ANEXA 1
FORMULARUL I
ATESTAT
Privind o hotărâre judecătorească în materie de succesiuni
[articolul 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și
acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european
de moștenitor 1]
1. Statul membru de origine
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța
□ Croația.□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos
□ Austria □ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
2. Instanța sau autoritatea competentă care emite atestatul
2.1. Denumirea și tipul instanței sau autorității*: ................................................................................................
2.2. Adresa
2.2.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: …….………………………………………………......................
.……………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2. Localitatea și codul poștal*: ….………………………………………………………………………….
2.3. Telefon*:.………………..………………………………………………………………………………
2.4. Fax: ………….……………………………………………………………………………………………
2.5. E-mail: ………….…………………………………………………………………………………………
2.6. Alte informații relevante (vă rugăm specificați): …….………………..………………………………….
……………………………………………………………..……………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………….
3. Instanța judecătorească 2 care a pronunțat hotărârea (a se completa NUMAI dacă diferă de
autoritatea menționată în secțiunea 2)
3.1. Denumirea și tipul instanței*: …………………………………….……………………………………
3.2. Adresa
3.2.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ………………….………………………………………………….
1

2
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Informații obligatorii.
În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, termenul „instanță
judecătorească” include, în anumite condiții, pe lângă autoritățile judiciare, și alte autorități și profesioniști din
domeniul juridic competenți în materie de succesiuni, care exercită atribuții judiciare sau acționează pe baza
delegării de competențe de către o autoritate judiciară sau acționează sub controlul unei autorități judiciare.
Lista acestor alte autorități și profesioniști din domeniul juridic este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

……………………………………………………………………………………………………......................
3.2.2. Localitatea și codul poștal*: ……………………………………………………………………………..
3.3. Telefon*:.………………..………………………………………………………………………………
3.4. Fax: ………….………………………………………………………………………………………..
3.5. E-mail: ………….…………………………………………………………………………………………
4. Hotărârea
4.1. Data (zz/ll/aaaa) hotărârii*: ........................................................................................................................
4.2. Numărul de referință al hotărârii*: ...............................................................................................................
4.3. Părțile la hotărâre 3
4.3.1. Partea A
4.3.1.1. Numele și prenumele sau denumirea organizației*: …………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………….
4.3.1.2. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii sau, în cazul în care este vorba despre o organizație, data
(zz/ll/aaaa), locul înregistrării și tipul registrului/autorității de înregistrare: ......................................................
4.3.1.3. Numărul de identificare 4
4.3.1.3.1. Codul numeric personal: .....................................................................................................................
4.3.1.3.2. Numărul de securitate socială: …………………………..……………………………..…………..
4.3.1.3.3. Numărul de înregistrare: …………………………………….……………………………………….
4.3.1.3.4. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): …………………………………………………
4.3.1.4. Adresa
4.3.1.4.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4.3.1.4.2. Localitatea și codul poștal: …………………………………………………………………………..
4.3.1.4.3. Țara
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm specificați codul ISO):..…………………………………………………………………
4.3.1.5. E-mail: ………….…………………………………………………………………………………
4.3.1.6. Poziția procesuală*
4.3.1.6.1. □ Reclamant
4.3.1.6.2. □ Pârât
3.
4.

În cazul în care hotărârea se referă la mai mult de două părți, vă rugăm să adăugați o pagină suplimentară.
Vă rugăm să indicați numărul cel mai relevant, după caz.

4.3.1.6.3. □ Altă calitate (vă rugăm specificați): …………………………………………………………….

4.3.1.7. Statutul în cadrul succesiunii (a se bifa mai multe căsuțe, dacă este cazul)*
4.3.1.7.1. □ Moștenitor
4.3.1.7.2. □ Legatar
4.3.1.7.3. □ Executor testamentar
4.3.1.7.4. □ Administratorul patrimoniului succesoral
4.3.1.7.5. □ Altul (vă rugăm specificați): …………………………..……………………………………….
4.3.2. Partea B
4.3.2.1. Numele și prenumele sau denumirea organizației*: ………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………
4.3.2.2. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii sau, în cazul în care este vorba despre o organizație, data
(zz/ll/aaaa), locul înregistrării și tipul registrului autorității de înregistrare: ......................................................
4.3.2.3. Numărul de identificare4
4.3.2.3.1. Codul numeric personal: ......................................................................................................................
4.3.2.3.2. Numărul de securitate socială: ………………………….…….…………………………………….
4.3.2.3.3. Numărul de înregistrare: …………………………………….……………………………………….
4.3.2.3.4. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): …………………………………………………
4.3.2.4. Adresa
4.3.2.4.1. Strada și numărul/căsuța poștală: ………………….……………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4.3.2.4.2. Localitatea și codul poștal: ……………………………………………………………………..…...
4.3.2.4.3. Țara
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm specificați codul ISO):..……………………………………………………………….
4.3.2.5. E-mail: ………….……………………………………………………………………………………
Poziția procesuală*
4.3.2.6.1. □ Reclamant
4.3.2.6.2. □ Pârât
4.3.2.6.3. □ Altă calitate (vă rugăm specificați): ……………………………………………………………….
4.3.2.7. Statutul în cadrul succesiunii (a se bifa mai multe căsuțe, dacă este cazul)*
4.3.2.7.1. □ Moștenitor
4.3.2.7.2. □ Legatar

4.3.2.7.3. □ Executor testamentar
4.3.2.7.4. □ Administratorul patrimoniului succesoral
4.3.2.7.5. □ Alt statut (vă rugăm specificați): ………………………..……………………………………….

4.4. Hotărârea a fost pronunțată în lipsă*:
4.4.1. □ Da [indicați data (zz/ll/aaaa) la care i-a fost notificat sau comunicat persoanei vizate actul de
sesizare a instanței sau un document echivalent]: ..................................................................................
4.4.2. □ Nu
4.5. Se urmărește înscrierea într-un registru public?
4.5.1. □ Da.
4.5.2. □ Nu
4.6. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 4.5.1, hotărârea nu mai poate face obiectul unei căi de atac
ordinare, inclusiv orice cale de atac la instanța de ultim grad de jurisdicție:
4.6.1. □ Da
4.6.2. □ Nu
5. Forța executorie a hotărârii
5.1. Atestatul se solicită în scopul executării hotărârii judecătorești într-un alt stat membru?*
5.1.1.  Da
5.1.2.  Nu
5.1.3.  Nu știu
5.2. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 5.1.1, hotărârea este executorie în statul membru de origine,
fără să fie necesară îndeplinirea unor condiții suplimentare*
5.2.1.  Da (vă rugăm specificați obligația/obligațiile executorie/executorii): ………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
5.2.2.  Da, însă limitată la o parte (anumite părți) din hotărâre (vă rugăm specificați obligația/obligațiile
executorie/executorii):
………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.2.3. Obligația este opozabilă/obligațiile sunt opozabile următoarei/următoarelor persoane:
5.2.3.1.  Partea A
5.2.3.2.  Partea B
5.2.3.3.  Altă parte (vă rugăm specificați): …………………………………………………………………
6. Dobânda
6.1. Se urmărește recuperarea dobânzii?*
6.1.1. □ Da
6.1.2. □ Nu
6.2. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 6.1.1*
6.2.1. Dobânda
6.2.1.1.  Nu se menționează în hotărâre
6.2.1.2.  Da, se menționează în hotărâre după cum urmează
6.2.1.2.1. Dobândă datorată de la: ............................................................... [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
până la: ................................................................... [data (zz/ll/aaaa) sau
evenimentul] 5
6.2.1.2.2.  Suma finală: ......................................................................................................
6.2.1.2.3.  Metoda de calculare a dobânzii
6.2.1.2.3.1. □ Rata: ............ %
6.2.1.2.3.2. □ Rata:……% față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale:............)
în vigoare la .............................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
6.2.2. Dobânda legală care urmează a fi calculată în conformitate cu (vă rugăm specificați legislația
relevantă): .........................................................................................................................................
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
6.2.2.1. Dobânda datorată de la ............................................................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul)
până la: ................................................................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul)5
6.2.2.2. Metoda de calculare a dobânzii
6.2.2.2.1.□ Rata: ..........%
6.2.2.2.2.□ Rata:..........% față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale:.............)
în vigoare la .............................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
6.2.2.2.2.1. □ prima dată din semestrul respectiv în care debitorul este în întârziere
6.2.2.2.2.2. □ alt eveniment (vă rugăm specificați)…………………..……………………………………….

