ANEXA I
□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)

NAȘTERE
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE

□ Republica Cehă (CZ)

Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)

□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1

Denumire2 ................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1

1
2

3

Denumire3 ................................................................................................................................

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1

□ Hotărâre judecătorească

3.1.2

□ Document emis de un procuror

3.1.3

□ Document emis de un grefier al instanței

3.1.4

□ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)

3.1.5

□ Altul (a se preciza) .................................................................................................

3.2 □ Document administrativ
3.2.1

□ Certificat

3.2.2

□ Extras din registrul de stare civilă

3.2.3

□ Extras din registrul de evidență a populației

3.2.4

□ Copie exactă a unui act de stare civilă

3.1.5

□ Altul (a se preciza) .................................................................................................

3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial..............................................................................
3.8 Act de naştere nr…………………………….. din………………………..….. (data zz/ll/aaaa)
3.9 Înregistrat la .................................................................................................................................
(Localitatea/Ambasada/Consulatul)

(Judeţul/Departamentul/County)

4.

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA NĂSCUTĂ

4.1 Nume ..........................................................................................................................................
4.2 Prenume ......................................................................................................................................
4.3 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.4 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.5 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.5.1 □ Feminin
4.5.2 □ Masculin
4.5.3 □ Nedeterminat
4.6 Cod Numeric Personal ................................................................................................................
4.7 Date privind părinţii ....................................................................................................................
4.7.1.1 Numele de familie al tatălui ..................................................................................................
4.7.1.2 Prenumele tatălui...................................................................................................................
4.7.2.1 Numele de familie al mamei .................................................................................................
4.7.2.2 Prenumele mamei ..................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

4A.

MENŢIUNI

4.A.1 □ Da1 ......................................................................................................................................
4.A.2 □ Nu .......................................................................................................................................

5.

SEMNĂTURA

5.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
...........................................................................................................................................................
5.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
5.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii ............................................................................................................
5.4 Semnătura....................................................................................................................................
5.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

1

Necesită traducere oficială

ANEXA II
□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)

VIAȚĂ
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE

□ Republica Cehă (CZ)

Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)

□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat la prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial..............................................................................

4.

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ

4.0 Cod Numeric Personal ................................................................................................................
4.1 Nume ...........................................................................................................................................
4.2 Prenume .....................................................................................................................................
4.3 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.4 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.5 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.5.1 □ Feminin
4.5.2 □ Masculin
4.5.3 □ Nedeterminat
4.6 Adresa: ........................................................................................................................................
4.6.1 Strada și numărul/căsuța poștală.....................................................................................
4.6.2 Localitatea și codul poștal ..............................................................................................
4.6.3 Țara3................................................................................................................................
4.7 Documentul de identitate [Carte de identitate, cartea de identitate provizorie, Pașaport, dacă
este cazul] .....................................................................................................................................
4.7.1 Tipul documentului ..................................................................................................................
4.7.2 Seria și numărul .......................................................................................................................
4.7.3 Eliberat de [autoritatea] ............................................................................................................
4.7.4 Data eliberării ...........................................................................................................................

1

2

3

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

5.

ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT

PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ERA ÎN VIAȚĂ LA DATA EMITERII
DOCUMENTULUI OFICIAL.

6.

SEMNĂTURA

6.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
.......................................................................................................................................
6.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
6.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
6.3.1 Numărul de înregistrare al formularului ..................................................................................
6.4 Semnătura....................................................................................................................................
6.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

ANEXA III
□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)

DECES
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE
Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Republica Cehă (CZ)
□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii ...........................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial………………………………………………….
3.8 Act de deces nr………………………………din…………………….…….. (data zz/ll/aaaa)
3.9 Înregistrat la ................................................................................................................................
(Localitatea/Ambasada/Consulatul)

(Judeţul/Departamentul/County)

4.

