III PROCEDURA DE SCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI CA URMARE A MODIFICĂRII NUMELUI
III. A. Acte necesare
1. Cerere în care se precizează obiectul solicitării, semnată şi datată – original sau, în
cazul depunerii cererii prin intermediul poştei electronice, document scanat (VEZI
MODEL CERERE SCHIMBARE AUTORIZAŢIE);
2. Document care atestă schimbarea numelui – fotocopie;
N.B. Certificat de căsătorie / certificat de divorţ / hotărâre judecătorească de desfacere a
căsătoriei / decizie de schimbare a numelui pe cale administrativă;

3. Act de identitate cu numele modificat - fotocopie.
N.B. Nu se plăteşte taxă judiciară de timbru.

N.B. Concomitent cu depunerea cererii la Ministerul Justiţiei, modificarea va fi adusă ŞI
la cunoştinţa tribunalului în evidenţa căruia este luat solicitantul (la cererea formulată în
acest scop se vor anexa actele de la pct. 2 şi 3 de mai sus). Până la îndeplinirea obligaţiei,
NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere (art. 61 din Legea nr.
178/1997).
Dovada îndeplinirii obligaţiei se face cu recipisa de predare a scrisorii recomandate la oficiul
poştal sau cu un exemplar al comunicării, înregistrat la Ministerul Justiţiei şi la tribunal.
III.B. Depunere acte - Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector
5
-

pe adresa de e-mail dsc@just.ro
SAU

- personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară
indicarea unei persoane de contact).
Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00
13,00 – 16,00.
III. C. Termen de soluţionare - 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor
prevăzute la pct. III.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.
N.B. Termenul este pentru emiterea ordinului de modificare a autorizaţiei.

III. D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei
(autorizaţia / adresele prin care se solicită acte în completare)

- scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la domiciliul
solicitantului.
N.B. Pentru a se informa dacă cererea a fost soluţionată, solicitantul poate consulta lista
interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, disponibilă la următoarele link-uri:



http://data.gov.ro/organization/mj



http://old.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersoanelorautorizate/Interpretisitrad
ucatoriautorizati/tabid/129/Default.aspx



http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Defa
ult.aspx