5.

Se adaugă numărul de perioade necesare, după caz.

6.2.3. Capitalizarea dobânzii (vă rugăm specificați): .........................................................................................
……………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………....
6.2.4. Moneda
 euro (EUR)  leva (BGN)
 coroană cehă (CZK)  kuna (HRK)
 forint maghiar (HUF)  zlot polonez (PLN)
 leu românesc (RON)  coroană (SEK)
 altă monedă [vă rugăm specificați (codul ISO)]: ……………………..
7. Taxe și cheltuieli de judecată
7.1. Părți care au beneficiat de asistență judiciară completă sau parțială
7.1.1.  Partea A
7.1.2.  Partea B
7.1.3.  Altă parte (vă rugăm specificați): …………………………………………………………………
7.2. Părți care au beneficiat de o scutire de taxe sau cheltuieli de judecată
7.2.1.  Partea A
7.2.2.  Partea B
7.2.3.  Altă parte (vă rugăm specificați): ……………………………………………………………………
7.3. Se urmărește recuperarea taxelor și a cheltuielilor de judecată?*
7.3.1.  Da 6
7.3.2.  Nu
7.4. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 7.3.1, persoana/persoanele următoare împotriva căreia/cărora
se solicită executarea a/au fost obligată/obligate să suporte taxele și cheltuielile de judecată*
7.4.1.  Partea A
7.4.2.  Partea B
7.4.3.  Altă parte (vă rugăm specificați): …………………………………………………………………
7.4.4. În cazul în care mai mult de o persoană trebuie să suporte taxele și cheltuielile de judecată, întreaga
sumă poate fi colectată de la oricare dintre ele?
7.4.4.1.  Da
7.4.4.2.  Nu
7.5. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 7.3.1,taxele și cheltuielile de judecată a căror recuperare se

6.

Acest punct acoperă și situațiile în care taxele și cheltuielile de judecată se acordă printr-o hotărâre separată.

urmărește sunt următoarele (în cazul în care taxele și cheltuielile de judecată pot fi recuperate de la mai
multe persoane, introduceți defalcarea pentru fiecare persoană separat)*
7.5.1.  Taxele și cheltuielile de judecată au fost stabilite în hotărâre sub forma unei sume totale (vă rugăm
specificați
suma.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7.5.2.  Taxele și cheltuielile de judecată au fost stabilite în hotărâre sub forma unui procentaj din costurile
totale (vă rugăm specificați procentajul din total): ……….%
7.5.3.  Răspunderea pentru plata taxelor și cheltuielilor de judecată a fost stabilită în hotărâre și sumele
exacte sunt după cum urmează:
7.5.3.1.  Taxe judiciare: ………………………………………..……………………………………………
7.5.3.2.  Onorariile avocaților: .........................................................................................................................
7.5.3.3.  Cheltuieli de notificare sau comunicare a actelor: ............................................................................
7.5.3.4.  Altele (vă rugăm specificați): ……………………………………………………………………
7.5.4.  Altele (vă rugăm specificați): ………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
7.6. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 7.3.1*
7.6.1. Dobânda aplicabilă taxelor și cheltuielilor de judecată
7.6.1.1. □ Nu se menționează în hotărâre
7.6.1.2. □ Da, se menționează în hotărâre după cum urmează
7.6.1.2.1. Dobândă datorată de la: .............................................................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
până la: .................................................................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] 5
7.6.1.2.2.  Suma finală: ......................................................................................................
7.6.1.2.3.  Metoda de calculare a dobânzii
7.6.1.2.3.1. □ Rata: .......%
7.6.1.2.3.2. □ Rata: .......% față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale
naționale:..............)................ în vigoare la: ..........................[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
7.6.2. Dobânda legală care urmează a fi calculată în conformitate cu (vă rugăm specificați legislația
relevantă):..........……………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
7.6.2.1. Dobândă datorată de la: .................................................................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
până la: ..................................................................... [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] 5
7.6.2.2. Metoda de calculare a dobânzii
7.6.2.2.1. □ Rata: ............% %
7.6.2.2.2. □ Rata: .........% față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale:.............)
în vigoare la .............................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]

7.6.3. Capitalizarea dobânzii (vă rugăm specificați): .....................................................................................
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
7.6.4. Moneda
 euro (EUR)  leva (BGN)
 coroană cehă (CZK)  kuna (HRK)
 forint maghiar (HUF)  zlot polonez (PLN)
 leu românesc (RON)  coroană (SEK)
 altă monedă [vă rugăm specificați (codul ISO)]: ……………………..

Dacă ați adăugat pagini suplimentare, precizați numărul total de pagini*...............................................
Declarație făcută la*: ........................................... la data de*:..................................................... (zz/ll/aaaa)
Semnătura și/sau ștampila instanței judecătorești sau a autorității competente care emite atestatul*:....
……………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

ANEXA 2
FORMULARUL II
ATESTAT
PRIVIND UN ACT AUTENTIC în materie de succesiuni
[articolul 59 alineatul (1) și articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor
judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui
certificat european de moștenitor 1]
1. Statul membru de origine
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța
□ Croația.□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos
□ Austria □ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
2. Autoritatea care a întocmit actul autentic și care emite atestatul
2.1. Denumirea și tipul autorității*: ……………………………………………………………………………
2.2. Adresa
2.2.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2. Localitatea și codul poștal*: …………..…………………………………………………………………
2.3. Telefon*:.………………..…………………………………………………………………………………
2.4. Fax: ………….…………………………………………………………………………………………….
2.5. E-mail: ………….………………………………………………………………………………………….
2.6. Alte informații relevante (vă rugăm specificați): …….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Actul autentic
3.1. Data (zz/ll/aaaa) la care a fost întocmit actul autentic*: ...........................................................................
3.2. Numărul de referință al actului autentic: ....................................................................................................
3.3. Data (zz/ll/aaaa) la care actul autentic
3.3.1. a fost înregistrat la registru în statul membru de origine…………………………………………..SAU
3.3.2. a fost depus la registru în statul membru de origine
(Punctul 3.3.1 sau 3.3.2. se completează NUMAI dacă diferă de data indicată la punctul 3.1 și dacă data
înregistrării/depunerii la registru determină efectul juridic al actului)
3.3.3. Numărul de referință din registru: ……………………………………………………………………….
3.4. Părțile la actul autentic 2

1


2.
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Informații obligatorii.
Dacă actul autentic privește mai mult de două părți, vă rugăm să adăugați o pagină suplimentară.

