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inregistrarea natern

Termenul pentru declararea i inregistrarea naterii copilului este de :30 zile de la data naterii, pentru copilul
nascut viu §i aflat in viata; 3 zile de la data naterii, pentru copilul nascut mod; 24 de ore de la data decesului,
pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 30 zile.

Acte necesare (original i fotocopie), in functie de situatie:

1. Parintii sunt casatoriti:
• certificatul medical constatator al naterii, tntocmit pe formular tip care trebuie sã poarte numar de
inregistrare, data certa, sigiliu1/§tampila unitatii sanitare, semnatura i parafa medicului;
• certificatul de casatorie (original §i fotocopie);
• actele de identitate ale parintilor (original §i fotocopie);

Obs. Daca parintii poarta nume de familie diferite, este necesara declaratia scrisa cu privire la numele pe care
II va dobandi copilul semnata de ambii parinti in fata ofiterului de stare civila sau a notarului public.

2. Parintii nu sunt casatoriti, iar copilul este recunoscut de tata:
• certificatul medical constatator al naterii, Intocmit pe formular tip care trebuie sã poarte numar de
inregistrare, data certa, sigiliu1/§tampila unitatii sanitare, semnatura §i parafa medicului;
• certificatul de na§tere al mamei (original §i fotocopie);
• actul de identitate al mamei (original §i fotocopie);
• actul de identitate al tatalui (original §i fotocopie);

.certificatul de na%ere al tatalui (original §i fotocopie),

• in cazul in care copilul este recunoscut de catre tata, ambii parinti vor completa §i semna numai In fata
ofiterului de stare civila care inregistreaza na§terea, declaratia din care sã rezulte §i numele de familie pe care
urmeaza sã-I poarte copilului.

3. Mama copilului nu este casatorita, iar copilul nu este recunoscut de tata:

• certificatul medical constatator al naterii, intocmit pe formular tip care trebuie sã poarte numar de
inregistrare, data certa, sigiliu1/§tampila unitatii sanitare, semnatura i'parafa medicului;
• certificatul de na%ere al mamei (original §i fotocopie);
• actul de identitate al mamei (original §i fotocopie)

In acest caz certificatul de na§tere al copilului poate fi solicitat numai de ate mama copilului.

Situatii particulare:

In situatia In care unul dintre parinti sau ambii sunt cetateni straini, sunt necesare documentele enumerate
anterior, precum i urmatoarele:
- Paaportul parintelui cetatean strain sau apatrid/parintilor cetateni straini sau apatrizi, respectiv actul de
identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau ai Confederatiei Elvetiene sau, dupa caz,
documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari, in original §i in fotocopie;
- In cazul cetatenilor straini ale caror acte de identitate nu contin date inscrise prin utilizarea alfabetului latin se
solicita traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare ale persoanei;
- Certificatul de casatorie al parintilor copilului, inregistrat in registrele de stare civila romane, daca unul dintre
parinti este cetatean roman; daca ambii parinti sunt cetateni straini se prezinta certificatul de casatorie, in original,
precum Si traducerea legalizata a acestuia, apostilate/supralegalizate.

Obs.: - In cazul in care casatoria parintilor a fost incheiata in strainatate §i nu a lost transcrisa/inscrisa in
registrele de stare civila romane, se procedeaza la transcrierea/inscrierea certificatelor in registrele de stare civila
romane; nasterea copilului se inregistreaza dupa transcriereafinscrierea casatoriei parintilor;
- Daca parintii nu se inteleg cu privire la numele de familie i prenumele copilului, instanta de tutela stabilete
numele de familie §i/sau prenumele, dupa caz;
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- Cand declararea nasterii este facuta de un cetatean strain necunoscator al limbii romane on de o persoana Cu
handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare inregistrarii actului se solicita prin intermediul unui
interpret autorizat sau, dupa caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual on al limbajului specific
persoanelor Cu surdocecitate.

In situatia in care ambii parinti au varsta sub 14 ani sunt necesare:
a) certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de
inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura §i parafa medicului;
b) certificatul de nastere al mamei;
C) actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, daca declararea nasterii nu este
facuta de reprezentantul legal al mamei copilului.

inregistrarea tardiva a naterii
Dupa implinirea termenului de 30 de zile, prevazut de lege, intocmirea actului de nastere se face la cererea scrisa
a declarantului, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul,
precum si cu avizul conform al D.J.E.P.Olt.

