Regulament PROGRAMARE ONLINE
pentru depunerea cererii de transcriere pentru cei care nu au avut
niciodată domiciliul în România
1. înainte de programare vă rugăm să verificaţi informaţiile generale şi lista actelor
necesare – în funcţie de caz – la secţiunea STAREA CIVILĂ.
2. programarea în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă se face direct pe site, de
persoana interesată. Nu se pot face programări pe email, telefonic.
3. de pe aceeaşi adresă de email sau acelaşi deponent - se pot face maxim 3 programări
pe zi.
4. accesul la biroul de depunere se face numai la data şi ora stabilită, conform programării.
un interval este alocat unei singure persoane şi nu unei familii.
5. programarea este GRATUITĂ şi netransmisibilă.
6. neconcordanţa dintre datele înscrise în rubricile formularului de programare(nume,
prenume deponent; nume, prenume titular act de stare civila; data redobandirii cetateniei
romane) şi datele înscrise în documentele prezentate în vederea transcrierii(act de
identitate deponent, procură/împuternicire-dacă este cazul, certificat cetăţenie, certificat
de stare civilă), neprezentarea la data şi ora programată şi/sau lipsa actelor necesare
transcrierii duc la anularea programării – nu se acceptă programări care nu conţin
datele reale ale deponentului şi al titularului de act. Inclusiv pentru minori neînscrişi în
Certificatul părinţilor de redobândire a cetăţeniei se face programare separată pe
numele titularului certificatului de stare civilă(datele minorului).
În cazul anulării programării persoana va aplica pentru o nouă programare.
7. actele se prezintă în original şi copie xerox.
8. nu se fac programări online pentru eliberări documente.
9. administratorul aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a anula programările frauduloase.
10. în ZILE NELUCRĂTOARE, stabilite prin acte normative sau anunţate ulterior, nu se
desfăşoară activitate de lucru cu publicul şi nu sunt valabile programările online.
11. la depunerea dosarului taxele trebuie să fie achitate. Pot fi achitate înainte de ziua
programată.
12. prin continuarea procedurii de programare online sunteţi de acord cu prelucrarea datelor
personale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

