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ÎNREGISTRAREA NAŞTERII
Declaraţia de naştere se face în localitatea în care s-a produs naşterea la biroul de
stare civilă. Declaraţia se poate face (obligatoriu) de unul dintre părinţii copilului, medicul
sau asistenta care a asistat la naştere, sau oricare altă persoană care are cunoştinţă despre
naşterea copilului.
Odată cu declaraţia de naştere vor fi prezentate următoarele înscrisuri:
 certificatul medical constatator al naşterii;
 actele de identitate ale părinţilor nou- născutului original şi copii;
 certificatul de căsătorie original şi copie;
 pentru copii din afara căsătoriei actul de identitate şi certificatul de naştere al
mamei original şi copie;
 pentru părinţii minori, aceştia vor fi însoţiti de reprezentantul legal care va
avea asupra sa actul de identitate.
Termenul de declarare a naşterii:
 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut- viu şi aflat în viaţă;
 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut- mort;
 30 de zile pentru copilul cu vârsta până la un an găsit sau abandonat de
mamă;
În aceste trei situaţii sunt cuprinse atât ziua naşterii (a găsirii) cât şi ziua în care se
face declaraţia.
 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în
termenul de 14 zile.
 După termenele precizate, dar în termen de un an, înregistrarea naşterii se
face cu aprobarea primarului.
 După trecerea unui an de zile, înscrierea naşterii se face prin sentinţă
judecătorească definitivă şi irevocabilă.
Situaţii speciale:
 Adopţia;
 Copil abandonat în unitatea sanitară;
 Copil găsit;
 Copil născut în afara căsătoriei;
 Copil din căsătorie a cărui părinţi au nume de familie diferite;
 Sentinţe de înregistrare tardivă a naşterii.
Pentru toate aceste situaţii va trebui să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă din localitatea
unde s-a născut copilul, fiind necesare o serie de înscrisuri specifice fiecărei situaţii.

