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VĂ FACEM CUNOSCUT  DISPOZIŢIILE LEGALE REFERITOARE LA DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII 
NOU-NĂSCUTULUI, DUPĂ CUM URMEAZĂ 

- PERSOANELE OBLIGATE SĂ DECLARE NAŞTEREA; 
- TERMENELE LEGALE ÎN CARE SE DECLARĂ NAŞTEREA; 
- DOCUMENTELE NECESARE DECLARĂRII NAŞTERII. 
Extras din H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitarã a dispoziţiilor în 
materie de stare civilã, modificată şi completată. Unele prevederi ale H.G. au fost înlocuite cu prevederi 

din Noul Cod civil 
 

Înregistrarea naşterii 
Art. 28. - (1) Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilã din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, dupã 

caz, de ofiţerul de stare civilã din cadrul primãriei unitãţii administrativ - teritoriale în a cãrei razã s-a produs 
evenimentul. 
  (2) În registrul de naşteri se înregistreazã copilul nãscut viu şi copilul nãscut mort. 
  (3) Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere, separat, pentru fiecare copil. 
În acelaşi mod se procedeazã şi în cazul gemenilor siamezi. 
  Art. 29. - (1) Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:  

a) 15 zile de la data naşterii, pentru copilul nãscut viu şi aflat în viaţã; 
  b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul nãscut mort; 
  c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nãscut viu care a decedat înãuntrul termenului de 15 
zile; 
  d) 30 de zile pentru copilul cu vârsta de pânã la un an, gãsit sau pãrãsit de mamã în 
maternitate/unitãţi sanitare.  

(2) În termenele prevãzute la lit. a), b) şi d) se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a gãsirii, cât şi ziua 
în care se face declaraţia. 
  Art. 30. - (1) Înregistrarea naşterii se face în baza urmãtoarelor documente:  

a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular - tip, care va trebui sã poarte 
numãr de înregistrare, datã certã, sigiliul/ştampila unitãţii sanitare, semnãtura şi parafa medicului; 
  b) actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacã naşterea nu este declaratã de mamã; 
  c) certificatul de cãsãtorie al pãrinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacã sunt cãsãtoriţi, iar 
dacã aceştia poartã nume de familie diferit, declaraţia scrisã cu privire la numele pe care îl va dobândi 
copilul;” 
  d) declaraţia cu NOUL NUME DE FAMILIE AL COPILULUI  (din afara căsătoriei) SE DECLARĂ DE CĂTRE 
PĂRINŢI, ÎMPREUNĂ, LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR LA CARE A 
FOST ÎNREGISTRATĂ NAŞTEREA (art.450, alin.(2) tezea a II-a din Noul Cod civil – Legea nr,287/2009 
republicată cu modificări şi completări); în cazul tatãlui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.  
 e) DECLARAŢIA RECUNOAŞTERII COPILULUI POATE FI FĂCUTĂ LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 
LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, PRIN ÎNSCRIS AUTENTIC SAU PRIN TESTAMENT (art.416, alin.(1) din 
Legea nr.297/2009 republicată cu modificări şi completări). 

(2) În situaţia în care unul dintre pãrinţi sau ambii sunt cetãţeni strãini, sunt necesare documentele 
prevãzute la alin. (1), precum şi urmãtoarele:  

a) paşaportul pãrintelui cetãţean strãin/pãrinţilor cetãţeni strãini, respectiv actul de identitate 
pentru cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizatã a 
filei care conţine datele de identificare; 

 b) certificatul de cãsãtorie al pãrinţilor copilului şi traducerea legalizatã a acestuia, dacã pãrinţii sunt 
cãsãtoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. 
(6) .  

(3) În situaţia în care ambii pãrinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentele prevãzute la alin. 
(1) lit. a) şi d), precum şi urmãtoarele:  

a) certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacã declararea naşterii nu 
este fãcutã de mamã; 

 b) actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre pãrinţii copilului.” 
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