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA DECEDATĂ

4.1 Nume ...........................................................................................................................................
4.2 Prenume ......................................................................................................................................
4.3 Data (zz/ll/aaaa) decesului ..........................................................................................................
4.4 Locul1 și țara2 decesului ..............................................................................................................
4.5 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.5.1 Locul naşterii............................................................................................................................
4.5.2 Domiciliul ...............................................................................................................................
(Localitatea/Strada şi numărul)

(Judeţul/Departamentul/County)

4.6 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.6.1 □ Feminin
4.6.2 □ Masculin
4.6.3 □ Nedeterminat
4.7 Cod Numeric Personal ................................................................................................................
4.8 Date privind părinţii ....................................................................................................................
4.8.1.1 Numele de familie al tatălui ..................................................................................................
4.8.1.2 Prenumele tatălui...................................................................................................................
4.8.2.1 Numele de familie al mamei .................................................................................................
4.8.2.2 Prenumele mamei ..................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul decesului” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care persoana a decedat.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

4A.

MENŢIUNI

4.A.1 □ Da1 ......................................................................................................................................
4.A.2 □ Nu…………………………………………………………………………………………

1

Necesită traducere oficială

5.

SEMNĂTURA

5.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
.................................................................................................................................................
5.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
5.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
5.4 Semnătura....................................................................................................................................
5.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

ANEXA IV
CĂSĂTORIE
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE
Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)
□ Republica Cehă (CZ)
□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) .....................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.1.5 □ Altul (a se preciza) .....................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii ............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial.............................................................................
3.8 Act de căsătorie nr………………………………din…………………….…….. (data zz/ll/aaaa)
3.9 Înregistrat la ................................................................................................................................
(Localitatea/Ambasada/Consulatul)

(Judeţul/Departamentul/County)

4.

CĂSĂTORIE

4.1 Data (zz/ll/aaaa) căsătoriei ..........................................................................................................
4.2 Locul1 și țara2 căsătoriei..............................................................................................................

5.

SOȚUL 1

5.1 Numele la naștere ........................................................................................................................
5.2 Numele înainte de căsătorie ........................................................................................................
5.3 Numele după căsătorie ................................................................................................................
5.4 Prenume ......................................................................................................................................
5.5 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
5.5.1 Locul naşterii............................................................................................................................
5.6 Sexul: ..........................................................................................................................................
5.6.1 □ Feminin
5.6.2 □ Masculin
5.6.3 □ Nedeterminat
5.7 Cod Numeric Personal ................................................................................................................
5.8 Date privind părinţii ....................................................................................................................
5.8.1.1 Numele de familie al tatălui ..................................................................................................
5.8.1.2 Prenumele tatălui...................................................................................................................
5.8.2.1 Numele de familie al mamei .................................................................................................
5.8.2.2 Prenumele mamei ..................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul căsătoriei” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a încheiat căsătoria.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

6.

SOȚUL 2

5.1 Numele la naștere ........................................................................................................................
5.2 Numele înainte de căsătorie ........................................................................................................
5.3 Numele după căsătorie ................................................................................................................
5.4 Prenume ......................................................................................................................................
5.5 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
5.5.1 Locul naşterii............................................................................................................................
5.6 Sexul: ..........................................................................................................................................
5.6.1 □ Feminin
5.6.2 □ Masculin
5.6.3 □ Nedeterminat
5.7 Cod Numeric Personal ................................................................................................................
5.8 Date privind părinţii ....................................................................................................................
5.8.1.1 Numele de familie al tatălui ..................................................................................................
5.8.1.2 Prenumele tatălui...................................................................................................................
5.8.2.1 Numele de familie al mamei .................................................................................................
5.8.2.2 Prenumele mamei ..................................................................................................................

6A.

MENŢIUNI

6.A.1 □ Da1 …………………………………………………………………………………………
6.A.2 □ Nu…………………………………………………………………………………………

7.

SEMNĂTURA

7.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
....................................................................................................................................................

1

Necesită traducere oficială

7.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
7.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii ............................................................................................................
7.4 Semnătura....................................................................................................................................
7.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

ANEXA V
CAPACITATEA DE CĂSĂTORIE
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE
Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)
□ Republica Cehă (CZ)
□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.

