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Informații privitoare la notificarea nașterii copilului dumneavoastră nou-
născut 

 
1. Vă rugăm să vă prezentați în ziua de după naștere 

 la serviciul de internări de la parter/nivelul 0 
 
> veți primi notificarea nașterii copilului dumneavoastră  
 

2. Notificarea nașterii constituie informarea în scris a clinicii către oficiul de stare civilă 
Würzburg 

 
3. Vă rugăm să citiți notificarea cu atenție pentru a evita în avans erorile 

 
4. În caz de erori sau corecturi, acestea vor trebui corectate cu scris de mână și vor 

trebui contrasemnate, în special în cazul modificărilor sau completărilor 
numelui noilor născuți 

 
 Solicităm pentru dumneavoastră 3 adeverințe de naștere gratuite pentru autorități (alocația 
pentru părinți, alocația pentru copii, casa de asigurări de sănătate). 

 
Începând cu data de 01.12.2020, certificatele de naștere cu taxă vor trebui solicitate 
direct oficiului de stare civilă Würzburg.  

 
 

5. Vă rugăm să predați notificarea nașterii în termen de 3 zile lucrătoare după 
naștere personal în unitatea de primire de la parter/nivelul 0. 

 
Predarea este posibilă: Luni – Joi în intervalul orar 7:00 – 14:30 

                                  Vineri în intervalul orar 7:00 – 13:00 
 

6. După procesarea de către oficiul de stare civilă, adeverințele de naștere 
împreună cu documentele se vor întoarce la noi și apoi pot fi ridicate de la noi. 

7.  
-> După primirea notificării nașterii este posibilă solicitarea eliberării certificatului 
de naștere la oficiul de stare civilă Würzburg  

 
Vă rugăm să sunați după cca 2 SĂPTĂMÂNI,  

pentru a afla dacă adeverințele dumneavoastră de naștere sunt 
disponibile pentru ridicare. 

 
Putem fi contactați la următorul nr. de telefon: în intervalul orar 12:00 – 14:30 +49 931 
201-25260 
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Vă mulțumim. 
Echipa unității de primire 