3.4.1. Partea A
3.4.1.1. Numele și prenumele sau denumirea organizației*: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.4.1.2. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii sau, în cazul în care este vorba despre o organizație, data
(zz/ll/aaaa), locul înregistrării și denumirea registrului/autorității de înregistrare..............................................
3.4.1.3. Numărul de identificare 3
3.4.1.3.1. Codul numeric personal: ......................................................................................................................
3.4.1.3.2. Numărul de securitate socială: ………………………..……………………………..…………..
3.4.1.3.3. Numărul de înregistrare: …………………………………………………………………………
3.4.1.3.4. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): ………………………………………………………………
3.4.1.4. Adresa
3.4.1.4.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.4.1.4.2. Localitatea și codul poștal: ………………………………………………………………………..
3.4.1.4.3. Țara
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm specificați codul ISO):..………………………………………………………………….
3.4.1.5. Statutul Părții A (a se bifa mai multe căsuțe, dacă este cazul)*
3.4.1.5.1.  Moștenitor
3.4.1.5.2.  Legatar
3.4.1.5.3.  Executor testamentar
3.4.1.5.4.  Administratorul patrimoniului succesoral
3.4.1.5.5.  Testator
3.4.1.5.6.  Alt statut (vă rugăm specificați): …………………………………………………………………
3.4.2. Partea B
3.4.2.1. Numele și prenumele sau denumirea organizației*:.………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.4.2.2. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii sau, în cazul în care este vorba despre o organizație, data
(zz/ll/aaaa), locul înregistrării și denumirea registrului/autorității de înregistrare: ...........................................
3.4.2.3. Numărul de identificare3
3.4.2.3.1. Codul numeric personal: ......................................................................................................................
3.4.2.3.2. Numărul de securitate socială: ………………………….…….………………………………….
3.4.2.3.3. Numărul de înregistrare: ……………………………………………………………………………
3.4.2.3.4. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): ………………………………………………………………
3.4.2.4. Adresa
3.4.2.4.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ………………….……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3.4.2.4.2. Localitatea și codul poștal: ………………………………………………………………………..
3.4.2.4.3. Țara
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
3.

Vă rugăm să indicați numărul cel mai relevant, după caz.

□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm specificați codul ISO):..………………………………………………………………….
3.4.2.5. Statutul Părții B (a se bifa mai multe căsuțe, dacă este cazul)*
3.4.2.5.1.  Moștenitor
3.4.2.5.2.  Legatar
3.4.2.5.3.  Executor testamentar
3.4.2.5.4.  Administratorul patrimoniului succesoral
3.4.2.5.5.  Testator
3.4.2.5.6.  Alt statut (vă rugăm specificați): …………………………………………………………………

4.Acceptarea actului autentic(articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012)
4.1. Se urmărește acceptarea actului autentic?*
4.1.1.  Da
4.1.2.  Nu
4.2. Caracterul autentic al actului (*dacă ați răspuns afirmativ la punctul 4.1.1)
4.2.1. În temeiul legislației statului membru de origine, actul autentic are efecte probatorii specifice în
raport cu alte înscrisuri*.
4.2.1.1. Efectele probatorii specifice se referă la următoarele elemente:*
4.2.1.1.1.  data la care a fost întocmit actul autentic
4.2.1.1.2.  locul unde a fost întocmit actul autentic
4.2.1.1.3.  originea semnăturii părților la actul autentic
4.2.1.1.4.  conținutul declarațiilor părților
4.2.1.1.5.  faptele despre care autoritatea declară că au fost verificate în prezența sa
4.2.1.1.6.  acțiunile pe care autoritatea declară că le-a efectuat
4.2.1.1.7.  alte elemente (vă rugăm specificați): ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4.2.2. În conformitate cu legislația statului membru de origine, actul autentic își pierde efectele probatorii
specifice pe baza (vă rugăm indicați, dacă este relevant):
4.2.2.1.  unei hotărâri judecătorești pronunțate în cadrul
4.2.2.1.1.  unei proceduri judiciare ordinare
4.2.2.1.2.  unei proceduri judiciare speciale prevăzute de lege în acest scop (vă rugăm indicați denumirea
și/sau referințele juridice relevante): ..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
4.2.2.2.  Altă modalitate (vă rugăm specificați): ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.2.3.  După cunoștința autorității, actul autentic nu a fost contestat în statul membru de origine cu privire
la caracterul său autentic*.
4.3. Actele juridice și raporturile juridice înregistrate în actul autentic (dacă ați răspuns afirmativ la
punctul 4.1.1)

4.3.1. După cunoștința autorității, actul autentic*:
4.3.1.1.  nu este contestat în ceea ce privește actele juridice și/sau raporturile juridice înregistrate
4.3.1.2.  este contestat în ceea ce privește actele juridice și/sau raporturile juridice înregistrate cu privire la
anumite puncte care nu sunt reglementate de prezentul atestat (vă rugăm specificați):
..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
4.3.2.  Alte informații relevante (vă rugăm specificați): …….………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. Alte informații
5.1. În statul membru de origine, actul autentic este un document valabil pentru înregistrarea în registrele
4
sale a unui drept asupra unor bunuri imobile sau bunuri mobile.
5.1.1. Da (vă rugăm specificați): ......................................................................................................................
…………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
5.1.2.  Nu

6.Forța executorie a actului autentic[articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012]
6.1. Se urmărește executarea actului autentic?*
6.1.1.  Da
6.1.2.  Nu
6.2. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 6.1.1, actul autentic este executoriu în statul membru de
origine, fără să fie necesară îndeplinirea unor condiții suplimentare?*
6.2.1.  Da (vă rugăm specificați obligația executorie/obligațiile executorii): ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.2.2. Da, însă limitată la o parte (anumite părți) din actul autentic (vă rugăm specificați obligația
executorie/obligațiile executorii): .......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4.

Înregistrarea într-un registru a unui drept asupra unor bunuri imobile sau mobile este reglementată de legislația
statului membru în care este ținut registrul.

