfacerea căsătoriei de 
................................................................ 
                        (numele soţului) 
Cererea a fost înregistrată la Primăria...............................sub numărul....................... 
 
                 Semnătura soţ,      Semnătură soţie, 
                ..............................     ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Model Declaraţie renunţare divorţ 
 

DECLARAŢIE 
 
 Subsemnatul(a)............................................fiul/fiica lui..................................... 
şi............................născut)ă) la.............................. în................................................ 
domiciliat(ă) în............................................................................................................ 
posesor/posesoare al/a actului de identitate/paşaportului seria...............nr...................., 
eliberat de...................................declar că RENUNŢ la cererea mea privind desfacerea 
căsătoriei de...................................................... 
                     (numele soţului/soţiei) 
 
          Cererea a fost înregistrată la Primăria...........................sub numărul................ 
 
              Semnătura 
                                                                                     ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Model Certificat de divorţ 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL...............                                                                  
PRIMĂRIA.................... 
Dosar nr. .................  
 

CERTIFICAT DE DIVORŢ 
                                              nr............. din data de............. 
 
 
       Căsătoria înregistrată la Primăria   .......................... judeţul ......................., la actul 
de  căsătorie nr.................din ............., privind pe (soţul)................................ născut la 
data de ..................., în localitatea ..................., judeţul..............., 
CNP...................................., fiul lui .................. şi al ...................., cu domiciliul în 
localitatea..................... şi pe (soţia) ......................., născută la data de ......................., 
în localitatea ........................., judeţul....................., CNP ............................................, 
fiica lui .................. şi a ........................., domiciliată în ..................................., judeţul 
......................., este desfăcută în temeiul art. 375 din Legea 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
        
       Divorţul a fost înregistrat la Primăria.................................. , judeţul ...................... 
                                                                        (municipiului, oraşului, comunei)                    
 
       Numele după divorţ: 
fostul soţ................................. 
fosta soţie................................ 
 
Prezentul certificat de divorţ produce efecte între părţi începând de astăzi....................     
 
Ofiţer de stare civilă 
……………………… 
(numele şi prenumele) 
……………………….. 
(semnătura) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Model Cerere de schimbare de nume 

ROMÂNIA                                                                     
SERVICUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL  
PRIMĂRIEI /MUNICIPIULUI/SECTORULUI/ORAŞULUI/COMUNEI 
Starea Civilă 
Nr……… din…… 

CERERE DE SCHIMBARE DE NUME 
    Subsemnatul(a) ................................................, născut(ă) la data de ……………… în 
.........…………………….., judeţul ................, cetăţenia……………..........................., 
de profesie ....................., titular(ă) al/a actului de identitate/seria ....... nr. .........., 
domiciliat(ă) în .......................………………... 
str. ........................... nr. ......., judeţul ........................., telefon (acasă) 
................................. . 
 
C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
              S A A L L Z Z N N N N N C 
    
    Vă rog să-mi aprobaţi schimbarea numelui de familie din 
..................………………………în .............................. şi a prenumelui din 
..........................în ............................. . 
    De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din .........................în 
............................... pentru următorii copii minori: 
    1. 
......................................................................…………………………………………… 
                        (numele, prenumele, locul şi data naşterii) 
    2. 
......................................................................…………………………………………   
    3. 
.......................................................................………………………………………… 
    În susţinerea cererii, menţionez următoarele: 
    - Numele anterioare pe care le-am purtat, porecla şi provenienţa lor: 
..............................................................................……………………………………… 
    Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: 
............................................................................................................................................
..................………………………………………….......................................................... 
    Date despre solicitant si rudele acestuia: 
    - Starea civilă ..........................................…………………………....................... 
                                              (necăsătorit(ă), căsătorit(ă), divorţat(ă), văduv(ă) ) 
    - Părinţii solicitantului: 
    Tatăl 
.............................……………………………………………........................................ 
                                             (numele de familie şi prenumele)           
    Mama 
....................................................................…………………………………………... 
                                             (numele de familie şi prenumele)           



