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INREGISTRAREA NASTERII  

Inregistrarea nasterii in cazul nou-nascutilor, se face in termen de 15 zile de 
la data producerii evenimentului.  
Declararea nasterii se poate face de oricare dintre parinti, iar daca, din 
diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, 
persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea 
medicala in care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat 
cunostinta despre nasterea unui copil.  
 
SITUATII:  
 
1. Inregistrarea nasterii copilului din casatorie - Acte necesare:  

 certificatul medical constatator al nasterii  
 certificatului de casatorie al parintilor copilului  
 actele de identitate ale parintilor 

 
2. Inregistrarea nasterii copilului din afara casatoriei - Acte 
necesare:  

 certificatul medical constatator al nasterii 
 certificatul de nastere al mamei copilului  
 actul de identitate al mamei 

 
Recunoasterea nou – nascutului de catre tata  

 actul de identitate al tatalui 
 declaratie scrisa de recunoastere a minorului de catre tata, data in fata 

ofiterului de stare civila 
 timbru fiscal de 2 RON 

 
3. Inregistrarea copilului nascut mort  
Termen de inregistrare: 3 zile de la data nasterii  
 
4. Inregistrarea copilului nascut viu care a decedat in interiorul 
termenului de 15 zile  
Termen de inregistrare: 24 de ore de la data decesului  
 
5. Declararea copilului se face dupa expirarea termenelor prevazute 
de lege  
- Pana intr-un an de la nasterea copilului - inregistrarea nasterii se face cu 
aprobarea primarului  
Acte necesare:  

 certificatul medical constatator al nasterii  
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 certificatului de casatorie al parintilor copilului  
 actele de identitate ale parintilor  
 declaratia scrisa in care se arata motivele pentru care s-a intarziat 

inregistrarea nasterii. 

- Dupa un an de la nasterea copilului – inregistrarea nasterii se face prin 
hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila cu privire la 
incuviintarea inregistrarii tardive a nasterii.  
 

NUMELE COPILULUI - ESTE CEL AL PARINTILOR  
Exceptie: Parintii copilului au nume de familie diferite  
Acte necesare:  

 certificatul medical constatator al nasterii  
 certificatului de casatorie al parintilor copilului  
 actele de identitate ale parintilor  
 declaratie scrisa, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele 

copilului, data in fata ofiterului de stare civila. 

 
NOTA: In cazul parintilor care nu se inteleg cu privire la numele copilului 
Primarul localitatii unde se inregistreaza nasterea, prin dispozitie va decide 
numele copilului  
 
CAZURI SPECIALE 
  
Copil gasit in comuna Largu 
Intocmirea actului de nastere se face in termen de 30 de zile, de la data 
gasirii copilului, la Primaria comunei Largu .  
Persoana care a gasit copilul este obligata ca in termen de 24 de ore sa 
anunte politia si sa prezinte copilul cu toate obiectele si inscrisurile aflate 
asupra acestuia.  
Acte necesare:  

 procesul-verbal intocmit de politie, medic si reprezentantul autoritatii 
tutelare din cadrul primariei.  

 
Copil abandonat de catre mama in unitati sanitare  
Inregistrarea nasterii se face in termen de 30 de zile  
Acte necesare:  

 certificatului medical constatator al nasterii  
 procesul-verbal incheiat de politie, conducatorul unitatii sanitare si de 

reprezentantul autoritatii tutelare din cadrul primariei.  

 