…………………………………………………………………………………………………………………
6.2.3.  Obligația este opozabilă/obligațiile sunt opozabile următoarei/următoarelor persoane:*
6.2.3.1.  Partea A
6.2.3.2.  Partea B
6.2.3.3.  Altă parte (vă rugăm specificați): …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7. Dobânda
7.1. Se urmărește recuperarea dobânzii?*
7.1.1.  Da
7.1.2.  Nu
7.2. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 7.1.1*
7.2.1. Dobânda
7.2.1.1.  Nu se menționează în actul autentic
7.2.1.2.  Da, se menționează în actul autentic după cum urmează
7.2.1.2.1. Dobândă datorată de la: ............................................[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
până la: ...............................................[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] 5
7.2.1.2.2.  Suma finală: ......................................................................................................
7.2.1.2.3.  Metoda de calculare a dobânzii
7.2.1.2.3.1. □ Rata: .......%
7.2.1.2.3.2. □ Rata: ........% față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale: ..........)
în vigoare la: ....................................... [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
7.2.2. Dobânda legală care urmează a fi calculată în conformitate cu (vă rugăm specificați legislația
relevantă): ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.2.2.1. Dobândă datorată de la: ............................................[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
până la: ..................................................................... [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] 5

7.2.2.2. Metoda de calculare a dobânzii
7.2.2.2.1. □ Rata: ..........%
7.2.2.2.2. □ Rata: .........% față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale: ............)
în vigoare la .............................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
7.2.3. Capitalizarea dobânzii (vă rugăm specificați): ...........................................................................
5.

Se adaugă numărul de perioade necesare, după caz.

…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.2.4. Moneda
 euro (EUR)  leva (BGN)
 coroană cehă (CZK)  kuna (HRK)
 forint maghiar (HUF)  zlot polonez (PLN)
 leu românesc (RON)  coroană (SEK)
 altă monedă [vă rugăm specificați (codul ISO)]: ……………………..
Dacă ați adăugat pagini suplimentare, precizați numărul total de pagini*: ................................................
Întocmit la*: ................................. la data de*: ................................ (zz/ll/aaaa)
Semnătura și/sau ștampila autorității care emite atestatul*: ...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..

ANEXA 3
FORMULARUL III
ATESTAT
Privind o tranzacție judiciară în materie de succesiuni
[articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și
executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de
moștenitor 1]
1. Statul membru de origine
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța
□ Croația.□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos
□ Austria □ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
2. Instanța care a aprobat tranzacția judiciară sau în fața căreia s-a încheiat tranzacția judiciară și
care emite atestatul
2.1. Denumirea și tipul instanței 2*: …………………………………….……………………………………
2.2. Adresa
2.2.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2. Localitatea și codul poștal*: …………..………………………………………………………………
2.3. Telefon*:.………………..……………………………………………………………………………
2.4. Fax: ………….………………………………………………………………………………………..
2.5. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..
2.6. Alte informații relevante (vă rugăm specificați): …….………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Tranzacția judiciară
3.1. Data (zz/ll/aaaa) tranzacției judiciare*: ..................................................................................................
3.2. Numărul de referință al tranzacției judiciare*: .............................................................................................

3.3. Părțile la tranzacția judiciară 3
1

2
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Informații obligatorii.
În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, termenul „instanță
judecătorească” include, în anumite condiții, pe lângă autoritățile judiciare, și alte autorități și profesioniști din
domeniul juridic competenți în materie de succesiuni, care exercită atribuții judiciare sau acționează în baza
delegării de competențe de către o autoritate judiciară sau acționează sub controlul unei autorități judiciare.
Lista acestor alte autorități și profesioniști din domeniul juridic este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

3.3.1. Partea A
3.3.1.1. Numele și prenumele sau denumirea organizației*: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.3.1.2. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii sau, în cazul în care este vorba despre o organizație, data
(zz/ll/aaaa), locul înregistrării și denumirea registrului/autorității de înregistrare: ..................................
3.3.1.3. Numărul de identificare 4
3.3.1.3.1. Codul numeric personal: .....................................................................................................................
3.3.1.3.2. Numărul de securitate socială: ……………………….…………………………………………….
3.3.1.3.3. Numărul de înregistrare: ……………………………………………………………………………
3.3.1.3.4. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): …………………………………………………
3.3.1.4. Adresa
3.3.1.4.1. Strada și numărul/căsuța poștală: ………………….……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.3.1.4.2. Localitatea și codul poștal: …………………………………………………………………………..
3.3.1.4.3. Țara:
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm specificați codul ISO):..…………….……………………………………………….
3.3.1.5. E-mail: ………………………………………………………………………………………………..
3.3.1.6. Poziția procesuală*
3.3.1.6.1.  Reclamant
3.3.1.6.2.  Pârât
3.3.1.6.3.  Altă calitate (vă rugăm specificați): ……………………………………………………………
3.3.1.7. Statutul în cadrul succesiunii (a se bifa mai multe căsuțe, dacă este cazul)*
3.3.1.7.1.  Moștenitor
3.3.1.7.2.  Legatar
3.3.1.7.3.  Executor testamentar
3.3.1.7.4.  Administratorul patrimoniului succesoral
3.3.1.7.5.  Alt statut (vă rugăm specificați)……………………………………………………………..
3.3.2. Partea B
3.3.2.1. Numele și prenumele sau denumirea organizației*: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3.
4.

În cazul în care tranzacția judiciară privește mai mult de două părți, vă rugăm să adăugați o pagină
suplimentară.
Vă rugăm să indicați numărul cel mai relevant, după caz.

3.3.2.2. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii sau, în cazul în care este vorba despre o organizație, data
(zz/ll/aaaa), locul înregistrării și denumirea registrului/autorității de înregistrare: .............................................
3.3.2.3. Numărul de identificare
3.3.2.3.1. Codul numeric personal: .....................................................................................................................
3.3.2.3.2. Numărul de securitate socială: ………………….…….……………………………………………
3.3.2.3.3. Numărul de înregistrare: ……………………………………………………………………………
3.3.2.3.4. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): …………………………………………………………….
3.3.2.4. Adresa
3.3.2.4.1. Strada și numărul/căsuța poștală: ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.3.2.4.2. Localitatea și codul poștal: ………………………………………………………………………..
3.3.2.4.3. Țara
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm specificați codul ISO):..………………………………………………………………
3.3.2.5. E-mail: ………….……………………………………………………………………………………
3.3.2.6. Poziția procesuală*
3.3.2.6.1.  Reclamant
3.3.2.6.2.  Pârât
3.3.2.6.3.  Altă calitate (vă rugăm specificați): ……………………………………………………………
3.3.2.7. Statutul în cadrul succesiunii (a se bifa mai multe căsuțe, dacă este cazul)*
3.3.2.7.1.  Moștenitor
3.3.2.7.2.  Legatar
3.3.2.7.3.  Executor testamentar
3.3.2.7.4.  Administratorul patrimoniului succesoral
3.3.2.7.5.  Alt statut (vă rugăm specificați) ………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………….………………
4. Forța executorie a tranzacției judiciare
4.1. Tranzacția judiciară este executorie în statul membru de origine, fără a mai fi necesară îndeplinirea unor
condiții suplimentare?*
4.1.1.  Da (vă rugăm specificați obligația executorie/obligațiile executorii): ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.1.2. Da, însă limitată la o parte (anumite părți) din tranzacția judiciară (vă rugăm specificați obligația
executorie/obligațiile executorii): .......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