    Dacă părinţii și-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă   
             
    Da  |_|       Nu  |_|                               
 
    - Soţul (sau soţia) ……………………………………….............................................. 
                                                                (numele şi prenumele) 
    Tatăl 
....................................................................……………………………………………. 
    Mama 
.....................................................................………………………………………….. 
    - Locul și data căsătoriei solicitantului(ei).................................. 
    -Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei) 
………………………  
    Ocupaţia şi locul de muncă ale petiţionarului(ei) la data depunerii cererii 
.……………………........................, telefon .......................... . 
    Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund realităţii. 
    Anexez urmatoarele documente: 
    1. ......................................................................... 
    2. ......................................................................... 
    3. ......................................................................... 
    4. ......................................................................... 
    5. ......................................................................... 
 
    Data .......................                 Semnătura solicitantului(ei) 
                                                   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Dispoziţie admitere cerere schimbare nume 
 
    ROMÂNIA 
    CONSILIUL JUDEŢEAN ........ 
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
 

DISPOZIŢIA 
             Nr. ...... din ........... 

 
 
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată 
cu modificări şi completãri prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, se admite cererea de schimbare a (numelui şi/sau prenumelui) ............ 
dnei/dlui ..........., domiciliat(ă) în ........., fiul/fiica lui ........ şi al(a) ........., născut(ă) în 
localitatea ......., judeţul ................, la .............., care urmează să poarte în viitor numele 
de familie.............................................şi prenumele........................................................ 
 
 
                 Preşedintele Consiliului Judeţean, 
 
                      ..................... 
 
                         Primar general, 
 
                       .................. 
 
 
 
     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                                                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Cerere rectificare act de stare civilă 
 
Verificat identitatea solicitantului            Înregistrat la nr. ………... 
       Ofiţer de stare civilă 
     ...................................                             
din……………20……… 
                  

DOMNULE PRIMAR, 
    
    Subsemnatul(a) ......................, fiul/fiica lui ...............................şi al/a 
................……………….........., domiciliat(ă) în ……………….................................., 
str./satul ...……............ nr. ......, bloc ........,scara ......, et. ......,………...ap. ....., judeţul 
..............., titular(ă) al/a actului de identitate/paşaportului seria …….......... nr. ..........., 
eliberat de ........................,  
        vă rog să binevoiţi a-mi aproba rectificarea actului de  ......................................., 
nr...................din...........................înregistrat la primăria 
municipiul/oraşului/comunei................................................judeţul.........................., 
privind  pe.............................................................................................în sensul că la 
rubrica...........................să se treacă.................................................. în loc 
de........................................., cum din eroare s-a înregistrat. 
     La prezenta cerere anexez copii de pe următoarele 
acte:......................................................................................................................... 
 care pot fi folosite în sprijinul cererii mele. 

 
    Data .................                            Semnătura 
                                                    ........................ 
   Domnului primar al ...................., judeţul ................... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Model Dispoziţie rectificare act de stare civilă 
 
ROMÂNIA 
Primăria .................... 
Judeţul ..................... 
 
                                       DISPOZIŢIA Nr. ............ 
                                din ziua ........... luna ........... anul .............. 
 
     ....................................., primarul .........................………….............................., 
      (numele şi prenumele)                        (municipiului, sectorului,oraşului, comunei) 
 judeţul ..............................,    având în vedere cererea înregistrată sub nr. ........... din 
..............,însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ....................., 
domiciliat(ă) în ................., solicită rectificarea a actului de ................., privind pe 
......................................, precum şi referatul ofiţerului de stare civilă delegat,  avizat 
prealabil de S.P.C.J.E.P. cu nr. ……. din ……. . 
 În temeiul dispoziţiilor cuprinse în art. 58 din Legea nr. 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art.68 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

DISPUN: 
 
    ART. 1 
    Se rectifică actul de ................................ nr .............. din ........................... al 
numitului(ei) .................................................., născut(ă) la data de ................. în 
localitatea ............................., judeţul ....................., fiul/fiica lui ............................... şi 
al/a ........................., în sensul că, la rubrica(cile) ................................... să se 
treacă.........................................în loc de.......................................... cum din eroare s-a 
trecut. 
 
