
ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR 

1. În conformitate cu prevederile OUG 70/2020, o perioadă de 6 luni de la finalul stării 

de urgenţă, declararea naşterii se face de către medic/unitatea spitalicească!  

Dumneavoastră primiţi de la Maternitate Dovada înregistrării Naşterii întocmită de 

către Serviciul de Stare Civilă-Ploieşti. 

 

2. ÎN CAZUL PĂRINȚILOR CĂSĂTORIȚI - Pentru a intra în posesia Certificatului de 

Naştere al nou-născutului, vă adresaţi, ULTERIOR, Serviciului de Stare Civilă de 

domiciliu sau Serviciului de Stare Civilă–Ploieşti, Bulevardul Independenţei nr. 10, 

Camera nr. 8 – Resortul Înregistrări Naşteri. În acest sens, prezentaţi ofiţerului de 

stare civilă: 

- actele dumneavoastră de identitate; 

- Dovada înregistrării naşterii primită de la Maternitatea Ploiești 

şi  

- completaţi formularul pe care îl primiţi de la ofiţerul de stare civilă cu: datele 

dumneavoastră de identificare; numele nou-născutului; data şi locul naşterii, precum 

şi calitatea dumneavoastră de părinte. 

 

3. ÎN CAZUL PĂRINȚILOR NECĂSĂTORIȚI - Pentru a intra în posesia Certificatului 

de Naştere al nou-născutului, în cazul în care tatăl copilului dorește să-l recunoască și 

să-i poarte numele de familie (PREZENȚA AMBILOR PĂRINȚI ESTE 

OBLIGATORIE), vă adresaţi, ULTERIOR, Serviciului de Stare Civilă–Ploieşti, 

Bulevardul Independenţei nr. 10, Camera nr. 1 – Resortul Duplicate 

În acest sens, prezentaţi ofiţerului de stare civilă: 

- actele dumneavoastră de identitate și certificatele de naștere; 

- Dovada înregistrării naşterii primită de la Maternitatea Ploiești 

şi  

- completaţi formularele pe care le primiţi de la ofiţerul de stare civilă cu: datele 

dumneavoastră de identificare; numele nou-născutului; data şi locul naşterii, precum 

şi calitatea dumneavoastră de părinte. 

4. În momentul depunerii solicitării eliberării Certificatului de Naştere al nou-

născutului, ofiţerul de stare civilă vă va comunica ziua când puteţi veni să vi se 

elibereze Certificatul. 

5. Programul de lucru cu publicul: 

- Luni, Marţi şi joi: 09.00 – 13.00; 14.00 – 16.00; 

- Miercuri: 09.00 – 14.00; 16.00- 18.00; 

- Vineri: 09.00 – 13.00. 

Felicitări! 
 

Vă mulţumim mult pentru înţelegere! 

Cu deosebită consideraţie,      Bulevardul Independenţei nr. 10 

Serviciul de Stare Civilă Ploieşti    Tel: 0344.078.313 tasta 2  Fax: 0344.802.002 

Resortul Înregistrări Naşteri     E-mail: evidentapersoanelor@spclep-ploiesti.ro 

 

 


