
INSCRIEREA LA BIROUL CONSULAR EDINBURGH SAU SECTIA CONSULARA 
LONDRA A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA BRITANICE 

 

 

• Doriti ca actele de stare civila britanice sa fie valabile si in Romania? 

Ambasada Romaniei la Londra si Biroul consular din Edinburgh inscriu in 
registrele de stare civila romanesti certificatele de nastere, casatorie sau deces 
emise de autoritatile britanice si elibereaza certificate romanesti.  

Actele necesare transcrierii se depun la Sectia consulara-Londra, respectiv la 
Biroul consular din Edinburgh; solicitantul cetatean român, trebuie sa se prezinte 
personal pentru semnarea in fata consulului a unei declaratii notariale la 
depunerea sau la  ridicarea actului, dupa caz. 

Cetatenii care nu doresc efectuarea inregistrarii actului de stare civila la Sectia 
consulara-Londra, respectiv la Biroul consular din Edinburgh si nu se deplaseaza 
in România pentru aceasta, pot imputernici o persoana in România pentru a 
efectua transcrierea la Serviciul de stare civila din localitatea de domiciliu. 

Atentie! Actele de stare civilă ale cetatenilor romani (certificat de nastere, 
certificat de casatorie) întocmite în străinătate au putere doveditoare în 
România numai dacă sunt inregistrate/transcrise în registrele de stare civila 
române.  

Cetăţenii români au obligaţia ca în termen de 6 luni de la naşterea copilului 
sau înregistrarea căsătoriei la autorităţile străine să solicite transcrierea 
acestor acte. 

Cererea de înscriere a căsătoriei se depune de către ambii soti deoarece trebuie 
sa semneze in fata consulului o declaratie cu privire la numele de familie pe care 
doresc sa il poarte dupa casatorie; declaratia este necesara deoarece in actele de 
casatorie britanice nu exista rubrica referitoare la numele pe care sotii il poarta dupa 
casatorie. 
 
La depunerea actelor pentru eliberarea certificatului de căsătorie se vor prezenta 
sotul si sotia care trebuie sa semneze o declaratie referitoare la numele purtat dupa 
casatorie si la regimul matrimonial. 
 
 NU se primesc lucrari incomplete, deoarece acestea nu se pot prelucra. 

ACTE NECESARE INREGISTRARII  CERTIFICATELOR DE CASATORIE 
BRITANICE 

- cerere si declaratie pe propria raspundere, puse la dispozitie de Sectia 
consulara-Londra, respectiv Biroul consular Edinburgh,  completate de soti; 

- declaratie pe propria raspundere in forma autentica referitoare la regimul 
matrimonial, puse la dispozitie de Sectia consulara-Londra, respectiv Biroul 
consular Edinburgh,  completate de soti (se autentifica la Ambasada Romaniei la 
Londra sau Biroul consular din Edinburgh) 

- pasapoartele sau  cartile de identitate valabile ale sotilor ; original plus 2 
fotocopii 

-  certificatele de nastere ale sotilor; original plus 2 fotocopii; 

http://londra.mae.ro/upload/docs/11752_11752_cerere_transcriere_casatorie.pdf
http://londra.mae.ro/upload/docs/11752_declaratie_transcriere_certificat_casatorie.pdf
http://londra.mae.ro/upload/docs/11752_declaratie_transcriere_certificat_casatorie.pdf


- acte din care sa reiasa adresa de domiciliu a sotilor (buletin/ carte de 
identitate, permis de conducere, carte de alegator); in cazul in care unul dintre soti 
(ambii) are (au) domiciliul stabilit in Marea Britanie se va prezenta orice document 
eliberat de autoritatile britanice sau de banca din care sa reiasa adresa de 
domiciliu; original plus 2 fotocopii;  

- certificatul de casatorie eliberat de autoritatile britanice  avand aplicata pe 
verso apostila Conventiei de la Haga eliberata de Foreign And Commonwealth 
Office – Biroul Legalizari, Norfolk House, 437 Silbury Boulevard, Milton Keynes, 
MK9 2AH http://www.fco.gov.uk/legalisation.- original plus 2 fotocopii; 

- traducerea (in doua exemplare) se poate efectua la sediul Biroului consular 
Edinburgh sau la unul din traducatorii autorizati inregistrati la ambasada; se va 
traduce atât certificatul de casatorie britanic cat si Apostila Conventiei de la Haga 
obtinuta de la Foreign and Commonwealth Office, Biroul Legalizari. 

- copia legalizata  a actelor originale (se efectueaza la Sectia consulara/Biroul 
consular); 

- taxa consulara (se achita numai cash la sediul Sectiei consulare Londra sau 
Biroului consular – Edinburgh, in functie de locul depunerii cererii): 

a)  £ 100,  in care NU este inclus pretul traducerii, solicitările de inscriere 
depuse în termen de 6 luni de la înregistrarea căsătoriei la autorităţile britanice;  

b)  £ 140,  in care NU este inclus pretul traducerii - pentru solicitările de 
inscriere depuse peste termenul de 6 luni de la înregistrarea căsătoriei la 
autorităţile britanice; 

c)  £ 45,  contravaloarea traducerii efectuate de Biroul consular  si a 
legalizarii acesteia  

 

 

ATENTIE !!! 

In cazul in care sotul/ sotia cetatean roman a avut una sau mai multe 
casatorii incheiate in strainatate si hotararea de divort a fost pronuntata in 
strainatate, se aplica apostila conform Conventiei de la Haga din 1961 si se 
traduc in limba romana certificatul de casatorie si sentinta de divort solicitandu-
se inscrierea prealabila a mentiunilor de casatorie si divort pe marginea actelor de 
nastere/casatorie  din tara. Dovada se poate face prezentand certificatul de 
nastere/casatorie eliberat de autoritatile din Romania cu toate mentiunile inscrise, 
sau a unei adeverinte care sa ateste efectuarea mentiunilor la serviciul de stare 
civila din România. Sentintele de divort pronuntate in Marea Britanie sau alte state 
din Uniunea Europeana sunt recunoscute ca atare, dar necesita aplicarea 
apostilei conform Conventiei de la Haga si o traducere in limba româna efectuata 
la sediul Biroului consular Edinburgh sau la un traducator autorizat inregistrat la 
ambasada. 

VA RUGAM SA PREZENTATI CATE 2 (doua)  COPII DE PE DOCUMENTELE 

SOLICITATE ASA CUM SE MENTIONEZA IN INFORMATIILE DE MAI SUS.  NU EXISTA 

POSIBILITATEA EFECTUARII DE FOTOCOPII LA BIROUL CONSULAR 

http://www.fco.gov.uk/legalisation


Eliberarea certificatului are loc in ziua depunerii actelor, timpul de asteptare fiind de 

aproximativ 2 ore. 