4.2. Obligația este opozabilă următoarei/următoarelor persoane*
4.2.1.  Partea A
4.2.2.  Partea B
4.2.3.  Altă parte (vă rugăm specificați): ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………
5. Dobânda
5.1. Se urmărește recuperarea dobânzii?*
5.1.1.  Da
5.1.2.  Nu
5.2. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 5.1.1*
5.2.1. Dobânda
5.2.1.1.  Nu se menționează în tranzacția judiciară
5.2.1.2.  Da, se menționează în tranzacția judiciară după cum urmează:
5.2.1.2.1. Dobândă datorată de la: ............................................[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
până la: ...................................................................[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] 5
5.2.1.2.2.  Suma finală: ......................................................................................................
5.2.1.2.3.  Metoda de calculare a dobânzii
5.2.1.2.3.1. □ Rata: ......... %
5.2.1.2.3.2. □ Rata: ........% față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale: ........)
în vigoare la .............................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]

5.2.2. Dobânda legală care urmează a fi calculată în conformitate cu (vă rugăm specificați legislația
relevantă): ........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.2.2.1. Dobândă datorată de la: ............................................[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
5
până la:...................................................................[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
5.2.2.2. Metoda de calculare a dobânzii
5.2.2.2.1. □ Rata: ...........%
5.2.2.2.2. □ Rata: ..........% față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale:
....................)
în vigoare la .............................. [data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]
5.2.3. Capitalizarea dobânzii (vă rugăm specificați): ………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.2.4. Moneda
5.

Se adaugă numărul de perioade necesare, după caz.

 euro (EUR)  leva (BGN)
 coroană cehă (CZK)  kuna (HRK)
 forint maghiar (HUF)  zlot polonez (PLN)
 leu românesc (RON)  coroană (SEK)
 altă monedă [vă rugăm specificați (codul ISO)]: ……………………..

Dacă ați adăugat pagini suplimentare, precizați numărul total de pagini*: ................................................
Întocmit la*: ................................. la data de*: ................................ (zz/ll/aaaa)
Semnătura și/sau ștampila autorității care emite atestatul*: ........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..

ANEXA 4
FORMULARUL IV
Cerere de emitere a unui certificat european de moștenitor
[articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea
actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor 1]

AVIZ ÎN ATENȚIA SOLICITANTULUI
Acest formular cu caracter neobligatoriu poate facilita strângerea informațiilor
necesare pentru emiterea certificatului european de moștenitor. Anexele la
acesta vă permit să furnizați informații suplimentare relevante, în situații
specifice.
Vă rugăm să verificați în prealabil ce informații sunt relevante pentru emiterea
certificatului.
Anexele incluse în formularul de cerere

2

 Anexa I – Informații privind instanța judecătorească sau altă autoritate competentă care se ocupă sau s-a
ocupat de succesiunea propriu-zisă (OBLIGATORIE dacă diferă de autoritatea menționată în secțiunea 2 din
cerere)
 Anexa II – Informații privind solicitantul/solicitanții (OBLIGATORIE dacă solicitantul/solicitanții
este/sunt persoană juridică/persoane juridice)
 Anexa III – Informații privind reprezentantul solicitantului/solicitanților (OBLIGATORIE dacă
solicitantul/solicitanții este/sunt reprezentat/reprezentați)
 Anexa IV – Informații privind soțul/partenerul sau fostul soț/fostul partener al defunctului
(OBLIGATORIE dacă defunctul a avut un soț/partener sau un fost soț/fost partener)
 Anexa V – Informații privind posibilii beneficiari (OBLIGATORIE dacă beneficiarii sunt diferiți de
solicitant sau de soț/partener sau de fostul soț/fostul partener)
 Nu este inclusă nicio anexă

1
2
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Vă rugăm să bifați căsuțele care se aplică situației dumneavoastră.

1. Statul membru al autorității la care a fost prezentată cererea3
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța
□ Croația.□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos
□ Austria □ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
2.Autoritatea la care a fost prezentată cererea4
2.1. Denumirea*: ....................................................................................................................................
2.2. Adresa
2.2.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2.2. Localitatea și codul poștal*: …………..…………………………………………………………………
2.3. Alte informații relevante (vă rugăm specificați): …….………………..………………………………….
………………………………………………………………………..................................................................

3.Informații privind solicitantul (persoană fizică)
3.1. Numele și prenumele*: …………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.2. Numele la naștere (dacă diferă de cel de la punctul 3.1): ..…………………….. ………………….
3.3. Sexul*
3.3.1. □ M
3.3.2. □ F
3.4. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii*:.…………………………….…………………………………
3.5. Starea civilă
3.5.1. □ Necăsătorit(ă)
3.5.2. □ Căsătorit(ă)
3.5.3. □ Partener înregistrat
3.5.4. □ Divorțat(ă)
3.5.5. □ Văduv(ă)
3.5.6. □ Altă stare civilă (vă rugăm specificați): ……………………..……………………………………….
3.6. Cetățenia*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația

3.
4.
5.

Informații obligatorii.
Acesta ar trebui să fie statul membru ale cărui instanțe sunt competente în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 650/2012.
Dacă o altă autoritate se ocupă sau s-a ocupat de succesiunea propriu-zisă, vă rugăm să completați și să
adăugați anexa I.
Pentru persoane juridice, vă rugăm să completați și să adăugați anexa II.
În cazul în care există mai mulți solicitanți, vă rugăm să adăugați o pagină suplimentară.
Pentru reprezentanți, vă rugăm să completați și să adăugați anexa III.

□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă cetățenie (vă rugăm să specificați codul ISO): ..……………………………………………………….
3.7.
Numărul
de
identificare 6:
.............................................................................................................................
3.7.1. Codul numeric personal: ….………………………….…………………………………………………
3.7.2. Numărul de securitate socială: ……………………………………………………………..…………..
3.7.3. Codul de identificare fiscală: …………………………………….……………………………………..
3.7.4. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): …………………………………………………
3.8. Adresa
3.8.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3.8.2. Localitatea și codul poștal*: …………..…………………………………………………………………
3.8.3. Țara*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm specificați codul ISO): ..………………………………………………………………
3.9. Telefon: …………………….………………………………………………………………………….
3.10. Fax: ………………………………………………………………………………………………………
3.11. E-mail: ………………………………………………………………………………………………..
3.12. Gradul de rudenie sau de afinitate cu defunctul*:
□ Fiu □ Fiică □ Tată □ Mamă □ Nepot de fiu/fiică □ Nepoată de fiu/fiică □ Bunic □ Bunică
□ Soț/soție 7 □ Partener înregistrat7 □ Partener de facto8, 9 □ Frate □ Soră □ Nepot de frate/soră □ Nepoată de
frate/soră □ Unchi □ Mătușă □ Văr/Verișoară □ Alt grad de rudenie/afinitate (vă rugăm
specificați):.………………………………… ………………………………………………………………
4. Scopul preconizat al certificatului 8
4.1. Moștenitor
Certificatul este necesar în alt stat membru pentru a proba statutul de moștenitor și/sau drepturile decurgând
din calitatea de moștenitor (vă rugăm specificați): ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

6.
7.
8.
9.

