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REGULAMENT PROGRAMARE ONLINE 
ÎNREGISTRAREA  NAȘTERII NOU-NĂSCUȚILOR DIN MUNICIPIUL SIBIU 

 

 
Preambul 

 

Întocmirea actului de naştere se face de ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale/misiunii 

diplomatice sau al oficiului consular de carieră, în a cărui/cărei rază/circumscripţie consulară s-a 

produs evenimentul.  

 Întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei verbale a persoanei care declară 

nașterea precum și a documentelor  afișate pe pagina de internet a a Primăriei Municipiului 

Sibiu  www.sibiu.ro, sectiunea ACTE NECESARE –STARE CIVILĂ,  link  

 -hhttps://sibiu.ro/primaria/document/150 

- https://extranet.sibiu.ro/Documente/Detalii.aspx?n=80 

 

Declararea naşterii se face în termen de: 

- 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă; 

- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort; 

- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul 

termenului de 30 zile.      

Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor de mai sus, dar nu mai 

târziu de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu 

aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale, în termen de până la 30 de zile de la data 

solicitării. 

 Dacă declaraţia de naştere a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea 

actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii 

administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile 

de la data solicitării. 

 

Prezentul  regulament  stabileste  modul   in  care   se  efectuează  programările  

online, procedura de rezervare in vederea depunerii cererilor pentru înregistrarea 

nașterii nou-născuților. 

 

I.     Primirea  și soluționarea  cererilor 

 

1. Programarea online  în vederea depunerii cererilor 

  

Accesul cetatenilor la ghișeul de preluare a înregistrării nașterii nou-născuților din Municipiul 

Sibiu se face  pe  baza  programărilor online  pe  pagina de  internet a Primariei 

Municipiului Sibiu – www.sibiu.ro  sectiunea PROGRAMĂRI ONLINE – 

Programare online Înregistrare Nașteri.  

 

Programarile online sunt disponibile de luni până vineri  la sediul Serviciul Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al Mun.Sibiu- Serviciul Stare Civilă, situat în Mun. 

Sibiu, Bld. Victoriei, Nr. 1-3, pentru cererile prin  care  se  solicită inregistrarea nașterii 

petrecute in Municipiul Sibiu. 

 

http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/150
https://extranet.sibiu.ro/Documente/Detalii.aspx?n=80
http://www.sibiu.ro/
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Programarea datei si  orei la care  se  va  face  declarația  inregistrării nașterii nou-

născuților  se  face   direct   pe  site-ul  oficial  al  Primariei Municipiului Sibiu - 

http://www.sibiu.ro- sectiunea PROGRAMĂRI ONLINE – Programare online 

Înregistrare Nașteri, de  către persoana  interesata  completând  formularul online. 

 

Nu   se  pot face  programări  prin  email,  fax  sau  telefonic. 

 

Programarea   este  gratuită  și netransmisibilă iar inainte de completarea 

programării, solicitantul se asigură că deține toate actele necesare înregistrării nașterii 

nou-născutului  menționate în lista de documente publicată pe pagina de internet. Vezi 

link-uri:  

 -hhttps://sibiu.ro/primaria/document/150 

- https://extranet.sibiu.ro/Documente/Detalii.aspx?n=80 

 

 

Durata unui  interval  de  depunere a documentelor  este de  10 minute  

pentru   fiecare persoană,   un interval fiind  alocat  unei singure  persoane . 

 

Prin  continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord  cu 

prelucrarea datelor cu  caracter personal, în conformitate cu  prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

Câmpurile formularului sunt obligatorii  și vor contine următoarele date: 

 

    In câmpul Nume   
Se va completa numele  persoanei care  va declara nașterea nou-născutului 

    In câmpul  prenume: 

Se va completa  prenumele persoanei care  va declara nașterea nou-născutului 

   In câmpul e-mail: 

Se va completa adresa  de email  validă  la care  va primi  datele  programării. 

 In câmpul Numar de telefon  

Se va completa un numar de telefon  valid, la care va  putea fi contactat 

solicitantul in situatia aparitiei unei modificari cu privire la programarea online   

   

Neconcordanța dintre  datele înscrise și  formularul de programare (nume,  prenume) 

și datele  de  identificare ale  persoanei care  se prezintă la depunerea cererii   duce  la 

anularea programării. 

