
 

 

 
Foaie informativă privind certificatul de capacitate matrimonială, necesar 

încheierii unei căsătorii în România 
 

Actualizat: Octombrie 2021 

Traducere neoficială 

 

Exonerarea de răspundere 

Toate datele conţinute în această foaie informativă au la bază informaţiile şi evaluările 

Ambasadei la data redactării acestui text. Nu putem garanta însă pentru exhaustivitatea şi 

corectitudinea datelor, în special din cauza modificărilor survenite între timp. 

 

Ce este un certificat de capacitate matrimonială? 

Certificatul de capacitate de căsătorie (Ehefähigkeitszeugnis în limba germană) confirmă 

faptul că nu se cunosc impedimente, care ar împiedica încheierea unei căsătorii, cum ar fi de 

exemplu existența unei alte căsătorii. Certificatul conține date privind cei doi viitori soți și are 

o valablilitate de 6 luni de la data emiterii. Dacă cei doi viitori soți au ambii cetățenia 

germană, atunci fiecare din ei trebuie să solicite câte un certificat de capacitate matrimonială. 

Unde trebuie solicitat certificatul de capacitate matrimonială? 

Certificatul îl solicitați la Oficiul de stare civilă de la oficiul de stare civilă, în a cărui 

circumscripție se află domiciliul dumneavoastră din Germania; dacă nu mai sunteți rezident în 

Germania, atunci competența o deține oficiul de stare civilă de la ultimul domiciliu avut în 

Germania. Dacă nu ați locuit niciodată în Germania sau ați locuit doar temporar, atunci 

competența o are Oficiul de Stare Civilă nr. I din Berlin. 

Formularul de cerere și informații privind documentele care trebuie să însoțească cererea le 

primiți  adresându-vă, personal sau online,  oficiului de stare civilă german, competent pentru 

situația dumneavoastră.  

Documente necesare 

Care sunt documentele necesare a fi depuse împreună cu cererea,  aflați de la oficiul de stare 

civilă competent. Documentele pot fi depuse în original sau în copie legalizată. 

La cerere, puteți face copii legalizate și la Ambasadă.  Taxa de legalizare este de 26,21 € (se 

achită în Lei, la cursul de schimb al ambasadei din ziua în care se face plata). Pentru 

legalizarea de cópii, vă rugăm să aduceți și documentele în original. 

Important 

Pentru a vă putea căsători în România, trebuie ca certificatul de capacitate matrimonială să fie 

tradus în limba română. De regulă se acceptă și certificate multilingve de capacitate 

matrimonială (conform modelului stabilit de Comisia Internaţională de Stare Civilă (CISC) la 

data de 05.09.1980;  România nu este însă semnatară a Convenţiei de la München, din 

05.09.1980, privind formatul certificatelor de capacitate matrimonială, acceptat de statele 

semnatare ale respectivei convenţii). 
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