
 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU  
ÎNREGISTRAREA NOU-NĂSCUTULUI 

 
Acte necesare :  
 

PENTRU PERSOANELE CĂSĂTORITE:  
 Certificatul medical constatator al nou-născutului; 
 Actele de identitate (BI, CI, CIP) valabile ale părinților originale si copii;  

 Certificatul de căsătorie, original și copie. 
 

     În cazul în care naşterea nu este declarată de către unul dintre părinţi, este necesar 
actul de identitate al declarantului si declaratia autentificata privind domiciliul copilului 

(daca parintii au domicilii diferite).  

În cazul în care părinţii au nume de familie diferit, stabilirea numelui de familie al 
copilului se face prin declaratie scrisa, semnata de ambii parinti, in fata ofiterului de 

stare civila sau a notarului public.  

 

PENTRU PERSOANELE NECĂSĂTORITE:  
 Certificatul medical constatator al nou-născutului; 
 Actele de identitate (BI, CI, CIP) valabile ale părinților originale și copii;  
 Certificatele de nastere ale parintilor originale si copii; 

 Certificatul de divorț sau sentinta de divort legalizata, timbrata, semnata, cu 

mentiunea definitiva, pentru mamele care aumai fost casatorite.  

 
PREZENŢA PĂRINŢILOR ESTE OBLIGATORIE ! 
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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 înlăuntrul 

termenului de 15 zile.  

 

        Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din 

diferite motive nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au 

fost de fata la nastere, asistentului social sau, dupa caz, persoanei cu atributii de 

asistenta sociala din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea sau oricarei persoane 

care a luat cunostinta despre nasterea copilului. 