    ART. 2 
    Ofiţerul de stare civilă delegat va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 
 
 
                                                                            Primar, 
                                                                   ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Cerere reconstituire (întocmire ulterioară) act de stare civilă 
 
ROMÂNIA                                                                     
JUDEŢUL..................................... 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă  
a Persoanelor al Comunei/Oraşului/Municipiului 
Nr……… din…… 

C E R E R E 
    Subsemnatul(a) ....................................... vă rog să aprobaţi reconstituirea 
(întocmirea ulterioară) actului meu de ...................................................................... 
    Motivul pentru care cer reconstituirea este .......................................................... 
    Motivul pentru care nu am cerut până acum reconstituirea este .......................... 
    În acest scop menţionez următoarele: .................................................................. 
    I. Date personale: CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_| 
                                            S A A L L Z Z N N N N N  C 
    Numele de familie .............. (pentru femei şi numele de naștere) ......................... 
    Prenumele ............................................................................................................ 
    Numele purtat anterior şi porecla ........................................................................ 
    Numele de familie şi prenumele tatălui ................................................................. 
    Numele de familie şi prenumele mamei ................................................................ 
    Locul naşterii ....................................................................................................... 
    Data naşterii (ziua, luna, anul) ............................................................................. 
    Posed certificatul de naştere seria ..... nr. ........, pe care îl anexez în copie. 
    Posed extrasul de naștere tip vechi, pe care îl anexez în original. 
    Domiciliul actului: localitatea ............................, str. .......................... nr. .......... 
    Cetăţenia pe care o am în prezent ........................................................................... 
    Data intrării în România şi nr. paşaportului (dacă a intrat în alte condiţii decât cele 
legale, se vor menţiona).....………………………………………………………………  
    Dacă a fost înscris în evidenţa străinilor (de când, până când, unde)..................... 
    Dacă şi-a schimbat vreodată numele (când şi cine a dat aprobarea) ..................... 
 
    II. Ce acte de identitate posed: 
    Act de identitate seria ..... nr. ......, eliberat de ..................................................... 
    (Dacă nu posedă act de identitate va specifica ce document posedă) 
................................................................................................................................. 
    III. Ce acte de studii posedă (anexez copii): ......................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
    IV. Ocupaţii avute în ultimii 5 ani: ....................................................................... 
.................................................................................................................................. 
Intervalul                 Instituţia  
...............................................................   sau întreprinderea  Funcţia 
îndeplinită de la data (anul, luna)  până la data (anul, luna)             şi adresa 
…………………………………………………………………………………………… 
    V. Domiciliile succesive avute în ultimii 5 ani: 
................................................................................................................................... 