 

2. Procedura de rezervare 

 

 Selectati data la care  doriti  sa depuneti cererea 

  Bifati intervalul orar la care  va prezentati la ghiseu 

  Completati rubricile  formularului (rubricile  sunt obligatorii) 

   Bifati   pentru   luarea   la   cunostinta,  respectarea  prevederilor   

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date 

 Confirma programarea - veti primi un cod de acces confirmat printr-un 

email 

 

Se  poate  face  o singura programare intr-o zi.  

http://www.sibiu.ro-/
http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/150
https://extranet.sibiu.ro/Documente/Detalii.aspx?n=80
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Accesul la  ghiseu  în  vederea  înregistrării  nașterii nou-născuților   se  face  la data și  

ora programate.  

Neprezentarea  la data  și   ora programate, neconformitatea datelor din 

formularul de programare sau lipsa actelor necesare duce la anularea  

programării. 

 

Nu  se  fac  programări pentru   zilele   nelucrătoare,  stabilite  sau  anuntate  ulterior  

prin  acte normative, zile in care  nu se desfasoara activitate de lucru  cu publicul. 

 

Nerespectarea   oricărei  dispozitii   referitoare   la   conditiile   de   programare   în    

vederea depunerii  documentelor  duce  la  anularea rezervării. 

In cazul  anulării programării, solicitantul  va aplica  pentru  o nouă  programare. 

 

 

3.   Depunerea documentelor  

 

Documentele  pentru înregistrarea nașterii nou-născuților   se  depun de către oricare 

dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, 

persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de 

asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat 

cunoştinţă despre naşterea copilului. 

 

Este obligatoriu  ca persoana care  declară nașterea nou-născutului să  

prezinte toate  documentele  necesare înregistrării nou-născuților ,  conform listei  

de documente afisate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sibiu  

www.sibiu.ro, sectiunea ACTE NECESARE –STARE CIVILĂ,  link  

-  -hhttps://sibiu.ro/primaria/document/150 

- https://extranet.sibiu.ro/Documente/Detalii.aspx?n=80 

 

Actele se prezintă original și copie 

 

Funcționarul  care   primește  cererea  înmânează   solicitantului   o   dovada  care   

cuprinde numărul  de  înregistrare  și  data  înregistrarii. 

Programul  de lucru cu publicul  aferent activitătii de primire a documentelor pentru 

înregistrarea nașterii nou-născuților  se desfasoară în  zilele  lucrătoare de  luni-vineri,  

conform intervalului  orar menționat. 

  https://www.sibiu.ro/images/uploads/servicii/PROGRAM_GHISEU_NASTERI.pdf 

 

 

4.   Soluționarea cererilor 

 

Cererile se solutionează în conformitate cu prevederile legale în  materie,  instructiunile 

de lucru  și   procedurile interne.  

Termenul   de   solutionare   a   cererilor  stabilit   de   Serviciul de Stare Civilă 

SIBIU este fixat  la  3  zile  lucrătoare,    exceptie făcând   situatiile  în  care  se 

solicită înregistrarea tardivă a nașterii, fiind  necesare verificări  prevăzute de lege,  în  

acest caz  termenul   fiind de 30  de zile. 

 

 

5.   Eliberarea certificatelor de naștere ale nou-născuților  

 

http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/150
https://extranet.sibiu.ro/Documente/Detalii.aspx?n=80
https://www.sibiu.ro/images/uploads/servicii/PROGRAM_GHISEU_NASTERI.pdf
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Eliberarea certificatelor de naștere ale nou-născuților se  face  în programul stabilit, 

afisat www.sibiu.ro , sectiunea EVIDENTA PERSOANELOR- Program de lucru -

Program Ghișeu Serviciul Stare Civilă - 

 

  https://www.sibiu.ro/images/uploads/servicii/PROGRAM_GHISEU_NASTERI.pdf 

 

sau la avizierul serviciului public 

 

Nu se fac programări online pentru  eliberarea certificatelor de naștere ale nou-

născuților  

 

 

II.         Dispoziții finale 

 

Prezentul regulament se aduce  la  cunostinta publică prin  afișare  la  sediul  institutiei  

precum si pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Sibiu - 

http://www.sibiu.ro- sectiunea sectiunea PROGRAMĂRI ONLINE – Programare 

online Înregistrare Nașteri și   intra  in  vigoare   la  data  aducerii la cunostinta 

publică prin  modurile prevazute mai sus. 

 

Prezentul regulament produce efecte pe durata  menținerii sistemului  de programare 

online și poate  fi modificat în cazul  unor  schimbări  organizatorice. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Jr Ganea Mioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibiu.ro/
https://www.sibiu.ro/images/uploads/servicii/PROGRAM_GHISEU_NASTERI.pdf
http://www.sibiu.ro-/

