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CERTIFICATE NO. C221369/01/RO 

 

Înregistrarea decesului 
Actul de deces se întocmește la compartimentul de stare civilă din cadrul 

serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază s-a 

produs decesul. 

Înregistrarea decesului se face pe baza certificatului medical constatator al 

decesului şi a declaraţiei verbale făcute de oricare dintre membrii familiei 

decedatului sau, în lipsa acestora, de orice persoană care are cunoştinţă despre 

deces, în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei. 

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul legal prevăzut în 

Legea 119/16.10.1996 cu privire la actele de stare civilă, întocmirea actului de 

deces se face, în România, cu aprobarea parchetului. 

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere, declarantul 

trebuie să depună pentru înregistrarea decesului Dovada eliberată de poliţie sau 

Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre 

deces. În această situație, prin excepție de la termenul legal de declarare al 

decesului, termenul de 3 zile, se calculează de la data eliberării certificatului 

medical constatator al decesului. 

Înregistrarea decesului se face în baza următoarelor documente:                         

 - certificatul medical constatator al decesului întocmit şi semnat de către medicul 

sau cadrul medical sanitar care a făcut constatarea                                                     

- actul de identitate al celui decedat, original si copie xerox;                                     

- actul de identitate al declarantului original si copie xerox;                                      

- certificatul de naştere al decedatului original si copie xerox;                                   

- certificatul de căsătorie al decedatului original și copie xerox;                              

La înregistrarea decesului unui minor, se va prezenta şi actul de identitate al mamei 

original și copie xerox; 

Livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse 

obligaţiilor militare (cu varsta sub 60 de ani) 
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