
 
 

 

Înscrirea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui 

 

Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte 

de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin menţiune pe marginea actelor 

de stare civilă. 

 

Cererea de înscriere a menţiunii se depune la Serviciul de stare civila care are în păstrare actul pe 

marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în 

nume propriu, prin împuternicit cu procură specială şi este însoţită de următoarele documente: 

 

 a) documentul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în 

original şi în fotocopie; 

 b) traducerea legalizată a documentului, în original şi în fotocopie; 

 c) fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită 

înscrierea menţiunii; 

 d) fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei 

reprezentate. 

 e) în cazul unei persoane căsătorite documentele prevăzute la lit.(a) se depun în fotocopie, în 

3 exemplare. 

 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate, care şi-au schimbat numele şi/sau prenume sau în al căror 

statut civil au intervenit modificări - în cazul când schimbarea/modificarea s-a făcut în baza unei 

hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul 

dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori 

hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară, pot 

depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, 

cerere însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române 

a schimbărilor intervenite în statutul lor civil. Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face 

în baza unui document administrativ, acesta, alături de documentele menţionate, se anexează în 

fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din 

statul de reşedinţă, în vederea înscrierii menţiunii. 

 

M.A.E. - D.C. trimite D.E.P.A.B.D. cererea, însoţită de întreaga documentaţie, cu privire la 

înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă precum şi certificatele de stare civilă, în 

original. 

 

D.E.P.A.B.D. avizează înscrierea menţiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor 

de stare civilă, după caz, şi le transmite, prin M.A.E. - D.C., care solicită titularului achitarea taxelor 

consulare aferente. 


