ANEXA VIII
CERTIFICAT PRIVIND UN ACT AUTENTIC SAU UN ACORD PRIVIND DIVORȚUL ORI SEPARAREA DE DREPT
[Articolul 66 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]
IMPORTANT
A se elibera, la cererea unei părți, numai dacă statul membru care a delegat autorității publice sau altei autorități
competența de a întocmi sau de a înregistra în mod formal actul autentic sau de a înregistra acordul este competent în
temeiul capitolului II secțiunea 1 din regulament, astfel cum se menționează la punctul 2, și actul autentic sau acordul are
efecte juridice obligatorii în statul membru respectiv, astfel cum se menționează la punctul 7.5 sau 8.4.
1. STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)
Belgia
Bulgaria
Cehia
Germania
Estonia
Grecia
Irlanda
Spania
Franţa
Croaţia
Italia
Cipru
Letonia
Lituania
Luxemburg
Ungaria
Malta
Ţările de Jos
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
Regatul Unit
2. STATUL MEMBRU DE ORIGINE ESTE COMPETENT ÎN TEMEIUL CAPITOLULUI II SECȚIUNEA 1 DIN REGULAMENT*
2.1. Da
3. INSTANȚA SAU AUTORITATEA COMPETENTĂ CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*
3.1. Denumirea*
3.2. Adresa*
3.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*
Telefon

Fax

E-mail

...

...

4. NATURA ACTULUI*
4.1. Act autentic (în acest caz vă rugăm să completați punctul 7)
4.2. Acord (în acest caz, vă rugăm să completați punctul 8)
5. OBIECTUL ACTULUI AUTENTIC SAU AL ACORDULUI*
5.1. Divorț
5.2. Separare de drept
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6. CĂSĂTORIA*
6.1. Soți*
6.1.1.
6.1.1.1. Nume*
6.1.1.2. Prenume*
6.1.1.3. Data nașterii (zz/ll/aaaa)*
6.1.1.4. Locul nașterii
6.1.1.5. Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă este cazul și dacă această informație este
disponibilă)
6.1.1.6. Adresa (dacă această informație este disponibilă)
6.1.1.6.1. astfel cum este menționată în actul autentic sau în acord …
6.1.1.6.2. orice informații suplimentare (de exemplu, referitoare la o altă adresă actuală) …
6.1.2.
6.1.2.1. Nume*
6.1.2.2. Prenume*
6.1.2.3. Data nașterii (zz/ll/aaaa)*
6.1.2.4. Locul nașterii
6.1.2.5. Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă este cazul și dacă această informație este
disponibilă)
6.1.2.6. Adresa (dacă această informație este disponibilă)
6.1.2.6.1. astfel cum este menționată în actul autentic sau în acord …
6.1.2.6.2. orice informații suplimentare (de exemplu, referitoare la o altă adresă actuală) …
6.2. Data, țara și locul căsătoriei*
6.2.1. Data (zz/ll/aaaa)*
6.2.2. Țara*
6.2.3. Locul (dacă această informație este disponibilă)
7. ACTUL AUTENTIC
7.1. Autoritatea publică sau altă autoritate competentă în acest sens, care a întocmit sau a înregistrat actul autentic (dacă
diferă de instanța sau autoritatea competentă menționată la punctul 3)
7.1.1. Denumirea
7.1.2. Adresa
7.2. Data (zz/ll/aaaa) la care a fost întocmit actul autentic de către autoritatea menționată la punctul 3 sau la punctul 7.1
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7.3. Numărul de referință al actului autentic (dacă există)
7.4. Data (zz/ll/aaaa) la care a fost înregistrat actul autentic în statul membru de origine (dacă diferă de data menționată la
punctul 7.2)
7.4.1. Numărul de referință din registru (dacă există)
7.5. Data (zz/ll/aaaa) de la care actul autentic are efecte juridice obligatorii în statul membru de origine
8. ACORDUL
8.1. Autoritatea publică care a înregistrat acordul (dacă diferă de instanța sau autoritatea competentă menționată la
punctul 3)
8.1.1. Denumirea
8.1.2. Adresa
8.2. Data (zz/ll/aaaa) înregistrării acordului
8.3. Numărul de referință din registru (dacă există)
8.4. Data (zz/ll/aaaa) de la care acordul are efecte juridice obligatorii în statul membru de origine
Întocmit la
data (zz/ll/aaaa)
Semnătura şi/sau ştampila

(1) Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea
hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii
(JO L 178, 2.7.2019, p. 1) (denumit în continuare „regulamentul”).
(2) Câmpurile urmate de (*) sunt câmpuri obligatorii.
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