inregistrarea tardiva a na*terii copiilor cu varsta de pana la 14 ani
inregistrarea actului de nastere se face in baza: certificatului medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-
tip, care va trebui sã poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliuVstampila unitatii sanitare, semnatura si
parafa medicului; actul de identitate al mamei §i al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si fotocopie, iar daca acestia poarta nume de familie
diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul, semnata de ambii parinti in fata
ofilerului de stare civila sau a notarului public; declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei,
data de calm tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza na§terea, din care sã rezulte si numele de
familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei. Tatal minor il poate recunoaste
singur pe copilul sau daca face dovada discernamantului la momentul recunoasterii, prin efectuarea expertizei
psihiatrice, iar daca nu exista certificat medical constatator al nasterii este necesara expertiza medico-legala cu
privire la data nasterii, in format an, luna, zi, si sexul persoanei.
Dispozitiile mentionate se aplica in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a
produs in strainatate si nu a fost declarata oil a fost inregistrata cu date nereale privind identitatea parintilor, iar
declararea nasterii sau inregistrarea nasterii se face in tara.

inregistrarea tardiva a na§terii copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 §i 18 ani
Se prezinta documentele necesare inregistrarii nasterii copilului cu varsta de pana la 14 ani precum si declaratia
persoanei a carei nastere nu a fost inregistrata si, dupa caz, a parintilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal
ai/al persoanei, la care anexeaza 2 fotografii marimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 20,
respectiv in anexa nr_ 21 din Metodologia aprobata prin H.G. nr. 64/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;
declaratia se dã in fata ofiterului de stare civila/personalului cu atribulii de stare civil&

inregistrarea tardiva a na§terii persoanei majore
Cererea scrisa a declarantului este insotita de umiatoarele documente:
a) certificatul medical constatator al nasterii;
b) declaratia persoanei a carei nastere nu a fost inregistrata, data in fata ofiterului de stare civila/personalului Cu
atributii de stare civila, la care anexeaza 2 fotografii marimea 3/4 cm;
C) declaratia a 2 membri ai familiei, iar in lipsa acestora, a doua persoane care o cunosc, data in fata ofiterului de
stare civila



Acte necesare pentru inregistrarea 

easatoriei 

Pentru incheierea casatoriei, viltorii soti vor

depune urm5toarele acte:

• Buletinele/c5rtile de identitate (original 5i copie)

• Certificatele de na5tere (original 5i copie)

• Certificate prenuptiale intocmite pe formular-tip

(eliberate de medicul de familie sau cabinetul
premarital, Cu 10 zile — calendaristic numarate —

inaintea datei de casatorie 51 in aceea51 data

depuse) cu mentiunea „SE POATE CASATORI"

• Dac5 unul dintre soli a mai avut o c5satorie

incheiata, va prezenta sentinta civil5 de divort

cu mentiunea „r5mas5 definitiv5"

• Dac5 unul dintre soti este v5duv, va prezenta

copie legalizat5 dup5 certificatul de deces

In cazul incheierii c5s5toriei cu un cetatean strain

sunt valabile actele prezentate mai sus. in plus,

pentru cet5teanul str5in vor fi prezentate:

• Pa5aportul sau carte de identitate, dup5 caz,

• Copie tradus5 5i legalizat5 dup5 certificatul de
na5tere cu apostila de la Haga (dup5 caz) sau
extras multilingv (dup5 caz)

• Dac5 este cazul, copie tradus5 5i legalizata dup5
sentinta de divort sau certificatul de deces

• Misiunea diplomatic:5 a t5rii respective va
elibera o dovad5 (cutum5) din care s5 rezulte c5
sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de
legea sa nationala, pentru incheierea c5satoriei

• Traduc5tor autorizat de Ministerul Justitiei

• Declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa
rezulte cã indeplinesc condiitiile necesare
incheierii easatoriei in Rom5nia
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Actul de deces se intocmeste la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale
(municiptu, oras sau comuna), in a carei raza teritoriala s-a produs decesul, pe baza declaratiei verbale facute de care membrii familiei
decedatului, jar in lipsa acestora de catre medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul sau once persoana care are
cunostinta despre deces.

Termenul pentru declararea si inregistrarea decesului este de:
- 3 zile de la data incetarii din viata, cand cauza decesului este naturala;
- 48 de ore socotit de la momentul mortii, cand decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum si in cazul
gasirii unui cadavru;
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile.

Termenul se socoteste de la momentul incetarii din viata a persoanei, in care se cuprinde atat ziva in care s-a produs decesul, cat si ziva in
care se face declaratia.

Daca decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenele legale, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului
(procuraturii).

Acte fitycesa re

()data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:
• certificatul medical constatator al decesului, intocmit i semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a facut constatarea in care

trebuie consemnatd cauza decesului;
• actul de identitate al celui decedat (in original i copie);
• livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare;
• certificatul de na,5tere, casatorie al decedatului (in original i copie);
• actul de identitate at declarantului (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, in original si copie).