        Intervalul                               
        Persoanele care  îl cunosc (numele şi 
prenumele).…………………………………………………………………………..... 
    VI. Situaţia militară: (stagiul militar satisfăcut/nesatisfăcut). Cu ce nume de familie 
şi prenume figurează în livretul militar..................................................................... 
    VII. Situaţia familială (starea civilă a solicitantului - necăsătorit, căsătorit, văduv, 
divorţat): 
................................................................................................................................. 
    a) Căsătorit cu: 
    Numele de familie şi prenumele (pentru femei se va trece numele de la naştere) 
............................................................................................................................................
........... 
    Numele anterior şi porecla .................................................................................... 
    Locul naşterii: Ţara ................... în ..............................……………...................... 
    Data naşterii (ziua, luna, anul):.............................................................................. 
    Numele de familie şi prenumele tatălui .................................................................. 
    Numele de familie şi prenumele mamei ................................................................. 
    Certificatul de naştere seria .......... nr. ........., pe care îl anexez în copie. Posed extras 
de căsătorie tip vechi, pe care îl anexez în original. 
    b) Căsătoria s-a desfăcut prin divorţ sau deces (Se va indica numărul şi data sentinţei 
civile sau a certificatului de deces, precum şi autoritatea care a emis actul respectiv, 
anexate în copie) ....................................................................................................... 
    Cu ce se legitimează soţul (soţia) .......................................................................... 
    Domiciliul actual: str. ............. nr. ....., localitatea ..................,din anul .................. 
    Ocupaţia soţului(soţiei) ........... în prezent (denumirea, obiectul de activitate şi sediul 
unităţii)............................................................................................................................... 
    De la data de ......................................................................................................... 
    Funcţia .................................................................................................................. 
    Copii (pentru cei rezultaţi din altă căsătorie decât cea actuală se va face menţiunea). 
    Pentru fiecare copil se vor menţiona numele de familie şi prenumele, locul şi data 
naşterii, cetăţenia, domiciliul (anexându-se copii legalizate de pe certificatele de 
naştere).....................................................…………..........................................................
............................................................................................................................................ 
    VIII. Dacă a mai cerut reconstituirea actului de .................................................... 
    Când şi unde am introdus cererea ............................................................................ 
    Rezultatul primit ................................................................................................... 
    IX. Cu ce dovedesc că nu pot procura certificatul de naştere (de căsătorie) pentru 
care cer reconstituirea .........................................(anexez dovada). 
    X. În afară de actele menţionate mai sus, anexez următoarele: 
............……………………........................................................................................ 
 Îmi asum răspunderea pentru cele arătate în prezenta cerere, cunoscând că orice 
inexactitate atrage după sine sancţionarea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare  referitoare. 
 
 Semnătura solicitantului.......................... 
 
 



 
Model Dispoziţie aprobare reconstituire/întocmire ulterioară act de stare civilă 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL .....…....................... 
S.P.C.L.E.P / PRIMĂRIA …….…. 
Starea civilă  
Nr. …………..din…………………. 
 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. ....... 
din ziua ......... luna ......... anul ......... 

                                                                                 
       Primarul .........................................................................................................., 
          (numele și prenumele)            (municipiului, sectorului, oraşului, comunei) 
judeţul ....................................,    având în vedere cererea înregistrată sub nr. ........... din 
.............., însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ....................., 
domiciliat(ă) în ................., solicită reconstituirea (întocmirea ulterioară) a actului său 
de naştere, precum şi referatul ofiţerului de stare civilă delegat, în temeiul dispoziţiilor 
cuprinse în art. 52, 53 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în art. 68 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

DISPUN: 
     
ART. 1 
    Se reconstituie/Se întocmeşte ulterior actul de naştere al numitului(ei) 
........................., născut(ă) la data de .................... în localitatea .........................., 
judeţul ......................, de sex ............, cetăţenie ........................, fiul/fiica lui 
....................... și al/a ..................... . 
    ART. 2 
    Ofiţerul de stare civilă va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 
 

Primar, 
……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Model Cerere eliberare acte de stare civilă 
 
Verificat identitatea solicitantului              Înregistrat la nr. ………... 
       Ofiţer de stare civilă delegat  
………………………………..                din……………20……… 
                   
 

DOMNULE PRIMAR, 
    
    Subsemnatul(a)..........................................., fiul/fiica lui...............................şi al/a 
................……………….........., domiciliat(ă) în ……………….................................., 
str./satul ...……............ nr. ......, bloc ........,scara ......, et. ......,………...ap. ....., judeţul 
..............., titular al actului de identitate seria …….......... nr. ..........., eliberată de 
........................,  
        vă rog să binevoiţi a-mi elibera certificatul de .........................., sens în care fac 
următoarele precizări: 
    - m-am  născut la data de .............., în localitatea ............., judeţul .......................... 
    - m-am căsătorit cu ............ la data de ..........,în localitatea ................, judeţul 
..................... . 
    - numitul(a) ............  a decedat la data de ...........în localitatea ................, judeţul 
...................... 
    Vechiul (vechile) certificat(e) mi-a (mi-au) fost furat(e)/distrus(e)/pierdut(e) în 
următoarele împrejurări: ...................... 
 
