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Înregistrarea naşterii 

 
Competenţa aparţine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofiţerului de stare 
civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.  
Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de : 

- 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;  
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;  
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 

zile.  
 
Acte necesare (original și fotocopie), în funcţie de situaţie: 
 
1. Părinţii sunt căsătoriţi: 
• certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr 
de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 
• certificatul de căsătorie (original şi fotocopie); 
• actele de identitate ale părinţilor (original şi fotocopie); 
• actul de identitate al declarantului, după caz. 
 
Obs. Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia scrisă cu privire la 
numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau 
a notarului public. 
 
2. Părinţii nu sunt căsătoriţi, iar copilul este recunoscut de tată: 
• certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr 
de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 
• certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie); 
• actul de identitate al mamei (original şi fotocopie); 
• actul de identitate al tatălui (original şi fotocopie); 
• în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinţi vor completa şi semna numai 
în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, declaraţia din care să rezulte şi 
numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul (ANEXA nr. 41). 
 
Obs. Declaraţia cu privire la numele de familie al copilului, se dă și se semnează numai în faţa 
OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ. Declaraţia cu privire la recunoaşterea copilului de către tată, 
poate fi dată şi în fața NOTARULUI PUBLIC. 

 


