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Vârsta matrimonialăVârsta matrimonială

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru motive justificative, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate 

căsători doar cu prezentarea unui aviz medical, cu încuviințarea părinților 
săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei 

circumscripție își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să 
încuviințeze căsătoria minorului său, instanța de tutelă va hotărî asupra 

acestei divergențe, ținând cont de interesul superior al copilului. 
Dacă unul dintre părinți nu mai este în viață sau se află în imposibilitatea de 

a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă.
Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, 

este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată 
să exercite drepturile părintești.

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru motive justificative, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate 

căsători doar cu prezentarea unui aviz medical, cu încuviințarea părinților 
săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei 

circumscripție își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să 
încuviințeze căsătoria minorului său, instanța de tutelă va hotărî asupra 

acestei divergențe, ținând cont de interesul superior al copilului. 
Dacă unul dintre părinți nu mai este în viață sau se află în imposibilitatea de 

a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă.
Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, 

este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată 
să exercite drepturile părintești.

Condiții pentru încheierea căsătoriei în RomâniaCondiții pentru încheierea căsătoriei în România

În România căsătoria se încheie între un bărbat și o femeie prin 
consimțământul liber exprimat al acestora în fața ofițerului de stare civilă.

În România căsătoria se încheie între un bărbat și o femeie prin 
consimțământul liber exprimat al acestora în fața ofițerului de stare civilă.

Unde se poate încheia căsătoriaUnde se poate încheia căsătoria

Căsătoria se încheie în fața ofițerului de stare civilă la sediul Serviciului 
stare civilă (situat în str. Mihai Eminescu nr. 20, mun. Constanța) sau alte 

locații de pe raza municipiului Constanța, care respectă regulile de 
solemnitate ce se impun pentru un astfel de eveniment, la cererea 

expresă a viitorilor soți (cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și 
alte locuri în aer liber, cu aprobarea primarului municipiului Constanța și 

cu achitarea taxei aferente oficierii în afara sediului).

Căsătoria se încheie în fața ofițerului de stare civilă la sediul Serviciului 
stare civilă (situat în str. Mihai Eminescu nr. 20, mun. Constanța) sau alte 

locații de pe raza municipiului Constanța, care respectă regulile de 
solemnitate ce se impun pentru un astfel de eveniment, la cererea 

expresă a viitorilor soți (cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și 
alte locuri în aer liber, cu aprobarea primarului municipiului Constanța și 

cu achitarea taxei aferente oficierii în afara sediului).

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEIINFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
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Când se încheie căsătoria?Când se încheie căsătoria?

Căsătoria se poate încheia între a 11-a și a 14-a zi de la data depunerii 
dosarului de căsătorie (se socotește atât ziua depunerii dosarului de 

căsătorie cât și ziua oficierii căsătoriei).

Căsătoria se poate încheia între a 11-a și a 14-a zi de la data depunerii 
dosarului de căsătorie (se socotește atât ziua depunerii dosarului de 

căsătorie cât și ziua oficierii căsătoriei).

Numele de familie purtat după încheierea căsătorieiNumele de familie purtat după încheierea căsătoriei

Viitorii soți au următoarele opțiuni:
 • să păstreze numele de familie dinaintea căsătoriei; 
• să poarte numele de familie al oricăruia dintre ei;  
• să poarte numele lor de familie reunite;                   

• unul dintre soți își poate păstra numele de familie iar celălalt să poarte 
numele de familie reunite.

Viitorii soți au următoarele opțiuni:
 • să păstreze numele de familie dinaintea căsătoriei; 
• să poarte numele de familie al oricăruia dintre ei;  
• să poarte numele lor de familie reunite;                   

• unul dintre soți își poate păstra numele de familie iar celălalt să poarte 
numele de familie reunite.

Regimul matrimonialRegimul matrimonial

Viitorii soți pot alege ca regim matrimonial:
      • comunitatea legală;              
      • separație de bunuri;             
     • comunitate convențională.

Regimul matrimonial produce efecte juridice numai din ziua încheierii 
căsătoriei.                          

În situația în care viitorii soți stabilesc un alt regim decât cel al 
comunității legale, aceștia vor prezenta la depunerea dosarului 
convenția matrimonială autentificată de către notarul public.

În cazul în care de la data depunerii declarației de căsătorie se modifică 
regimul matrimonial declarat trebuie să se facă o nouă declarație de 

căsătorie și să se dispună publicarea acesteia.  

Viitorii soți pot alege ca regim matrimonial:
      • comunitatea legală;              
      • separație de bunuri;             
     • comunitate convențională.

Regimul matrimonial produce efecte juridice numai din ziua încheierii 
căsătoriei.                          

În situația în care viitorii soți stabilesc un alt regim decât cel al 
comunității legale, aceștia vor prezenta la depunerea dosarului 
convenția matrimonială autentificată de către notarul public.