Vă rugăm să indicați numărul cel mai relevant, după caz.
Vă rugăm să completați și să adăugați anexa IV.
Conceptul de partener de facto include instituția legală a coabitării care există în anumite state membre, cum ar
fi „sambo” (în Suedia) sau „avopuoliso” (în Finlanda).
Dacă este cazul, bifați mai multe căsuțe.

4.2. Legatar
Certificatul este necesar în alt stat membru pentru a proba statutul de legatar și/sau drepturile decurgând din
calitatea de legatar cu drepturi directe la succesiune (vă rugăm să specificați):
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................................................
......................………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………..
4.3. Puterile de executare a testamentului
Certificatul este necesar în alt stat membru pentru a exercita puterile de executare a testamentului (vă rugăm
să precizați aceste puteri și, după caz, la care bunuri se referă):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………........................................................................................……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….........................................................
.................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
4.4. Puterile de administrare a patrimoniului
Certificatul este necesar în alt stat membru pentru a exercita puterile de administrare a patrimoniului (vă
rugăm să precizați aceste puteri și, după caz, la care bunuri se referă): ............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................................................
........................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................................
....................................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. Informații privind defunctul
5.1. Numele și prenumele*: …………………..……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….................
5.2. Numele la naștere.(dacă diferă de cel de la punctul 5.1): ..……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
5.3. Sexul*
5.3.1. □ M
5.3.2. □ F
5.4. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii [orașul/țara (codul ISO)]*: ……..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5.5. Data (zz/ll/aaaa) și locul decesului [orașul/țara (codul ISO)]*: ……..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5.6. Starea civilă la data decesului 10*
5.6.1. □ Necăsătorit(ă)
5.6.2. □ Căsătorit(ă)
5.6.3. □ Partener înregistrat
5.6.4. □ Divorțat(ă)
5.6.5. □ Văduv(ă)
5.6.6. □ Altă stare civilă (vă rugăm specificați): …………………………………………..…………………
5.7. Cetățenia*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă cetățenie (vă rugăm specificați codul ISO): ..………………………………………………………….
5.8. Numărul de identificare6
5.8.1. Codul numeric personal: ….………………………….…………………………………………………
5.8.2. Numărul certificatului de naștere: …..………………………….…….………………………………..
5.8.3. Numărul certificatului de deces: ................................................................................................................
5.8.4. Numărul de securitate socială: ………………………………..……………………………..…………..
5.8.5. Codul de identificare fiscală: …………………………………….……………………………………..
5.8.6. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): …………………………………………………
5.9. Adresa la data decesului 11
10.
11.

În cazul în care defunctul era căsătorit(ă) sau era într-o relație care ar putea avea efecte comparabile cu cele ale
căsătoriei, vă rugăm să completați și să adăugați anexa IV.
În cazul în care defunctul avea mai multe adrese rezidențiale la data decesului, vă rugăm s-o indicați pe cea
mai relevantă.

5.9.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ………………….………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.9.2. Localitatea și codul poștal*: …………..…………………………………………………………………
5.9.3. Țara*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm să specificați codul ISO): ..…………………………………………………………….

6. Informații suplimentare
6.1. Elementele pe baza cărora revendicați exercitarea dreptului la succesiune
6.1.1.  Sunt beneficiar în temeiul unei dispoziții pentru cauză de moarte
6.1.2.  Sunt beneficiar în temeiul legii

**

***

6.2. Elementele pe baza cărora vă întemeiați puterile de executare a testamentului defunctului
6.2.1.  Am fost desemnat executor testamentar în temeiul unei dispoziții pentru cauză de moarte
6.2.2.  Am fost numit executor testamentar de către o instanță
6.2.3.  Altul (vă rugăm specificați): ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.3. Elementele pe baza cărora vă întemeiați puterile de administrare a patrimoniului defunctului***
6.3.1.  Sunt administrator în temeiul unei dispoziții pentru cauză de moarte
6.3.2.  Am fost numit administrator de către o instanță
6.3.3.  Am fost desemnat administrator printr-un acord pe cale amiabilă încheiat între beneficiari
6.3.4.  În temeiul legii
6.4. Defunctul a întocmit cel puțin o dispoziție pentru cauză de moarte?*
6.4.1.  Da
6.4.2.  Nu
6.4.3.  Nu știu
6.5. Defunctul a specificat ce lege va reglementa succesiunea (desemnarea legii aplicabile)?*
6.5.1.  Da
6.5.2.  Nu
6.5.3.  Nu știu
6.6. La data decesului, defunctul deținea în coproprietate, cu o persoană alta decât soțul/partenerul sau fostul
soț/fostul partener menționați în anexa IV, unul sau mai multe bunuri care fac parte din patrimoniul
succesoral?*
6.6.1.  Da (vă rugăm dați detalii privind persoana/persoanele în cauză și precizați bunul/bunurile):
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………………….
.…….……………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………….
6.6.2.  Nu
6.6.3.  Nu știu
6.7. Există (și) alți posibili beneficiari?*
6.7.1.  Da 12

**
***

Informații obligatorii în cazul în care scopul certificatului este acela de a certifica drepturi la
succesiune.
Informații obligatorii în cazul în care scopul certificatului este acela de a certifica puterile de executare
a testamentului sau puterile de administrare a patrimoniului.

6.7.2.  Nu
6.7.3.  Nu știu
6.8. Vreunul dintre beneficiari a acceptat în mod explicit succesiunea?*
6.8.1.  Da (vă rugăm specificați): .....................................................................................................................
……….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.8.2.  Nu
6.8.3.  Nu știu
6.9. Vreunul dintre beneficiari a renunțat în mod explicit la succesiune?*
6.9.1.  Da (vă rugăm specificați): .....................................................................................................................
……….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.9.2.  Nu
6.9.3.  Nu știu
6.10. Orice alte informații pe care le considerați utile în vederea emiterii certificatului (în plus față de
informațiile din secțiunea 4 din cerere sau din anexe):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.Documentele anexate la formularul de cerere
Solicitantul trebuie să furnizeze toate documentele relevante pentru a dovedi informațiile conținute în
prezentul formular. Prin urmare - în cazul în care este posibil și în cazul în care autoritatea
menționată în secțiunea 2 nu are încă aceste informații - vă rugăm să anexați originalul sau o copie a
documentului care să întrunească condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității informațiilor.
 Certificatul de deces sau declarația care dovedește moartea prezumată
 Hotărârea judecătorească
 Acordul privind alegerea forului
 Testamentul sau testamentul conjunctiv 13:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 Certificatul eliberat de registrul de succesiuni

12.
13.

Pentru beneficiarii care nu sunt solicitanți sau soț/partener sau fost soț/fost partener, vă rugăm să
completați și să adăugați anexa V.
În cazul în care nu ați anexat nici originalul, nici o copie, vă rugăm să indicați locul unde poate fi găsit
originalul.

