Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Județului Teleorman informează:
MĂSURI PRIVIND PUNEREA ÎN LEGALITATE A MINORILOR NEÎNREGISTRAȚI

-

În atenția medicilor de familie, medicilor de obstetrică-ginecologie, asistenților sociali,
reprezentaților romilor –

Urmare a adresei D.E.P.A.B.D. nr. 3365547 din data de 18.03.2021 prin care a fost înaintată

Analiza situației privind punerea în legalitate pe linie de stare civilă și de evidenţă a persoanelor, asistaților
și copiilor instituționalizați în unitățile sanitare și de protecție socială, în trimestrul IV/2020, analiză din
conținutul căreia rezultă că există numeroase situații în care nu se solicită înregistrarea nașterii pentru
nou-născuții vii, vă supunem atenției următoarele aspecte:
1. Este necesară afișarea în secțiile de obstetrică-ginecologie și la cabinetele asistenților sociali a
prevederilor legale privind punerea în legalitate a nou-născutului viu, a documentelor necesare
înregistrării nașterii în registrele de stare civilă, precum și a datelor de contact ale oficiilor de stare civilă
competente. Se va pune accent pe obligațiile părinților de a solicita înregistrarea nașterii.

Conform prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă :
”Art. 14. - Întocmirea actului de naștere se face de personalul cu atribuții de stare civilă din
cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau din cadrul primăriei
unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de către
șeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.
Art. 141. - (1) Declararea nașterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu și
în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data nașterii. În cazul în care
copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea nașterii se face în termen de
24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmește numai actul de naștere.
(2) Întocmirea actului de naștere se face pe baza declarației verbale a persoanelor prevăzute
la art. 16, a actului de identitate al mamei și al declarantului, a certificatului medical
constatator al nașterii și, după caz, a certificatului de căsătorie al părinților.
(3) Întocmirea actului de naștere al copilului, în lipsa actului de identitate al mamei, se face pe baza
celorlalte documente prevăzute la alin. (2), a documentului întocmit de reprezentantul poliției cu ocazia
verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, cu privire la datele de
identificare a mamei, și a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul național de evidență a
persoanelor.
(4) Întocmirea actului de naștere al copilului, în cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată, se
face pe baza declarației scrise a persoanelor prevăzute la art. 16, unui proces-verbal privind identitatea
declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului,
de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare, a certificatului medical constatator al nașterii și a
actului de identitate al declarantului. În acest caz, numele de familie și prenumele copilului se stabilesc
prin dispoziție emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativteritoriale unde se înregistrează nașterea.
(5) Dacă declarația privește un copil din afara căsătoriei, iar recunoașterea paternității are loc în
momentul declarării nașterii, datele privind tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din
cuprinsul actului de naștere ce se întocmește.
Art. 142. - (1) După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut la art. 14 1 alin. (1),
întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea
primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul
conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al
Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București. Înregistrarea nașterii
se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), întocmirea actului de naștere se face pe baza documentelor prevăzute
la art. 141 alin. (2) sau (3), precum și a verificărilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
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(21) Dacă nu există certificat medical constatator al nașterii, actul de naștere se întocmește pe baza
celorlalte documente prevăzute la art. 141 alin. (2) sau (3), a expertizei medico-legale cu privire la data
nașterii, în format an, lună, zi și sexul persoanei, și a declarației de recunoaștere a mamei potrivit art.
408 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(22) În lipsa declarației de recunoaștere a mamei, actul de naștere se întocmește fără a se completa
rubricile referitoare la părinți. În acest caz, numele de familie și prenumele se stabilesc prin dispoziție
emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativ-teritoriale unde se
înregistrează nașterea.
(23) Expertiza medico-legală prevăzută la alin. (21) se efectuează în mod gratuit.
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care nașterea unui cetățean
român s-a produs în străinătate și nu a fost declarată ori a fost înregistrată cu date nereale privind
identitatea părinților, iar declararea nașterii sau înregistrarea nașterii se face în țară.
(4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), actul de naștere se întocmește de personalul cu atribuții de stare
civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau din cadrul primăriei
unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul părinților, după ce Ministerul Afacerilor
Interne verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă nașterea nu a fost înregistrată în
străinătate.
Art. 143. - În situația în care declarantul este cetățean străin, necunoscător al limbii române ori persoană
cu handicap auditiv sau surdocecitate, la depunerea documentelor necesare înregistrării nașterii se va
folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului
specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
Art. 16. - Au obligația de a face declarația de naștere oricare dintre părinți, iar dacă, din
diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost
de față la naștere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuții de asistență
socială din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei persoane care a luat
cunoștință despre nașterea copilului.”
2. Este necesară respectarea prevederilor legale referitoare la obligațiile pe care le aveți în situația în
care identificați o persoană care nu deține act de identitate.
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