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COMUNICAT DE PRESĂ 

Înregistrarea actelor de deces  

 

           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 înregistrarea actelor de deces. 

           Întocmirea actului de deces se face în termen  3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei sau 48 de ore 

din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, pentru situaţiile în care decesul se datorează unei sinucideri, unui 

accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor sau la Primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul  pe 

baza declaraţiei verbale a următoarelor persoane: 

 membrii familiei decedatului; 

 medicului sau altui cadru din unitatea sanitară unde s-a produs evenimentul; 

 orice persoană care are cunoştinţă despre deces. 

Documente necesare la înregistrarea actului de deces: 

 certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de 

înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în 

care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, în original; 

 certificatul de naştere şi căsătorie ale defunctului, după caz, în original şi fotocopii; 

 actul de identitate al decedatului și al declarantului , în original şi fotocopie; 

 documentul de evidenţă militară, după caz, în original; 

 dovada eliberată de poliţie sau parchet atunci când, decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau 

altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru (din cuprinsul acestei dovezi trebuie să reiasă faptul că 

una dintre cele două autorităţi au fost sesizate despre deces); 

 aprobarea parchetului pentru întocmirea actului de deces în situaţiile în care, decesul nu a fost declarat în 

termen (3 zile de la data decesului sau 48 de ore din momentul decesului sau al găsirii cadavrului). 

În cazul în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al 

persoanei decedate, va declara în scris motivul neprezentării acestora. 
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