 Acordul privind succesiunea12: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Declarația privind desemnarea legii aplicabile12: ……………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Convenția matrimonială sau o convenție privind o relație care ar putea produce efecte similare
căsătoriei12:
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….
 Declarația de acceptare a succesiunii
 Declarația de renunțare la succesiune
 Document referitor la desemnarea unui administrator
 Document referitor la inventarul patrimoniului succesoral
 Document referitor la partajul succesoral sau repartizarea succesiunii
 Împuternicirea
 Altul (vă rugăm specificați): ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....................
............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………....................
Dacă ați adăugat pagini suplimentare și anexe, precizați numărul total de pagini*: ……………………
Numărul total de documente anexate la prezentul formular de cerere*: …………………………………
Întocmită la*: ................................. la data de*: ................................ (zz/ll/aaaa)
Semnătura*: …………………………………………………………………………………………………...
Declar că, după cunoștințele mele, nu este în desfășurare niciun litigiu referitor la elementele care
doresc să fie certificate în certificatul de moștenitor.
Întocmită la*: ................................. la data de*: ................................ (zz/ll/aaaa)
Semnătura*: …………………………………………………………………………………………………..

FORMULARUL IV – ANEXA I
Instanța judecătorească sau altă autoritate competentă care se ocupă
sau s-a ocupat cu succesiunea propriu-zisă
(a se completa NUMAI dacă aceasta diferă de cea din secțiunea 2 a formularului de cerere)

1.

Denumirea

și

tipul

instanței

sau

al

autorității

competente*:

………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2. Adresa
2.1.
Strada
și
numărul/căsuța
poștală*:
………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2.2.
Localitatea
și
codul
poștal*:
…………..……………………………………………………………………
2.3. Țara*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
țară
(vă
rugăm
să
specificați
codul
ISO):..……………………………………………………………….
3.
Telefon*:.………………..………………………………………………………………………………
4.
Fax:
………………………………………………………………………………………………………
5.
E-mail:
………….……………………………………………………………………………………………
6.
Numărul
de
referință
…………..……..…………………………………………………………..

al

cauzei:

7.
Alte
informații
relevante
(vă
rugăm
să
specificați):
..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….

FORMULARUL IV - ANEXA II

(a se com

1. Denumirea organizației*: ………………………..……………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Înregistrarea organizației
14.

În cazul în care cererea este făcută de mai mult de o persoană juridică, vă rugăm să adăugați o pagină
suplimentară.

2.1. Numărul de înregistrare: ……………………………….……………………………………………….
2.2. Denumirea registrului/autorității de înregistrare*: …………….……………………………………….
2.3. Data (zz/ll/aaaa) și locul înregistrării: ..…………………………………………………………………
3. Adresa organizației
3.1. Strada și numărul/căsuța poștală*: ………………….………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Localitatea și codul poștal*: …………..…………………………………………………………………
3.3. Țara*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□ Altă țară (vă rugăm să specificați codul ISO):..……………………………………………………………
4. Telefon:.………………..…………………………………………………………………………………...
5. Fax: …………………………………………………………………………………………………………
6. E-mail: ………….…………………………………………………………………………………………..
7. Numele și prenumele persoanei autorizate să semneze în numele organizației*: ….…………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Alte informații relevante (vă rugăm specificați): …….………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………

FORMULARUL IV – ANEXA III
Informații privind reprezentantul/reprezentanții solicitantului/solicitanților 15
(a se completa NUMAI dacă solicitantul este reprezentat/solicitanții sunt reprezentați)
1.
Numele
și
prenumele
sau
denumirea
organizației*:
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2. Înregistrarea organizației
2.1.
Numărul
de
………………………………….……………………………………………….
2.2.
Denumirea
registrului/autorității
de
…………….………………………………………….
15.

înregistrare:
înregistrare*:

În cazul în care există mai mult de un reprezentant, vă rugăm să adăugați o pagină suplimentară.

2.3.
Data
(zz/ll/aaaa)
și
..…………………………………………………………………...

locul

înregistrării:

3. Adresa
3.1.
Strada
și
numărul/căsuța
poștală*:
………………….…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………........
..........
3.2.
Localitatea
și
codul
poștal*:
…………..…………………………………………………………………..
3.3. Țara*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
țară
(vă
rugăm
să
specificați
codul
ISO):
..…………………………………………………………….
4.
Telefon*:.………………..………………………………………………………………………………
…..
5.
Fax:
………….………………………………………………………………………………………………
6.
E-mail:
………….……………………………………………………………………………………………
7. Calitatea reprezentantului*
□ Tutore □ Părinte □ Persoană autorizată să semneze în numele unei persoane juridice □ Persoană
împuternicită prin mandat
□
Altă
calitate
(vă
rugăm
specificați):
………………………………..……………………………………….

FORMULARUL IV – ANEXA IV
Informații privind soțul/partenerul sau fostul soț/foștii soți sau fostul partener/foștii parteneri ai
defunctului 16
(a se completa NUMAI dacă defunctul a avut un soț/partener sau un fost soț/fost partener)
1. Soțul/partenerul sau fostul soț/fostul partener este solicitantul?*
1.1.  Da (a se vedea informațiile furnizate în secțiunea 3 din cerere - dacă este cazul, vă rugăm să
precizați
care
dintre
solicitanți):
16.

În cazul în care este vorba de mai mult de o persoană, vă rugăm să adăugați o pagină suplimentară.

……………………………………………………………..………………….
1.2.  Nu
1.2.1.
Numele
și
prenumele*:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………
………
1.2.2.
Numele
la
naștere
(dacă
diferă
de
cel
de
la
punctul
1.2.1):
..…………………..………………………
1.2.3. Sexul*
1.2.3.1. □ M
1.2.3.2. □ F
1.2.4. Data (zz/ll/aaaa) și locul nașterii*:.…………………………….…………………………………
1.2.5. Starea civilă
1.2.5.1. □ Necăsătorit(ă)
1.2.5.2. □ Căsătorit(ă)
1.2.5.3. □ Partener înregistrat
1.2.5.4. □ Divorțat(ă)
1.2.5.5. □ Văduv(ă)
1.2.5.6.
□
Altă
stare
civilă
(vă
rugăm
specificați):
…………………..……………………………………….
1.2.6. Cetățenia*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
cetățenie
(vă
rugăm
specificați
codul
ISO):
..………………………………………………………….
1.2.7. Numărul de identificare6
1.2.7.1.
Codul
numeric
personal:
…………………………………………….………………………………..
1.2.7.2.
Numărul
de
securitate
socială:
…………………………….……………………………..…………..
1.2.7.3.
Codul
de
identificare
fiscală:
..………………………………………………………..………………
1.2.7.4. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): …………………………………………………
1.2.8. Adresa
1.2.8.1.
Strada
și
numărul/căsuța
poștală*:
………………….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
………….….
1.2.8.2.
Localitatea
și
codul
poștal*:
…………………………………………………………………………..