    Data .................                            Semnătura 
                                                 ........................ 
 
    Eliberat certificat de:      Semnătura reprezentantului legal 
                                                            
................................................... 
    - naştere seria ........ nr. ..............            
    - căsătorie seria ...... nr. .............. 
    - deces seria .......... nr. .............. 
    Data ............... 20......... 
 
             Ofiţerul de stare civilă delegat, 
         ................................... 
 
                                   Am primit certificatul solicitat 
               
                 Semnătura 
                                      .............................. 
 
 
    Domnului primar al ...................., judeţul ................... . 
 



 
 
Model Cerere verificare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor 
 
 

CERERE pentru exercitarea dreptului de acces 
 
Către 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti 
 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele) ..........................................................., 
CNP................................,cu domiciliul/reşedinţa în.................................................... str. 
................................. nr. ....... bl. ....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... 
telefon ................, adresa de e-mail....................................(opţional), în temeiul art. 13 
din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă solicit să-mi confirmaţi faptul că 
datele care mă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 
 
Precizări suplimentare:  
 
 
............................................................................................................................................
............ 
 
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat: 
la adresa ............................................................................................................................ 
............................................................................(se menţionează adresa de 
corespondenţă) 
prin e-mail, la adresa ........................................................................................................ 
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure faptul ca predarea mi se va face 
numai personal, la adresa ................................................................................................. 
  
......................................................................................................................................... 
 
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 
solicitate în baza Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
DATA                                                        
                                                                                                SEMNĂTURA 
 



 
 
 
Model Cerere intervenţie date prelucrate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date 
 

CERERE 
pentru exercitarea dreptului de intervenţie 

 
 
Către 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele) ..........................................................., 
CNP ................................................., cu domiciliul/reşedinţa în...................................... 
str. .......................................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... ap. ..... 
judeţ/sector...................telefon............., adresa de e-mail.................................(opţional), 
în temeiul art. 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă aduc la 
cunoştinţă faptul că datele care mă privesc, prelucrate de către Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, sunt: 
incomplete 
inexacte 
alte motive, în conformitate cu Legea 677/2001 (descriere)............................................. 
............................................................................................................................................ 
motiv pentru care solicit: 
rectificarea/actualizarea/blocarea/ştergerea/transformarea în date anonime 
 
În susţinerea solicitării mele, anexez la prezenta cerere, în copie, următoarele 
documente 
justificative/doveditoare.....................................................................................................
............................................................................................................................................ 
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat: 
la adresa ............................................................................................................................ 
........................................................... (se menţionează adresa de 
corespondenţă/domiciliu) 
prin e-mail la adresa .......................................................................................................... 
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure faptul ca predarea mi se va face 
numai personal, la adresa:  
............................................................................................................................................ 
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 
solicitate în baza Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
DATA                                SEMNĂTURA 



 
 
 
Model Cerere opoziţie prelucrare date de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date 
 

CERERE 
pentru exercitarea dreptului de opoziţie 

 
      

Către 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele) ..........................................................., 
CNP ................................ cu domiciliul/reşedinţa în........................................................ 
str. ....................................................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... ap. ..... 
judeţ/sector..........................telefon................,adresa de e-mail.......................(opţional), 
în temeiul art. 15 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă 
aduc la cunoştinţă faptul că, prin prezenta, îmi exercit dreptul de a mă opune ca datele 
care mă vizează sa facă obiectul prelucrării de către Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din următoarele motive întemeiate şi 
legitime: 
............................................................................................................................................ 
 
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat: 
la adresa ............................................................................................................................ 
........................................................ (se menţionează adresa de corespondenţă) 
prin e-mail la adresa ........................................................................................................ 
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure faptul ca predarea mi se va face 
numai personal la adresa .................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 
solicitate în baza Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
DATA                                    SEMNĂTURA 
 


