
Inscrierea la Ambasada 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.  

 NU se primesc lucrari incomplete, deoarece acestea nu se pot prelucra. 

ACTE NECESARE NREGISTRARII  LA SECTIA CONSULARA – LONDRA SAU 
BIROUL CONSULAR-EDINBURGH A CERTIFICATELOR DE DECES 
BRITANICE 

- pasaportul/cartea de identitate a  solicitantului; original plus 2 fotocopii 

- pasaportul/cartea de identitate a persoanei decedate; original plus 2 fotocopii 

- un act de identitate din care sa reiasa numele si prenumele parintilor 
persoanei decedate, ultimul domiciliu al  decedatului (buletin/ carte de 
identitate); pentru cetatenii romani care au rezidenta permanenta in Marea Britanie 
se va prezenta orice document eliberat de autoritatile britanice sau de banca din 
care sa reiasa domiciliul; original plus 2 fotocopii;  

- certificatul de deces emis 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 efectuata la sediul Biroului consular Edinburgh sau la unul din 
traducatorii autorizati inregistrati la ambasada; Se efectueaza traducerea atât a 
certificatului de deces cat si a apostilei Conventiei de la Haga.  

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

- legalizarea semnaturii traducatorului/traducerii (se efectueaza la 
ambasada sau Biroul consular Edinburgh). 

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

