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Atribuirea codului numeric personal pentru cetăţenii români născuţi în străinătate 

În vederea aplicării, în mod unitar, a dispoziţiilor Legii 119/1996 cu privire la actele şi 

faptele de stare civilă republicată şi a prevederilor H.G. 64/2011  pentru aprobarea Metodologiei 

cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, Direcţia de Evidenţă a 

Persoanelor Bihor, vă aduce la cunoştinţă, modul de atribuire a codului numeric personal 

pentru cetăţenii români născuţi în străinătate. 

             Cetăţenilor români născuţi în străinătate C.N.P. li se atribuie astfel: 

 Dacă naşterea a fost înregistrată la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră 

ale României din străinătate : 

- de către Direcţia de Stare Civilă. - Sector 1, pentru cei născuţi în perioada 1 .01.1980 – 

31.12.2003; 

- de către misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale Romîniei din străinătate 

pentru copiii născuţi începând cu data de 1.01.2004 ; 

 De către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, la 

solicitarea structurii de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă 

a Persoanelor, pentru persoanele născute în străinătate înainte de 1980, ale căror acte de naştere 

au fost transcrise în registrele de stare civilă române ; 

 De către  structura de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Ecidenţă a Perosanelor  sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii 

administrativ-teritoriale unde se transcrie actul de naştere, pentru cei născuţi începând cu anul 

1980. 

 Cetăţenii români născuţi şi aflaţi în străinătate cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. la 

transcrierea/înscrierea certificatului de naştere străin pot depune cererea de atribuire a C.N.P. la 

misiunile diplomatice /oficiile consulare de carieră a României competente pentru statul de 

reşedinţă, care o va înainta spre soluţionare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date. Cererile trebuie să fie însoţite de copii ale actelor care dovedesc cetăţenia 

română şi ale certificatelor de naştere românesti.                                                                                                                                                                     
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