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    COMUNICAT DE PRESĂ 

Întocmirea actelor de adopție în situația în care adoptatul și adoptatorii sunt cetățeni români cu 

domiciliul în România  

 

În vederea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă, Direcţia de Evidenţă a 

Persoanelor Bihor vă aduce la cunoştinţă informaţii utile cu privire la întocmirea actelor de adopție, urmare a 

încuviințării adopției unui cetățean român de către un cetățean/cetățeni români cu domiciliul în România. 

      În cazul încuviințării adopției, se va întocmi un nou act de naștere de către Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor sau de ofițerul de stare civilă din cadrul unității administrativ- teritoriale în raza căreia s-a 

aflat domiciliul adoptatului până la momentul încuviințării adopției ori sediul instituției de ocrotire în îngrijirea 

căreia s-a aflat adoptatul anterior încuviințării adopției. 

Acte necesare pentru întocmirea actului de naștere, ca urmare a adopției: 

 Sentința judecătorească definitivă, privind încuviințarea adopției; 

 Cărțile de identitate ale părintelui adoptator/părinților adoptatori; 

 Certificatul de căsătorie al părinților adoptatori, după caz; 

 Declaraţie cu privire la domiciliul adoptatului minor, în cazul în care părinţii au domicilii diferite; 

 Declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părintelui/părinţilor adoptatori, din care să reiasă 

voinţa expresă a  acestora cu privire la completarea rubricii din actul de naştere ce urmează a fi întocmit;  

 Certificatul de naștere inițial al adoptatului. 

Precizări de interes: 

  Dacă persoana care adoptă este căsătorită cu mama firească a adoptatului, respectiv cu tatăl firesc, rubrica 

din actul de naştere privind "Numele de familie al mamei", respectiv "Numele de familie al tatălui", se completează 

cu numele de familie obţinut prin căsătorie; 

  Dacă persoana care doreşte să adopte este căsătorită, în noul act de naştere se completează numai 

rubricile privind pe tată/mamă, iar rubricile referitoare la celălalt părinte nu se completează; dacă ulterior celălalt 

soţ adoptă, se întocmeşte un nou act de naştere; 

  În cazul în care adopţia este făcută de o persoană necăsătorită, rubrica privind tatăl/mama copilului se 

completează cu numele şi prenumele celui/celei care a adoptat; 

   Dacă cei care adoptă sunt căsătoriţi şi poartă nume diferite în căsătorie, numele de familie al copilului va 

fi cel stabilit prin sentinţa judecătorească de încuviinţare a adopţiei; 

 În noul act de naștere întocmit, rubricile privind „Codul numeric personal” și „Locul nașterii” se vor 

completa cu datele din actul de naștere inițial 
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