Vizita de lucru a Consului Român
Edmonton, 2 - 3 mai 2015

Acte necesare pentru procuri:
- Act de identitate valabil al mandantului
- Datele de identitate ale mandatarului ( o fotocopie a cărții de identitate este
suficientă)
- Actul de proprietate (dacă este vorba despre o vânzare sau administrare /
închiriere imobil / arendare teren).
Obținerea de duplicate ale actelor de stare civilă românești (naștere, căsătorie)
Acte necesare:
- Document de identitate valabil (de preferință românesc, chiar expirat)
- Eventual, o copie veche a actului solicitat
- Dacă între timp au intervenit schimbări de nume (căsătorie, divorțuri), actele „
de legătură”.
Pentru obținerea Codului Numeric Personal (CNP)
Persoanele care dețin pașapoarte românești de culoare vișinie, au CNP înscris în
pașaport, deci nu este necesar să solicite CNP.
Toate celelalte persoane născute în România care nu au înscris CNP în certificatul
de naștere, căsătorie sau buletin de identitate vor avea nevoie de CNP (pașapoarte,
decese, succesiuni etc.)
Pentru obținerea unui nou pașaport
Acte necesare:
- Certificatul de naștere românesc
- Certificatul de căsătorie românesc
- Pașaportul românesc (vișiniu cu CNP)
- Dreptul de ședere în Canada (pașaport, permanent resident card, drept de
lucru, drept de studii)
- Carte de identitate românescă (după caz)
- Permisul de conducere (pentru adresa de domiciliu)
Toate actele de mai sus vor fi aduse în original și o copie color în dimensiune
normală. (preluarea cererilor se va face off-line, finalizarea realizându-se la
Consulat).
Pentru înscrierea actelor de stare civilă canadiene în registrele de stare civilă
românești (naștere, căsătorie, deces)
Toate actele canadiene trebuie să îndeplinească procedura supralegalizării,
respectiv să fie ștampilate – pe original – de către MAE canadian (DFAITD – JLAC,
125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1A 0G2)
Pentru înscrierea certificatelor de naștere, acte necesare:
- Certificatul canadian în original cu ștampila MAE Canadian
- Certificatul românesc de căsătorie al părinților
- Pașapoartele românești și neromânești ale părinților (valabile)
- Pașaportul copilului
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Pentru înscrierea certificatelor canadiene de căsătorie, acte necesare:
-

Certificatul canadian de căsătorie, în original, cu ștampila MAE canadian
Certificatele de naștere, în original, ale soților
Pașapoartele soților (românești și neromânești) și actul care atestă dreptul
legal de ședere în Canada

Pentru înscrierea certificatelor canadiene de deces, acte necesare:
- Certificatul canadian de deces, în original, cu ștampila MAE canadian
- Pașaportul românesc al persoanei decedate
- Certificatele de naștere și căsătorie românești (pentru decedații care nu au
avut CNP) sau, după caz, dovada cetățeniei române
- Pașaprt valabil al persoanei care solicită înscrierea
Notă Înscrierea certificatelor de naștere pentru copiii sub 6 luni este gratuită.
Înscrierea certificatelor de deces este gratuită.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina noastră de web:
vancouver.mae.ro
Pentru operațiunile ce nu pot fi prestate / finalizate pe loc (înscrieri de acte de stare
civilă, pașapoarte, solicitări de acte din România (duplicate acte stare civilă, caziere
etc.), solicitanților li se recomandă să aducă și câte un plic preplătit și autoadresat cu
confirmare de primire (fiind sâmbătă și duminică, poșta nu lucrează).
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