
ANUNȚ 

Ca urmare a îndrumărilor transmise de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin Radiograma nr. 3220473/27.03.2020, 
având în vedere evoluția infecțiilor cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2 pe teritoriul României, vă 
informăm măsurile dispuse la nivel național pentru prevenirea infecței. 

Întrucât actele de stare civilă se întocmesc atât în interesul statului cât și a persoanei, pentru 
celeritatea declar ării și înregistr ării actului de deces  și eliberarea adeverinței de 
înhumare/incinerare, precum și pentru depunerea declara ției de c ăsătorie , vă transmitem 
procedurile identificate, după cum urmează: 

A. DECLARAREA ȘI ÎNREGISTAREA DECESULUI 

Medicul  care a constatat decesul/persoana desemnată la nivelul Spitalului/unității 
medicale/seviciului de medicină legală/medicul de familie aflat pe raza orașului Cisnădie, va transmite 
prin intermediul poștei electronice securizate, respectiv pe adresa de e-mail: starecivila@cisnadie.ro, 
cel mai târziu a 3- a zi de la încetarea din viață a pesoanei, următoarele documente: 

a. certificatul medical constatator al decesului; 
b. actul de identitate al defunctului/dovada eliberată de instituțiile competente prin care 

se confirmă datele de identitate ale acestuia, în lipsa actului de identitate; 
c. actul de identitate al declarantului/aparținătorului, nr. de telefon și adresa de e-mail a 

acestuia. 

Ofițerul de stare civilă competent va înregistra decesul și va transmite unității medicale, tot 
prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate adeverința de înhumare/incinerare, 
document care va fi înmânat aparținătorului defunctului. Cu aceast ă ocazie se va comunica faptul 
că certificatul de deces se va elibera persoanei îndr eptățite la încetarea st ării de urgen ță. 

B. DEPUNEREA DECLARA ȚIEI DE CĂSĂTORIE 

Declarațiile de căsătorie prevăzute de lege se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-
mail a serviciului de Stare civilă competentă să oficieze căsătoria ca urmare a programării on-
line/telefonice a datei și orei încheierii căsătoriei, însoțite de următoarele documentele ale viitorilor 
soți: 

a. cartea de identitate; 
b. certificatul de naștere; 
c. certificatul medical privind starea sănătății, întocmit pe formular tip, care trebuie să 

poarte numărul de înregistrare, data, ștampila unității sanitare, semnătura și parafa 
medicului; 

d. dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul. 

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia  oficierii c ăsătoriei, dat ă la care se va 
semna și declara ția de căsătorie în fa ța ofi țerului de stare civil ă. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunati la nr. de telefon 0269/566888.  

Secretar general, 

Ciprian-Constantin Rusu 

 

 


