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Exonerarea de răspundere 
 
Toate datele pe care le conţine această foaie informativă se bazează pe cunoştinţele şi evaluările 
Ambasadei la momentul redactării acestui text. Nu putem garanta însă că aceste date sunt exhaustive 
şi corecte, mai ales din cauza modificărilor survenite între timp. 
 
1. În cazul încheierii unei căsătorii în Germania 
 
Actele necesare pentru cetăţenii români 
 
Vă rugăm să vă adresaţi oficiului de stare civilă la care doriţi să încheiaţi căsătoria, pentru a 
clarifica ce acte trebuie să depuneţi înaintea încheierii căsătoriei. 
Având în vedere faptul că autorităţile române nu eliberează un certificat de cutumă, cetăţenii 
străini având însă nevoie de acest certificat pentru încheierea căsătoriei în Germania, va 
trebui să solicitaţi o „Scutire de la obligativitatea prezentării certificatului de cutumă“(articolul 
1309 alineatul 1 şi 2, Cod Civil german). Cererea va fi înaintată preşedintelui tribunalului 
superior de justiţie, pe raza căruia urmează să se încheie căsătoria. Alte informaţii detaliate 
puteţi obţine de la oficiul de stare civilă. 
 
Înregistrarea căsătoriei în România 
 
Pentru recunoaşterea căsătoriei în România aveţi două posibilităţi: 
– Solicitaţi înregistrarea căsătoriei la primăria pe raza căreia aveţi domiciliul. 
– În cazul în care aveţi domiciliul în Germania puteţi solicita transcrierea certificatului de 

căsătorie la o reprezentanţă diplomatică sau consulară a României în Germania. 
 
2.  În cazul încheierii unei căsătorii în România 
 

Actele necesare pentru cetăţenii germani 
 
Ce acte trebuie să depuneţi înaintea încheierii căsătoriei aflaţi de la oficiul de stare civilă  pe 
raza căruia urmează să se încheie căsătoria. 
După experienţa noastră, cetăţenii germani trebuie să prezinte cel puţin următoarele acte: 
– paşaport; 
– certificat de naştere; 
– adeverinţă de şedere eliberată de oficiul german de evidenţă a persoanelor; 
– certificat de cutumă (care să ateste că nu există impedimente legale pentru încheierea 

unei căsătorii). Referitor la acesta, Ambasada are pregătită o foaie informativă separată; 
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– certificat medical din România. Acesta este valabil doar o perioadă limitată de timp, pe 
care o aflaţi de la oficiul român de stare civilă. 

 
 Toate documentele oficiale germane trebuie apostilate şi traduse în limba română. 
 
Înregistrarea căsătoriei în Germania 
 
Încheierea căsătoriei este valabilă şi pentru domeniul de aplicare al dreptului german; ea 
poate fi înregistrată la oficiul de stare civilă german. În cazul în care nu aveţi domiciliul în 
Germania, vă rugăm să vă adresaţi Ambasadei în acest scop. 
 

 


