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ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE ALE
ACTELOR DE STARE CIVILĂ
Extrasele multilingve sunt documente oficiale cu aceeași putere doveditoare
ca și certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) și se folosesc de către
titular și persoanele îndreptățite fără a fi apostilate/supralegalizate, în fața
autorităților străine din statele, părți semnatare, ale Convenției (Germania, Austria,
Belgia, Spania, Franța, Grecia, Luxemburg, Țările de Jos, Olanda, Aruba, Antilele
Olandeze, Portugalia, Elveția, Iugoslavia și România).
MODUL DE ELIBERARE A EXTRASELOR MULTILINGVE
Extrasele multilingve se eliberează în baza actelor de stare civilă aflate în
arhiva proprie sau după caz, pe baza registrelor întocmite de parohii ca urmare a unei
cereri adresate SPCLEP/primăriilor.
Cererea (anexa 4) pentru eliberarea extrasului multilingv poate fi adresată SPCLEP
ori după caz primăriei unității administrativ-teritoriale:
• care are în păstrare actul de stare civilă;

• de la locul de domiciliu/reședința solicitantului.
Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind nașterea și/sau
căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanților legali ai acestora, iar extrasele
multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor
familiei ori altor persoane îndreptățite. Extrasele multilingve se pot elibera și altor
persoane împuternicite prin procură specială.
Minorii în vârstă de peste 14 ani, deținător sau nu al unui act de identitate, au dreptul
să solicite și să primească extrase multilingve de naștere sau căsătorie în nume
propriu, asistați după caz, de unul dintre părinți sau de tutore, care și semnează
cererea.
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene ai Confederației Elvețiene ale
căror acte de stare civilă au fost înregistrate în România se legitimează, în vederea
eliberării extraselor multilingve cu documentul de identitate eliberat de statele ai
căror cetățeni sunt sau cu pașaport, aflate în termen de valabilitate.
Cetățenii români cu domiciliul în străinătate și străinii se legitimează cu
pașapotul valabil.