1
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) .....................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.1.5 □ Altul (a se preciza) .....................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial..............................................................................

4.

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ

4.1 Nume ...........................................................................................................................................
4.2 Prenume ......................................................................................................................................
4.3 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.4 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.5 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.5.1 □ Feminin
4.5.2 □ Masculin
4.5.3 □ Nedeterminat
4.6 Cetățenia: ....................................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

5.

ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT
PREZENTUL FORMULAR,1

5.1 □ Persoana vizată are capacitatea de a se căsători în conformitate cu dreptul intern al
statului membru în care este emis documentul oficial.
5.2 □ Nu se cunoaște nicio căsătorie încheiată pe numele persoanei vizate în conformitate cu dreptul
intern al statului membru în care este emis documentul oficial.
5.3 □ Nu se cunosc impedimente la căsătoria persoanei vizate în conformitate cu dreptul intern al
statului membru în care este emis documentul oficial.
5.4 □ Nu se cunosc impedimente la căsătoria dintre persoana vizată și viitorul soț (viitoarea soție) în
conformitate cu dreptul intern al statului membru în care este emis documentul oficial.
5.5 □ Nu se cunoaște nicio opoziție la căsătoria dintre persoana vizată și viitorul soț (viitoarea soție)
în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care este emis documentul oficial.

1

Se pot bifa mai multe căsuțe.

6.

INFORMAȚII PRIVIND VIITORUL SOȚ(VIITOAREA SOȚIE) AL(A) PERSOANEI
VIZATE

4.1 Nume ...........................................................................................................................................
4.2 Prenume ......................................................................................................................................
4.3 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.4 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.5 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.5.1 □ Feminin
4.5.2 □ Masculin
4.5.3 □ Nedeterminat
4.6 Cetățenia......................................................................................................................................

7.

SEMNĂTURA

7.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
.................................................................................................................................................
7.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
7.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
7.4 Semnătura....................................................................................................................................
7.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

ANEXA VI
STAREA CIVILĂ
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE
Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)
□ Republica Cehă (CZ)
□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.

1
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ..................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ..................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial .............................................................................

4.

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ

4.1 Numele la naștere ........................................................................................................................
4.2 Numele actual(e) .........................................................................................................................
4.3 Numele înainte de căsătorie ........................................................................................................
4.4 Numele după căsătorie ................................................................................................................
4.5 Prenume ......................................................................................................................................
4.6 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.7 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.8 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.8.1 □ Feminin
4.8.2 □ Masculin
4.8.3 □ Nedeterminat
4.9 Cetățenia......................................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

5.

ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT
PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ARE URMĂTOAREA STARE
CIVILĂ:

5.1 □ Căsătorit(ă)/Data (zz/ll/aaaa) căsătoriei ...................................................................................
5.2 □ Necăsătorit(ă)
5.2.1 □ Nu a fost căsătorit(ă) niciodată
5.2.2 □ Divorțat(ă)/Data (zz/ll/aaaa) divorțului .......................................................................
5.2.3 □ Văduv(ă)/Data (zz/ll/aaaa) decesului soțului (soției) ..................................................
5.3 □ Nedeterminat

6.

SEMNĂTURA

6.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
..................................................................................................................................................
6.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
6.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
6.4 Semnătura....................................................................................................................................
6.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

ANEXA VII
PARTENERIAT ÎNREGISTRAT
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE
Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)
□ Republica Cehă (CZ)
□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.

1
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat denumirea oficială a autorității care
eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat denumirea oficială a autorității care
eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.2.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial..............................................................................

4.

PARTENERIAT ÎNREGISTRAT

4.1 Data (zz/ll/aaaa) înregistrării actului ...........................................................................................
4.2 Locul1 și țara2 înregistrării actului ..............................................................................................

5.

