
Proceduri administrative importante după nașterea unui copil
Ce Unde Când Documente necesare
Certificat de naștere Oficiul stării civile sau 

adesea și direct în 
spital

În termen de o 
săptămână după 
naștere 

Numele și numele 
de familie al copilului 
se stabilesc 
obligatoriu

-Certificat de naștere al 
clinicii/maternității 
-Carte de identitate
-Certificat de căsătorie și 
copie legalizată după 
livretul de familie

necăsătorit:
-Carte de identitate
-Certificat de naștere al 
mamei
-Recunoașterea 
paternității, în caz că 
există

Înregistrarea copilului Oficiul stării civile, cel 
mai adesea spitalul 
preia direct această 
sarcină

cât mai curând 
posibil după naștere

- Certificate de naștere 
ale părinților și copilului
- Certificatul spitalului
- Carte de identitate sau 
pașaport
- Certificat de căsătorie
- Event. certificat privind 
recunoașterea paternității 
- Declarația de custodie 

Solicitare pașaport copil Biroul de evidență a 
populației 

trei luni înainte de 
utilizare 

-Fotografia copilului 
- Event. dovada dreptului 
de custodie

Asigurare de sănătate solicitați telefonic 
formularul de cerere 
la Casa de sănătate 

cât mai repede 
posibil după naștere 

-Certificat de naștere
- la Oficiul stării civile este 
înmânat un certificat 
pentru asigurarea de 
sănătate 

Alocaţie parentală Birou pentru alocaţie 
parentală district 
Heide 

În cadrul primelor 
luni de după naştere 

la o adopţie este 
relevantă data 
înregistrării în 
gospodărie

-Certificat de naştere al 
copilului cu nota „Utilizare 
pentru alocaţie parentală“ 
(Original)
-Copia cărţii de identitate 
resp. paşaport de 
călătorie şi certificatul 
actual de rezidenţă 
-Certificatul Casei de 
sănătate cu privire la plata 
alocaţiei maternale
-Certificatul angajatorului 
privind contribuția la 
alocația de maternitate de 
după naștere 
-Dovadă privind concediul 
parental acordat de 
angajator 
-Declarație de venit resp. 
adeverințe de salariu şi 
venit
 

Alocație pentru copii Casa pentru familie în cadrul primelor -Certificat de naștere



Agenția pentru 
muncă 

șase luni de după 
naştere 

Recunoașterea 
paternității

Acordul mamei (în scris) 
este necesar  

Oficiul stării civile 
Serviciul de asistență 
pentru copii și tineret 
Judecătoria de primă 
instanță 
Notar 

-Cărțile de identitate ale 
ambilor părinți
-Certificate de naștere 
sau de origine ale ambilor 
părinți 
-Certificat de naștere al 
copilului 

Concediul parental Angajator Cel mai târziu șapte 
săptămâni înaintea 
începerii planificate 
a concediului 
parental, aici este 
stabilită și durata 
concediului parental 