În cazul în care de la data depunerii declarației de căsătorie se modifică 
regimul matrimonial declarat trebuie să se facă o nouă declarație de 

căsătorie și să se dispună publicarea acesteia.  
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Comunicarea stării de sănătateComunicarea stării de sănătate

Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soți nu declară că și-au comunicat 
reciproc starea lor de sănătate. Dispozițiile legale prin care este oprită 

căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soți nu declară că și-au comunicat 
reciproc starea lor de sănătate. Dispozițiile legale prin care este oprită 

căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

BigamiaBigamia

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către o persoană care este 
deja căsătorită.

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către o persoană care este 
deja căsătorită.

Încheierea căsătoriei între rudeÎncheierea căsătoriei între rude

   Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum 
și între cele în linie colaterală până la gradul patru (inclusiv).

Pentru motive întemeiate, căsătoria între rudele în linie colaterală de 
gradul al patrulea poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei 

circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va 
putea pronunța pe baza unui aviz medical special eliberat în acest sens.

În cazul adopției, dispozițiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care 
au devenit rude prin adopție cât și între cei a căror rudenie firească a 

încetat prin efectul adopției.

   Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum 
și între cele în linie colaterală până la gradul patru (inclusiv).

Pentru motive întemeiate, căsătoria între rudele în linie colaterală de 
gradul al patrulea poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei 

circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va 
putea pronunța pe baza unui aviz medical special eliberat în acest sens.

În cazul adopției, dispozițiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care 
au devenit rude prin adopție cât și între cei a căror rudenie firească a 

încetat prin efectul adopției.

Căsătoria între tutore și persoana minorăCăsătoria între tutore și persoana minoră

Încheierea căsătoriei între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa 
este interzisă.

Încheierea căsătoriei între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa 
este interzisă.

Alienația și debilitatea mintalăAlienația și debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal și debilul mintal.Este interzis să se căsătorească alienatul mintal și debilul mintal.

http://www.primaria-constanta.ro/dlep/evidenta-persoanelor
mailto:evidentapopulatiei@primaria-constanta.ro,%20spclep_starecivila@primaria-constanta.ro


12.  

13.

14. 

15. 

_________________________________________________________________________________
     Direcţia Locală de Evidenţă Persoane                                                                                str. Mihai Eminescu nr. 20, mun. Constanța
                    Serviciul stare civilă                                                                                                                    jud. Constanța

  www.primaria-constanta.ro/dlep/stare-civilă
                                                 spclep_starecivila@primaria-constanta.ro                                            

Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoriaInterzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria

Căsătoriile dintre persoanele de același sex încheiate sau contractate în 
străinătate de cetățeni români nu sunt recunoscute în România.

De asemenea, nu sunt recunoscute parteneriatele civile dintre persoane 
de sex opus sau de același sex încheiate sau contractate în străinătate de 

cetățeni români.

Căsătoriile dintre persoanele de același sex încheiate sau contractate în 
străinătate de cetățeni români nu sunt recunoscute în România.

De asemenea, nu sunt recunoscute parteneriatele civile dintre persoane 
de sex opus sau de același sex încheiate sau contractate în străinătate de 

cetățeni români.

Publicitatea căsătorieiPublicitatea căsătoriei

În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă va 
publica un anunț al intenției de căsătorie, prin afișarea în extras, într-un 
loc special amenajat la sediu și pe pagina de internet a serviciului unde 

urmează să se încheie căsătoria și după caz, la sediul primăriei unde 
celălalt soț are domiciliul/reședința.

Extrasul din declarația de căsătorie cuprinde în mod obligatoriu: data 
afișării, datele de stare civilă ale viitorilor soți și după caz, încuviințarea 
părinților sau tutorelui, precum și înștiințarea că orice persoană poate 

face opoziție la căsătorie în termen de 10 zile de la data afișării.

În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă va 
publica un anunț al intenției de căsătorie, prin afișarea în extras, într-un 
loc special amenajat la sediu și pe pagina de internet a serviciului unde 

urmează să se încheie căsătoria și după caz, la sediul primăriei unde 
celălalt soț are domiciliul/reședința.

Extrasul din declarația de căsătorie cuprinde în mod obligatoriu: data 
afișării, datele de stare civilă ale viitorilor soți și după caz, încuviințarea 
părinților sau tutorelui, precum și înștiințarea că orice persoană poate 

face opoziție la căsătorie în termen de 10 zile de la data afișării.

Opoziția la căsătorieOpoziția la căsătorie

Orice persoană poate face opoziție la căsătorie dacă cunoaște un 
impediment legal ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Aceasta 

se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Orice persoană poate face opoziție la căsătorie dacă cunoaște un 
impediment legal ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Aceasta 

se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Limba în care se încheie căsătoriaLimba în care se încheie căsătoria

Oficierea căsătoriei se face în limba română.
În cazul cetățenilor străini care nu cunosc limba română căsătoria se va 

oficia în prezența și prin intermediul traducătorului autorizat.
În cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, căsătoria se 

va oficia în prezența și prin intermediul unui interpret autorizat al 
limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu 

surdocecitate.

