Înregistrarea decesului
Actul de deces se întocmeşte la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs
decesul ori s-a găsit cadavrul de către:
• membrii familiei decedatului,
în lipsa acestora:
• de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
• de orice persoană care are cunoştinţă despre deces.
Termenele de declarare a decesului sunt:
- 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, pentru situaţia în care cauza decesului este
naturală,; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face
declaraţia;
- 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii, când decesul se datorează unei
sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru,
Odată cu declararea decesului, declarantul depune următoarele acte:
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnată
cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
b) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
c) actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu
domiciliul în străinătate, în original şi fotocopie;
d) documentul de evidenţă militară al celui decedat;
e) fotocopia actului de identitate al declarantului.
În cazurile când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente,
înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de
poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 3 zile, respectiv 48 de
ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.
Dovada de la Parchet pentru înregistrare deces
Legislaţie aplicabilă:
• Legea nr. 119 / 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
• Hotărârea Guvernului nr. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă;
• Codul civil, Legea nr. 287 / 2009, republicată şi actualizată;
• Regulamentul nr. 679/ din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Important de ştiut:
Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte în Miercurea Ciuc:

• înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în
străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în
care urmează să se facă înmormântarea,
Acte necesare:
• cererea scrisă a persoanei interesate;
• certificatul/ extrasul de deces emis în străinătate;
• traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
• certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).
Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate
• Ofiţerul de stare civilă delegat, reţine:
1. certificatul medical constatator al decesului;
2. actul de identitate al persoanei decedate;
3. dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).
• Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:
1. actul de identitate al declarantului;
2. certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;
3. contractul de întreţinere între declarant şi persoana decedată.
• Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:
1. certificatul de deces;
2. adeverinţa de înhumare.

