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CERTIFICATE NO. C221369/01/RO 

Înregistrarea nașterii 

 
Întocmirea actului de naştere se face de ofiţerul de stare civilă din cadrul 

serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii 

administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră, în 

a cărui/cărei rază/circumscripţie consulară s-a produs evenimentul. 

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, 

din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, sau 

persoanelor care au luat cunoştinţă despre naşterea copilului. 

Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de: 

- 30 de zile pentru copilul născut viu; 

- 3 zile pentru copilul născut mort.  

Termenul pentru înregistarea nașterii se socotesc de la data naşterii. În cazul în 

care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea 

naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut 

mort se întocmeşte numai actul de naştere.  

Întocmirea actului de naștere se face pe baza declarației verbale, precum și a 

următoarelor acte:  

- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie 

să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi 

parafa medicului;  

- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (original și copie); 

- actele de identitate privind părinţii, aflate în termen de valabilitate, În situaţia în 

care declararea naşterii nu e făcută de mamă sau tată, este necesar actul de 

identitate al declarantului. (original și copie); 

- dacă părinții sunt căsătoriti, dar poartă nume de familie diferit, se solicită 

declarația scrisă, semnată de ambii părinti, în față ofițerului de stare civilă care 

înregistrează nașterea sau a notarului public, cu privire la numele de familie pe 

care îl va dobândi copilul; 

- dacă părinții au domicilii diferite, se solicită declarația cu privire domiciliul 

copilului, semnată de parintele care declara nasterea, în față ofițerului de stare 

civilă care înregistrează nașterea. 

- dacă părintii nu sunt căsătoriti şi tatăl copilului îl recunoaşte, se anexează 

declaratia de recunoaştere a copilului dată exclusiv în fata ofiterului de stare civilă 

care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl 

dobândeşte copilul, la care se anexează consimtământul mamei, dat de asemenea, 

exclusiv în fața ofiterului de stare civilă care înregistrează naşterea. 
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