Cand decesul se datoreaza unei cauze violente, accident, sinucidere, declarantul va depune urmatoarele acte:
- certificatul medical constatator at decesului;
- dovada eliberatd de politie sau parchet (procuraturd) din care sd rezulte cä una dintre aceste autoritati a fost sesizatd despre deces;
- certificatul de natere, casatorie al decedatului (in original i copie);
- actul de identitate al celui decedat (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, in original si copie);
- cartea de identitate a declarantului (in original si copie);
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TRANSCRIERE NA$TERE

• Certificatul de nastere emis de autoritatile straine, in original;
o Copie xerox a certificatul de nastere strain;
e Traducerea In limba romana legalizata a certificatului de nastere strain;
• Copii xerox certificate de nastere parinti;
o Copii xerox acte de identitate parinti;
• Copie xerox certificat de casatorie parinti (daca este cazul);
o Copie xerox act identitate pers. Imputernicita (daca este cazul);

* Procura speciala (daca este cazul )autentificata:

o facuta la notar public, in tara
• facuta in strainatate — la notar public in limba oficiala a tarii respective (obligatoriu

APOSTILLATA/SUPRALEGALIZATA, dupa caz, i tradusa in tara prin traducere

legalizata), la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei

PRECIZARI: 

- Daca certificatul de naVere este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05
octombrie 1961 aceasta trebuie sä alba aplicata Apostilla Conventiei de la Haga din 05
octombrie 1961;

- Daca certificatul de nastere este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la
Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie sä fie supralegalizata;

- Daca certificatul de naVere este emis de un stat cu care Romania are incheiate
tratate/conventiilacorduri de asistenta juridica aceasta este scutita de apostilare sau
supralegalizare;

Traducerile si lecializarile se fac la notar in Romania. 

- Extrasul de nastere multilingv - FORMULARUL A, nu se spralegalizeaza si nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primaria de domiciliu a parintelui care solicita
transcrierea, personal sau prin imputernicit Cu procura speciafa.

TRANSCRIERE CASATORIE 

o Certificatul de casatorie emis de autoritatile straine, in original;
o Copie xerox _a certificatul de casatorie strain;
o Traducerea In limba romana legalizata a cerlificatului de casatorie strain;
o Copii xerox certificate de nastere soti;
o Copii xerox acte de identitate soti;
O Declaratile sotilor, autentice, cu privire la numele de familie pe care II poarta in timpul casatoriei,
daca in certificatul de casatorie strain nu se mentioneaza acest lucru;

*Copie xerox act identitate pers. imputemicita (daca este cazul);

* Procura speciala (daca este cazul )autentificata:

o facuta la notar public, in tara
o facuta in strainatate — la notar public in limba oficiala a tarii respective (obligatoriu

APOSTILLATA/SUPRALEGALIZATA, dupa caz, i tradusa In tara prin traducere
legalizata), la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei



PRECIZARI: 

- Dace' certificatul de casatorie este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din
05 octombrie 1961 aceasta trebuie sa alba aplicata Apostilla Conventiei de la Haga din 05
octombrie 1961;

- Dace certificatul de casatorie este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de
la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie se fie supralegalizata;

- Dace certificatul de casatorie este emis de un stat cu care Romania are incheiate
tratate/convenfii/acorduri de asistenfa juridica aceasta este scutita de apostilare sau
supralegalizare.

Traducerile si legalize rile se fac la notar in Romania. 

- Extrasul de casatorie multilingv-FORMULARUL B, nu se spralegalizeaza *i nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primaria de domiciliu a sofului care solicita
transcrierea, personal sau prin imputemicit cu procure speciala.

TRANSCRIERE DECES

Certificatul de deces emis de autoritatile straine, in original;
• Copie xerox a certificatul de deces strain;
• Traducerea in limba romana legalizata a certificatului de deces strain;
• Copii xerox act de identitate at persoanei decedate;
• Copii xerox certificat de na§tere at persoanei decedate;
• Copie xerox certificat de casatorie at persoanei decedate (daca este cazul);
• Copie xerox act identitate pers. imputernicita (daca este cazul);
• Procura speciala (daca este cazul )autentificata:

• facuta la notar public, in tara
• facuta in strainatate — la notar public in limba oficiala a tarii respective (obligatoriu

APOSTILLATA/SUPRALEGALIZATA, dupa caz, §i tradusa in tara prin traducere
legalizata), la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei

PRECIZARI: 

- Dace certificatul de deces este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05
octombrie 1961 aceasta trebuie se alba aplicata Apostilla Conventiei de la Haga din 05
octombrie 1961;

- Dace certificatul de deces este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la
Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie se fie supralegalizata;

- Dace certificatul de deces este emis de un stat cu care Romania are incheiate
tratate/convenfii/acorduri de asistenfa juridica aceasta este scutita de apostilare sau
supralegalizare.

Traducerile i legalize rile se fac la notar in Romania. 



- Extrasul de deces multilingv - FORMULARUL C, nu se spralegalizeaza Si nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primaria de domiciliu a persoanei care solicit.1
transcrierea sau la primaria ultimului domiciliu a persoanei decedate, personal sau prin
imputemicit Cu procura special&