Oficierea căsătoriei se face în limba română.
În cazul cetățenilor străini care nu cunosc limba română căsătoria se va 

oficia în prezența și prin intermediul traducătorului autorizat.
În cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, căsătoria se 

va oficia în prezența și prin intermediul unui interpret autorizat al 
limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu 

surdocecitate.

http://www.primaria-constanta.ro/dlep/evidenta-persoanelor
mailto:evidentapopulatiei@primaria-constanta.ro,%20spclep_starecivila@primaria-constanta.ro


16. 

_________________________________________________________________________________
     Direcţia Locală de Evidenţă Persoane                                                                                str. Mihai Eminescu nr. 20, mun. Constanța
                    Serviciul stare civilă                                                                                                                    jud. Constanța

  www.primaria-constanta.ro/dlep/stare-civilă
                                                 spclep_starecivila@primaria-constanta.ro                                            

Celebrarea căsătorieiCelebrarea căsătoriei

Viitorii soți se vor prezenta împreună la locul unde urmează a se 
încheia căsătoria pentru a-și exprima în mod public consimțământul 
la aceasta, în fața ofițerului de stare civilă, precum și în prezența a 

doi martori.
Martorii la căsătorie atestă faptul că soții și-au exprimat 

consimțământul liber și deplin pentru încheierea căsătoriei. Aceștia 
trebuie să fie persoane majore ce posedă act de identitate aflat în 

termen de valabilitate la momentul încheierii căsătoriei (pot fi rude, 
afini, prieteni, etc.).

Nu pot fi martori la căsătorie cetățenii care nu înțeleg limba vorbită 
(fără traducător autorizat), incapabilii, precum și cei care din cauza 

unei deficiențe psihice sau fizice nu sunt apți să ateste faptele.
Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia 

consimțământul fiecăruia dintre soți, ofițerul de stare civilă îi 
declară căsătoriți.

După exprimarea consimțământului, actul de căsătorie se semnează 
de către soți cu numele de familie pe care au convenit să-l poarte în 
timpul căsătoriei, de cei doi martori, precum și de ofițerul de stare 

civilă.
Certificatul de căsătorie se eliberează soților cu ocazia încheierii 
căsătoriei. Ulterior, acesta se poate elibera, la cerere, oricăruia 

dintre soți.
Ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care 
își schimbă numele de familie prin căsătorie (anularea se face prin 

tăierea colțului unde este înscrisă perioada de valabilitate).
Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligația legală de 
a solicita eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile 

de la căsătorie, sub sancțiunea amenzii.

Viitorii soți se vor prezenta împreună la locul unde urmează a se 
încheia căsătoria pentru a-și exprima în mod public consimțământul 
la aceasta, în fața ofițerului de stare civilă, precum și în prezența a 

doi martori.
Martorii la căsătorie atestă faptul că soții și-au exprimat 

consimțământul liber și deplin pentru încheierea căsătoriei. Aceștia 
trebuie să fie persoane majore ce posedă act de identitate aflat în 

termen de valabilitate la momentul încheierii căsătoriei (pot fi rude, 
afini, prieteni, etc.).

Nu pot fi martori la căsătorie cetățenii care nu înțeleg limba vorbită 
(fără traducător autorizat), incapabilii, precum și cei care din cauza 

unei deficiențe psihice sau fizice nu sunt apți să ateste faptele.
Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia 

consimțământul fiecăruia dintre soți, ofițerul de stare civilă îi 
declară căsătoriți.

După exprimarea consimțământului, actul de căsătorie se semnează 
de către soți cu numele de familie pe care au convenit să-l poarte în 
timpul căsătoriei, de cei doi martori, precum și de ofițerul de stare 

civilă.
Certificatul de căsătorie se eliberează soților cu ocazia încheierii 
căsătoriei. Ulterior, acesta se poate elibera, la cerere, oricăruia 

dintre soți.
Ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care 
își schimbă numele de familie prin căsătorie (anularea se face prin 

tăierea colțului unde este înscrisă perioada de valabilitate).
Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligația legală de 
a solicita eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile 

de la căsătorie, sub sancțiunea amenzii.
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Adresa și date de contact:
- mun. Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 20, jud. Constanța;

- telefon:
• 0241/485.154
• 0731/500.128

- e-mail:
casatorii@primaria-constanta.ro

Adresa și date de contact:
- mun. Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 20, jud. Constanța;

- telefon:
• 0241/485.154
• 0731/500.128

- e-mail:
casatorii@primaria-constanta.ro

Taxe aferente oficierii căsătorieiTaxe aferente oficierii căsătoriei

În sediu:
• pentru zilele de luni până vineri – nu se percep taxe;

• pentru zilele de sâmbătă și duminică – 350 lei.

În afara sediului:
• pentru zilele de luni până vineri – 1500 lei;

• pentru zilele de sâmbătă și duminică – 1850 lei.

Taxă pentru urgentare căsătorie – 150 lei.

În sediu:
• pentru zilele de luni până vineri – nu se percep taxe;

• pentru zilele de sâmbătă și duminică – 350 lei.

În afara sediului:
• pentru zilele de luni până vineri – 1500 lei;

• pentru zilele de sâmbătă și duminică – 1850 lei.

Taxă pentru urgentare căsătorie – 150 lei.
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