PARTENERUL A

5.1 Numele la naștere ........................................................................................................................
5.2 Numele înainte de înregistrarea parteneriatului ..........................................................................
5.3 Numele după înregistrarea parteneriatului ..................................................................................
5.4 Prenume ......................................................................................................................................
5.5 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
5.6 Sexul: ..........................................................................................................................................
5.6.1 □ Feminin
5.6.2 □ Masculin
5.6.3 □ Nedeterminat

1

2

Sintagma „locul înregistrării actului” se referă la numele orașului, localității, comunei sau
satului și al provinciei în care actul a fost înregistrat.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

6.

PARTENERUL B

5.1 Numele la naștere ........................................................................................................................
5.2 Numele înainte de înregistrarea parteneriatului ..........................................................................
5.3 Numele după înregistrarea parteneriatului ..................................................................................
5.4 Prenume ......................................................................................................................................
5.5 Data (zz/ll/aaaa) nașterii .............................................................................................................
5.6 Sexul: ..........................................................................................................................................
5.6.1 □ Feminin
5.6.2 □ Masculin
5.6.3 □ Nedeterminat

7.

SEMNĂTURA

7.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
.................................................................................................................................................
7.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
7.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
7.4 Semnătura....................................................................................................................................
7.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

ANEXA VIII
CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA UN PARTENERIAT
ÎNREGISTRAT

□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)

FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE

□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)

Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Republica Cehă (CZ)
□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.

1
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2□ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.2.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial..............................................................................

4.

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ

4.1 Nume ...........................................................................................................................................
4.2 Prenume ......................................................................................................................................
4.3 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.4 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.5 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.5.1 □ Feminin
4.5.2 □ Masculin
4.5.3 □ Nedeterminat
4.6 Cetățenia .....................................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

5.

ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT
PREZENTUL FORMULAR,1

5.1 □ Persoana vizată are capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat în conformitate cu
dreptul intern al statului membru în care este emis documentul oficial.
5.2 □ Nu se cunoaște niciun parteneriat înregistrat încheiat pe numele persoanei vizate în
conformitate cu dreptul intern al statului membru în care este emis documentul oficial.
5.3 □ Nu se cunosc impedimente la încheierea parteneriatului înregistrat în conformitate cu dreptul
intern al statului membru în care este emis documentul oficial.
5.4 □ Nu se cunosc impedimente la încheierea unui parteneriat înregistrat între persoana vizată și
viitorul partener (viitoarea parteneră) în conformitate cu dreptul intern al statului membru în
care este emis documentul oficial.
5.5 □ Nu se cunoaște nicio opoziție la încheierea unui parteneriat înregistrat între persoana vizată și
viitorul partener (viitoarea parteneră) în conformitate cu dreptul intern al statului membru în
care este emis documentul oficial.

1

Se pot bifa mai multe căsuțe.

6.

INFORMAȚII PRIVIND VIITORUL PARTENER AL PERSOANEI VIZATE

4.1 Nume ...........................................................................................................................................
4.2 Prenume ......................................................................................................................................
4.3 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.4 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.5 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.5.1 □ Feminin
4.5.2 □ Masculin
4.5.3 □ Nedeterminat
4.6 Cetățenia......................................................................................................................................

7.

SEMNĂTURA

7.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
.................................................................................................................................................
7.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
7.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
7.4 Semnătura....................................................................................................................................
7.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

ANEXA IX
STATUTUL DE PARTENERIAT ÎNREGISTRAT
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE
Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)
□ Republica Cehă (CZ)
□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.

1
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial..............................................................................

4.

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ

4.1 Numele la naștere ........................................................................................................................
4.2 Numele actual(e) .........................................................................................................................
4.3 Numele înainte de înregistrarea parteneriatului ..........................................................................
4.4 Numele după înregistrarea parteneriatului ..................................................................................
4.5 Prenume ......................................................................................................................................
4.6 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.7 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.8 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.8.1 □ Feminin
4.8.2 □ Masculin
4.8.3 □ Nedeterminat
4.9 Cetățenia......................................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

5.

ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT
PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ARE URMĂTORUL STATUT
PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT:

5.1 Partener înregistrat/Data (zz/ll/aaaa) înregistrării parteneriatului ................................................
5.2 □ Nu se află într-un parteneriat înregistrat
5.2.1 □ Nu s-a aflat niciodată într-un parteneriat înregistrat
5.2.2. □ Parteneriat înregistrat dizolvat/Data (zz/ll/aaaa) dizolvării parteneriatului
..................................................................................................................................
5.2.3 □ Partener supraviețuitor/Data (zz/ll/aaaa) decesului partenerului ...............................
5.3 □ Nedeterminat

6.

SEMNĂTURA

6.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
..................................................................................................................................................
6.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular .................................................................
6.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii ..............................................................................................................
6.4 Semnătura.....................................................................................................................................
6.5 Sigiliul sau ștampila .....................................................................................................................

ANEXA X
DOMICILIUL și/sau REȘEDINȚA

□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)

FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE

□ Republica Cehă (CZ)

Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1024/201212

□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)

□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.
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În sensul prezentului regulament, conceptele de „domiciliu” și „reședință” ar trebui
interpretate în conformitate cu dreptul intern.

NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din registrul de stare civilă
3.2.3 □ Extras din registrul de evidență a populației
3.2.4 □ Copie exactă a unui act de stare civilă
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii ............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial.............................................................................

4.

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ

4.1 Nume ...........................................................................................................................................
4.2 Prenume ......................................................................................................................................
4.3 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.4 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.5 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.5.1 □ Feminin
4.5.2 □ Masculin
4.5.3 □ Nedeterminat
4.6 Date privind părinţii ....................................................................................................................
4.6.1.1 Numele de familie al tatălui ..................................................................................................
4.6.1.2 Prenumele tatălui...................................................................................................................
4.6.2.1 Numele de familie al mamei .................................................................................................
4.6.2.2 Prenumele mamei ..................................................................................................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

5.

DOMICILIUL ȘI/SAU REȘEDINȚA ACTUAL(Ă) AL(A) PERSOANEI VIZATE DE
DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

5.1 □ Domiciliul
5.1.1 Adresa: ............................................................................................................................
5.1.1.1 Strada și numărul/căsuța poștală ........................................................................
5.1.1.2 Localitatea și codul poștal ..................................................................................
5.1.1.3 Țara1 ..................................................................................................................
5.1.1.4 Data stabilirii reședinței2 ...................................................................................
5.2 □ Reședința
5.1.1 Adresa: .............................................................................................................................
5.1.1.1 Strada și numărul/căsuța poștală ........................................................................
5.1.1.2 Localitatea și codul poștal ..................................................................................
5.1.1.3 Țara3 ...................................................................................................................

1

2

3

Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

6.

SEMNĂTURA

6.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
.................................................................................................................................................
6.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
6.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
6.4 Semnătura....................................................................................................................................
6.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

ANEXA XI
ABSENȚA CAZIERULUI JUDICIAR ÎN STATUL
MEMBRU AL CĂRUI CETĂȚEAN ESTE
PERSOANA VIZATĂ
FORMULAR STANDARD MULTILINGV –
INSTRUMENT AJUTĂTOR PENTRU TRADUCERE
Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin
simplificarea cerințelor privind prezentarea anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1024/20121

□ Belgia (BE) □ Bulgaria (BG)
□ Republica Cehă (CZ)
□ Danemarca (DK) □ Germania (DE)
□ Estonia (EE) □ Irlanda (IE)
□ Grecia (EL) □ Spania (ES)
□ Franța (FR)□ Croația (HR)
□ Italia (IT) □ Cipru (CY)
□ Letonia (LV) □ Lituania (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Ungaria (HU) □ Malta (MT)
□ Țările de Jos (NL) □ Austria (AT)
□ Polonia (PL) □ Portugalia (PT)
□ România (RO) □ Slovenia (SI)
□ Slovacia (SK) □ Finlanda (FI)
□ Suedia (SE) □ Regatul Unit (UK)

NOTĂ IMPORTANTĂ
Scopul exclusiv al acestui formular standard multilingv este de a facilita traducerea documentului
oficial la care este anexat. Acest formular nu circulă ca document autonom între statele membre.
Acest formular reflectă conținutul documentului oficial la care este anexat. Cu toate acestea,
autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial poate solicita o traducere sau o transcriere a
informațiilor incluse în formular, dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării documentului
oficial.

