REGULAMENT
privind programarea online în vederea depunerii cererilor de transcriere a
certificatelor/extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă
privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în
temeiul art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicată cu modificările și
completările ulterioare și care nu au avut niciodată domiciliul în România.

1. Atenție! Cetățenii care au/au avut domiciliul în Sectorul 5 al Municipiului București nu
folosesc sistemul de programare online. Acestora le este rezervată fiecare zi de
miercuri lucrătoare, iar ordinea este în funcție de bonul de ordine eliberat la sediul
Stării Civile.
2. Programarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor
de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia
română în temeiul art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicată cu modificările
și completările ulterioare și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face
doar online, pe pagina de internet a Sectorului 5 al Municipiului București –
http://www.sector5.ro
3. Nu se pot face rezervări prin email, fax, telefonic sau la sediul Stării Civile Sector 5,
București.
4. Înainte de completarea rezervări, petentul se asigură că îndeplinește condițiile
prevăzute de art. 41 alin. (5¹) din Legea 119/1996 şi că deține toate actele necesare
transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă, prevăzute de lege. Documentele se
vor prezenta în original și copii xerox. Pentru mai multe detalii privind documentele
necesare vă rugăm să consultați secțiunea Stare Civilă de pe www.sector5.ro.
5. Rezervările efectuate înainte de redobândirea sau acordarea cetățeniei române în
temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 nu vor fi luate în considerare.
6. Prin utilizarea aplicației de programare online, petentul își dă consimțământul cu
privire la prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Acesta completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicația de rezervare.
7. Datele personale ale petentului (numele de familie şi prenumele ) se completează
întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau inițiale. Petentul
completează în aplicația de rezervare o adresă de e-mail validă, la care va primi un
răspuns cuprinzând data la care este programat să depună cererea. De pe aceeași
adresă de email se pot face maxim 5 programări pe an.
8. Rezervarea este alocată şi pentru transcrierea certificatelor / extraselor de naștere
privind copiii minori, dacă se face dovada dobândirii / redobândirii de către aceștia a
cetățeniei române în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1991 a cetățeniei
române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Programarea este gratuită și netransmisibilă.
10. Cererile de transcriere se depun la sediul Serviciului de Stare Civilă sector 5 –București
din strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, în fiecare zi de vineri, între orele 8.30 -12.00
și 13.00 – 15:30, conform programării online. Nu se fac programări pentru zilele

nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se
desfășoară activitate de lucru cu publicul. Nerespectarea oricărei dispoziții referitoare
la condițiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.
11. Rezervarea online se va face începând cu data de 01 a fiecărei luni, orele 00.00, pentru
luna în curs și luna următoare (exemplu: începând cu data de 01 iunie 2018 orele 00.00
vă puteți rezerva pentru luna iunie, respectiv luna iulie).
12. Precizăm că vă puteți adresa și la alte servicii de stare civilă unde s-au atribuit
competențe în transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din
străinătate, pentru cetățenii care nu au avut niciodată domiciliul în România, respectiv
toate sectoarele Municipiului București și orașele reședință de județ.
13. O programare este alocată unei singure persoane și nu unei familii. În cazul minorilor
cu certificat de redobândire a cetățeniei române se va face programare separată pe
numele titularului certificatului de stare civilă (numele şi prenumele minorului).
14. Neprezentarea la data și ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile
din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate și/sau lipsa
tuturor actelor necesare duc la anularea programării.
15. Administratorul aplicației îşi rezervă dreptul de a anula rezervările frauduloase.
16. Rezervările neconforme nu vor fi luate în considerare. Programatorul se va respecta
cu strictețe și nu vor fi admise cozi în fața instituției, persoane fără programare și nici
alte tipuri de liste sau programări.
17. Nerespectarea oricărei dispoziții referitoare la condițiile de programare online duce
la anularea programării.
18. În cazul anulării programării solicitantul poate aplica pentru o nouă programare.
19. Cetățenii care au programare online, nu vor utiliza sistemul de bonuri de ordine. Se
vor prezenta la data și ora programată, direct la Biroul de Transcrieri, fără a aștepta să
fie invitat.
Dispoziții finale.
1. Prezentul regulament se aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei
Sectorului 5 a Municipiului București și prin afișare la sediul instituției.
2. Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat și poate fi modificat în
concordanță cu modificările aduse ulterior legislației în domeniu sau prin decizii
administrative.
3. Cetățenii care nu vorbesc limba română sunt obligați să fie însoțiți, la depunerea
cererilor de transcriere, de către traducători autorizați.
4. Pentru transcrierea certificatului/extrasului de stare civilă nu se percepe nicio taxă.
5. Dacă, intervalul de la data depunerii jurãmântului de credințã fațã de România și data
disponibilã în aplicație pentru depunerea cererii, este mai mare de 90 de zile, titularul
certificatului de cetățenie este pasibil de sancțiune contravenționalã, potrivit
prevederilor art. 63 alin. 1 lit e) din Legea nr. 119/1996 republicatã, cu completãrile
si modificãrile ulterioare.

