
 

 

Având în vedere evoluţia infecţiilor cu noul coronavirus SARS – Cov-2 pe teritoriul României, 

precum şi măsurile dispuse la nivel naţional pentru prevenirea infecţiei ; 

Întrucât actele de stare civilă se întocmesc atât în interesul statului cât şi al persoanei ; 

 În vederea limitării contactului ofiţerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptăţite să 

solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă ; 

Pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României,  prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul 

României, pentru declararea şi înregistrarea deceselor, vă comunicăm următoarele: 
 
 

ÎNREGISTRAREA DECESELOR PE PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂ ŞI 

ELIBERAREA ADEVERINŢEI DE ÎNHUMARE / INCINERARE 

 

1. Medicul care a constatat decesul / persoana desemnată la nivelul spitalului / unităţii medicale / 

serviciului de medicină legală / medicul de familie va transmite prin intermediul serviciilor de poştă 

electronică securizate (e-mail, fax, etc.) certificatul medical constatator al decesului, împreună cu actul de 

identitate al defunctului/ dovada eliberată de instituţiile competente prin care se confirmă datele de identitate 

ale acestuia, în lipsa actului de identitate. Având în vedere dispoziţiile art. 33, alin. (1)
1 

şi (4)
2
 din Legea 

119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

documentele de referinţă vor fi transmise cel mai târziu a 3-a zi de la data încetării din viaţă a persoanei, 

pentru a se înlătura necesitatea aprobării parchetului pentru întocmirea actului de deces.În situaţia decesului 

intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării 

certificatului medical constatator al decesului. 

 

2. Ofiţerul de stare civilă va înregistra decesul şi va transmite unităţii medicale, tot prin intermediul 

serviciilor de poştă electronică securizate, adeverinţa de înhumare/incinerare, document care va fi înmânat 

aparţinătorului defunctului.Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces se va elibera 

persoanei îndreptăţite la încetarea stării de urgenţă. 

 

3. Documentele originale privind pe defunct vor fi transmise biroului de stare civila în termen de cel 

mult 90 zile de la încetarea stării de urgenţă, respectiv a decesului persoanei cauzat de noul coronavirus 

SARS-CoV-2 după încetarea stării de urgenţă, prin intermediul serviciilor poştale, sau printr-o procedură 

stabilită de comun acord. 

 

4. În considerarea dispoziţiilor art. 1, alin. (3) din OUG 55/2020 privind instituirea unor măsuri de 

protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, în vederea acordării ajutorului de deces, în cazul deceselor înregistrate în perioada instituirii stării de 

urgenţă, ofiţerul de stare civilă este obligat ca în ziua înregistrării actului de deces să transmită casei 

teritoriale de pensii competente,  în funcţie de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe 

actul de deces, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de instituţiile implicate, în 

termen de 24 ore. 

 

5. În considerarea dispoziţiilor prevăzute la Punctul XIII din Ordonanţa 70 din 14.05.2020 – Măsuri 

referitoare la starea civilă în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, art. 57 – 59, procedura privind declararea şi înregistrarea actelor de deces instituite pe 

perioada stării de urgenţă se menţin pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,  prelungită prin Decretul nr. 

240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României. 

 

 

 

 

 
                        
            
 


