
Acte Nastere 
Înregistrarea nasterii produsa pe raza administrativ-teritoriala locala : 

1. Certificat medical constatator al nasterii 
 
2. Actul de identitate al mamei si/sau al declarantului, daca nasterea nu este 
declarata de mama - original si copie 
 
3. Certificatul de casatorie al parintilor copilului - original si copie, daca sunt 
casatoriti, iar daca acestia poarta nume diferite, declaratia scrisa cu privire la 
numele pe care il va dobandi copilul; 
 
4. Livretul de familie, dupa caz 
 
5. Declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de 
catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la 
notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste 
copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei; in cazul tatalui minor, 
acesta este asistat de reprezentantul legal. 
 
6. In situatia in care unul dintre parinti sau ambii sunt cetateni straini, sunt 
necesare documentele prevazute mai sus precum si urmatoarele: pasaportul 
parintelui cetatean strain/ parintilor cetateni straini, respectiv actul de 
identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original 
si copie si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare, 
precum si certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea 
legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti. Originalul certificatului si 
traducerea acestuia vor fi apostilate / supralegalizate. 

 
 
MENTIUNI:  

Formulare completate de solicitant 
 
- Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre 
prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si 
declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe 
baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele 
de familie si prenumele copilului.  
- Declaratie de recunoastere a copilului de catre tata - în cazul unui copil 
rezultat din afara casatoriei - semnata de ambii parinti 
- Cerere de înregistrare a nasterii când declaratia se face dupa trecerea a 15 
zile de la nastere, dar nu mai mult de 1 an 
- Declaratie privind stabilireaa domiciliului copilului pentru cazul în care 
parintii au domicilii diferite.  