1
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NOTĂ PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ
A se menționa numai informațiile care sunt indicate în documentul oficial la care este anexat
prezentul formular.1
În cazurile în care documentul oficial la care este anexat prezentul formular nu conține anumite
date sau informații, vă rugăm să indicați „-”.

1.

AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR

1.1 Denumire2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

1.1 Denumire3 ...................................................................................................................................

1
2

3

Dacă formularul se completează de mână, vă rugăm să folosiți majuscule.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează formularul.
Termenul „denumire” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se la denumirea oficială a
autorității care eliberează documentul oficial la care este anexat prezentul formular.

3.

INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE
ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

3.1 □ Document emis de o autoritate sau de un funcționar de pe lângă instanțele unui stat membru
3.1.1 □ Hotărâre judecătorească
3.1.2 □ Document emis de un procuror
3.1.3 □ Document emis de un grefier al instanței
3.1.4 □ Document emis de un executor judecătoresc („huissier de justice”)
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.2 □ Document administrativ
3.2.1 □ Certificat
3.2.2 □ Extras din cazierul judiciar
3.2.3 □ Copie exactă a cazierului judiciar
3.1.5 □ Altul (a se preciza) ......................................................................................................
3.3 □ Act notarial
3.4 □ Certificat oficial aplicat pe un document sub semnătură privată
3.5 □ Document întocmit de către un agent diplomatic sau consular al unui stat membru, în calitate
oficială
3.6 Data (zz/ll/aaaa) emiterii ............................................................................................................
3.7 Numărul de referință al documentului oficial.............................................................................

4.

INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA PERSOANEI VIZATE DE DOCUMENTUL
OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR

4.1 Nume ..........................................................................................................................................
4.2 Nume anterior (nume anterioare) ................................................................................................
4.3 Prenume ......................................................................................................................................
4.4 Prenume anterior (prenume anterioare) .....................................................................................
4.5 Data (zz/ll/aaaa) nașterii..............................................................................................................
4.6 Locul1 și țara2 nașterii .................................................................................................................
4.7 Sexul: ..........................................................................................................................................
4.7.1 □ Feminin
4.7.2 □ Masculin
4.7.3 □ Nedeterminat
4.8 Cetățenia .....................................................................................................................................
4.9 Numărul de identificare .............................................................................................................
4.10 Tipul și numărul documentului de identificare al persoanei: ....................................................
4.10.1 □ Carte de identitate națională/Nr. ..............................................................................
4.10.2 □ Pașaport/Nr. ..............................................................................................................
4.10.3 □ Permis de conducere/Nr. ..........................................................................................
4.10.4 □ Altul (a se preciza)…………………………………/Nr. .........................................

1

2

Sintagma „locul nașterii” se referă la numele orașului, localității, comunei sau satului și al
provinciei în care s-a născut persoana.
Numele țării și, dacă există, codul ISO al țării respective sau opțiunea „Alta (a se preciza)”
se selectează din meniul vertical din modelul de formular standard multilingv disponibil pe
portalul european e-justiție.

5.

6.

DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR
NU MENȚIONEAZĂ NICIO CONDAMNARE REFERITOARE LA PERSOANA
VIZATĂ DE CAZIERUL JUDICIAR DINSTATUL MEMBRU AL CĂRUI
CETĂȚEAN ESTE PERSOANA RESPECTIVĂ.

SEMNĂTURA

6.1 Numele și prenumele funcționarului care a emis prezentul formular
.................................................................................................................................................
6.2 Poziția funcționarului care a emis prezentul formular ................................................................
6.3 Data (zz/ll/aaaa) emiterii .............................................................................................................
6.4 Semnătura....................................................................................................................................
6.5 Sigiliul sau ștampila ....................................................................................................................

