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ÎNREGISTRAREA NAŞTERII 

 

Înregistrarea naşterii (nou-născut) în termenul legal de 30 de zile 

 

Unde se înregistrează nașterea? 

Întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), în a 

cărei rază s-a produs evenimentul. 

 

Cine poate solicita înregistrarea nașterii? 

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

nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere 

sau a personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea, sau a oricărei 

persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului. 

 

În cât timp de la data nașterii trebuie să solicit înregistrarea nașterii? 

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 

- 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.  

 

 

 

https://www.primariatm.ro/nasteri/


Care sunt actele necesare înregistrării nașterii? 

- 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. 

Observație :Când declaraţia naşterii este făcută de un cetăţean străin/apatrid necunoscător al 

limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare 

înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret şi traducător autorizat sau, 

după caz, interpret autorizat al limbajului mimico - gestual ori al limbajului specific 

persoanelor cu surdocecitate. 

 

Înregistrarea tardivă a naşterii după 30 de zile de la data naşterii 

 

Actele necesare înregistrării tardive a nașterii: 

Înregistrarea tardivă a naşterii persoanei cu vârsta de până la 14 ani 

- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să 

poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa 

medicului; 

- dacă nu există certificat medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-

legală cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei – expertiza se 

solicită de către ofiţerul de stare civilă, după depunerea cererii şi a documentelor. 

- actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă; 

- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi fotocopie; 

- certificatul de naştere al mamei / certificatele de naştere ale părinţilor copilului şi actul 

de identitate al tatălui, în original şi fotocopie, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi; 

-declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi 

în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, dacă părinţii poartă nume de familie 

diferit; 

-declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa 

ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe 

care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei. 

 

Înregistrarea tardivă a naşterii persoanei cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani 

Se prezintă documentele necesare înregistrării naşterii copilului cu vârsta de până 

la 14 ani precum şi declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată şi, după caz, 

a părinţilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexează 2 

fotografii mărimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 20, respectiv în anexa 

nr. 21 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare 

civilă. 
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Înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore 

Se prezintă documentele necesare înregistrării naşterii copilului cu vârsta de până la 14 

ani precum şi cererea scrisă a declarantului, însoţită de următoarele documente: 

a) declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, dată în faţa ofiţerului de stare 

civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm; 

b) declaraţia a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, dată 

în faţa ofiţerului de stare civilă. 

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea tardivă a 

naşterii sale, aceasta dă o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de 

stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naştere a fost înregistrată în 

conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Înregistrarea adopției încuviințată în România 

 

Unde se depune cererea? 

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 se 

află domiciliul adoptatului sau sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte 

adoptatul. 

În noul act de naştere întocmit, rubrica „Locul naşterii” se va completa cu datele din actul de 

naştere iniţial. 

Dacă adoptatul este cetăţean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naştere se va 

întocmi de către Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti. 

Acte necesare 

– hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat adopţia, definitivă, în copie legalizată 

de către instanţa care a pronunţat-o; 

– hotărârea judecătorească prin care s-a admis încredinţarea minorului pentru adopţie, 

definitivă, în copie legalizată de către instanţa care a pronunţat-o; 

– certificatul de naştere, în original al adoptatului; 

– certificatul de căsătorie al adoptatorilor, în original şi fotocopie; 

– certificatul de naştere, în original şi fotocopie, al persoanei care adoptă, dacă este 

necăsătorit(ă); 

– actele de identitate, în original şi fotocopie (adoptatori şi adoptat, dacă este cazul). 

Înregistrarea adopției încuviințată în străinătate 

Unde se depune cererea? 

Adopţiile încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu prin întocmirea unui 

nou act de naştere la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti. 
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Adopţiile încuviinţate în străinătate privind persoane ale căror acte de naştere şi, după caz, 

de căsătorie sunt înregistrate în România se înscriu numai prin menţiune, pe marginea 

actelor de stare civilă, dacă la data încuviinţării adopţiei acestea nu aveau cetăţenie română. 

 

Acte necesare 

– sentinţa de recunoaştere de către tribunalul competent a sentinţei de încuviinţare a adopţiei 

din străinătate, conform prevederilor art. 1095 din Legea nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă; 

– sentinţa de adopţie definitivă, în original; 

– traducerea legalizată a sentinţei de adopţie; 

– certificatul de naştere, în original, al adoptatului şi, după caz, certificatul de căsătorie; 

certificatele de naştere ale copiilor minori ai adoptatului; 

– certificatul de căsătorie al adoptatorilor, tradus şi legalizat, dacă este cazul; 

– actul de identitate al adoptatului, în original şi fotocopie. 

Cererea pentru întocmirea noului act de naştere se poate depune personal, sau prin 

împuternicit cu procură specială, autentificată. 

Sentinţa de adopţie, în original, traducerea legalizată, întocmită în străinătate, precum şi 

procura specială, întocmită în străinătate, trebuie să îndeplinească formalitățile 

de supralegalizare / apostilare, în funcție de statul în care au fost emise. 

Taxe 

Nu se percep taxe pentru înregistrarea nașterii. 
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