1.2.8.3. Țara*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
țară
(vă
rugăm
să
specificați
codul
ISO):..…………………………………………………………….
1.2.9.
Telefon:.………………..………………………………………………………………………………...
1.2.10.
E-mail:
………….………………………………………………………………………………………
1.2.11. Gradul de rudenie sau de afinitate cu defunctul la data decesului*
1.2.11.1. □ Căsătorit(ă) cu defunctul
1.2.11.2. □ Partener înregistrat al defunctului
1.2.11.3. □ Divorțat(ă) de defunct
1.2.11.4. □ Separat(ă) juridic de defunct
1.2.11.5.
□
Alt
grad
de
rudenie/afinitate
specificați):……..……………………………………….

(vă

rugăm

2. Adresa cuplului la momentul căsătoriei sau al înregistrării parteneriatului
2.1.
Strada
și
numărul/căsuța
poștală*:
………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
…………….
2.2.
Localitatea
și
codul
poștal*:
……………………………………………………………………………..
2.3. Țara
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
țară
(vă
rugăm
să
specificați
codul
ISO):..……………………………………………………………….
3. Adresa soțului sau a partenerului la data decesului defunctului (dacă diferă de cea de la punctul 5.9
din cerere)
3.1.
Strada
și
numărul/căsuța
poștală*:
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….
3.2.
Localitatea
și
codul
poștal:
………………………………………………………………………………..

3.3. Țara
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
țară
(vă
rugăm
specificați
codul
ISO):..………………………………………………………………….
4. Cetățenia defunctului la data căsătoriei sau a înregistrării parteneriatului:
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
cetățenie
(vă
rugăm
specificați
codul
ISO):..…………………………………………………………….

5. Cetățenia soțului sau a partenerului la data căsătoriei sau a înregistrării parteneriatului cu defunctul:
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
cetățenie
(vă
rugăm
specificați
codul
ISO):..…………………………………………………………….
6. Data (zz/ll/aaaa) și locul căsătoriei sau al înregistrării parteneriatului cu defunctul:
……………………………………………………………………………………………………………
…….
7.
Autoritatea
care
a
înregistrat
căsătoria/parteneriatul
cu
defunctul:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
8. Soțul/partenerul și defunctul au precizat legea aplicabilă aspectelor patrimoniale ale regimului
matrimonial al căsătoriei sau efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat (desemnarea legii
aplicabile)?*
8.1.  Da
8.2.  Nu
8.3.  Nu știu
9. Soțul/partenerul și defunctul au încheiat o convenție matrimonială sau o convenție privind o relație
care ar putea produce efecte comparabile cu cele ale căsătoriei?*
9.1.1.  Da
9.1.2.  Nu
9.1.3.  Nu știu
10. Dacă se cunosc, informații privind aspectele patrimoniale ale regimului/regimurilor matrimonial(e)

sau echivalent(e) al(e) defunctului (vă rugăm specificați dacă regimul patrimonial este lichidat și
partajul
bunurilor
este
încheiat):…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….…………….………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………
…….…………….………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………

FORMULARUL IV - ANEXA V
Informații privind posibilii beneficiari
(alții decât solicitantul, soțul/partenerul sau fostul soț/fostul partener) 17
1. Beneficiarul A
1.1.
Numele
și
prenumele
sau
denumirea
organizației*:.……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……
1.2.
Numele
la
naștere
(dacă
diferă
de
cel
de
la
punctul
1.1):…………………..…………………………….
1.3. Numărul de identificare6
1.3.1.
Codul
numeric
…………………………………………….………………………………..
1.3.2.
Numărul
de
securitate
………………………………..……………………………..…………..
1.3.3.
Codul
de
identificare
…..…………………..…………………………………………………….
1.3.4.
Numărul
de
17.

personal:
socială:
fiscală:
înregistrare:

A se vedea secțiunea 3 din cerere, anexele II sau IV.
Vă rugăm să indicați în mod special toți descendenții în linie directă ai defunctului despre a căror
existență aveți cunoștință.
În cazul în care aveți cunoștință de existența a mai mult de doi beneficiari posibili, vă rugăm să adăugați
o pagină suplimentară.

………………………………………………………………………………
1.3.5. Alt număr/cod (vă rugăm specificați): …………………………………………………
1.4. Adresa
1.4.1.
Strada
și
numărul/căsuța
poștală*:
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………
……………
1.4.2.
Localitatea
și
codul
poștal*:
…………..…………………………………………………………………
1.4.3. Țara*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
țară
(vă
rugăm
să
specificați
codul
ISO):
..…………………………………………………………….
1.5.
……………………………………………………………………………………………..…

Telefon:

1.6.
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………..
1.7. Gradul de rudenie sau de afinitate cu defunctul
□ Fiu □ Fiică □ Tată □ Mamă □ Nepot de fiu/fiică □ Nepoată de fiu/fiică □ Bunic □ Bunică □ Frate □
Soră □ Nepot de frate/soră □ Nepoată de frate/soră □ Unchi □ Mătușă □ Văr/verișoară □ Alt grad de
rudenie/afinitate (vă rugăm specificați): ……………………………..……………………………..
1.8. Beneficiar*
1.8.1. □ în temeiul unei dispoziții pentru cauză de moarte
1.8.2. □ în temeiul legii

2. Beneficiarul B
2.1.
Numele
și
prenumele
sau
denumirea
organizației*:.……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……...
2.2.
Numele
la
naștere
(dacă
diferă
de
cel
de
la
punctul
2.1):……………………………..…………………
2.3. Numărul de identificare6
2.3.1.
Codul

numeric

personal:

….………………………….………………………………………………….
2.3.2.
Numărul
de
securitate
……………………………………………………………..……………
2.3.3.
Codul
de
identificare
…..…………………..…………………………………………………….
2.3.4.
Numărul
de
…………………………………………………………………………………
2.3.5.
Alt
număr/cod
(vă
rugăm
………………………………………………………………….

socială:
fiscală:
înregistrare:
specificați):

2.4. Adresa
2.4.1.
Strada
și
numărul/căsuța
poștală*:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………...
2.4.2.
Localitatea
și
codul
poștal*:
…………..…………………………………………………………………
2.4.3. Țara*
□ Belgia □ Bulgaria □ Republica Cehă □ Germania □ Estonia □ Grecia □ Spania □ Franța □ Croația
□ Italia □ Cipru □ Letonia □ Lituania □ Luxemburg □ Ungaria □ Malta □ Țările de Jos □ Austria
□ Polonia □ Portugalia □ România □ Slovenia □ Slovacia □ Finlanda □ Suedia
□
Altă
țară
(vă
rugăm
să
specificați
codul
ISO):..…………………………………………………………….
2.5.
Telefon:
……………………………………………………………………………………………..……...
2.6.
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………..
2.7. Gradul de rudenie sau de afinitate cu defunctul
□ Fiu □ Fiică □ Tată □ Mamă □ Nepot de fiu/fiică □ Nepoată de fiu/fiică □ Bunic □ Bunică □ Frate □
Soră □ Nepot de frate/soră □ Nepoată de frate/soră □ Unchi □ Mătușă □ Văr/verișoară □ Alt grad de
rudenie/afinitate (vă rugăm specificați): ……………………………..……………………………..
2.8. Beneficiar*
2.8.1. □ în temeiul unei dispoziții pentru cauză de moarte
2.8.2. □ în temeiul legii

