
Măsuri  

referitoare la starea civilă în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS - CoV - 2 
 

În vederea preîntâmpinării răspândirii infecţiei, a reducerii riscului de contaminare şi 

îmbolnăvire, la nivelul Serviciului Stare Civilă s-au dispus măsuri după cum urmează: 

 

Declararea și înregistrarea nașterii 

Documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere se transmit de 

emitenți (unitățile medicale) la Serviciul Stare Civilă prin fax sau prin e-mail securizat. 

Serviciul Stare Civilă transmite unității medicale, tot prin fax sau e-mail securizat o 

dovada privind înregistrarea nașterii care va cuprinde și codul numeric personal atribuit. 

Certificatul de naștere se eliberează la cerere prin intermediul serviciului de stare civilă 

care a înregistrat nașterea sau prin intermediul serviciului de stare civilă de la locul de 

domiciliu al solicitantului. 

 

Oficierea căsătoriei în imobilul destinat acestui scop se face cu participarea a cel mult 

50 de persoane, cu respectarea regulilor de distanțare fizică și cu portul obligatoriu al 

măștii de protecție. 

 

Declararea și înregistrarea decesului 

Documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de deces se transmit de 

emitenți (unitățile medicale) la Serviciul Stare Civilă prin fax sau prin e-mail securizat. 

Serviciul Stare Civilă transmite unității medicale, tot prin fax sau e-mail securizat 

adeverința de înhumare/incinerare care va fi înmânată aparținătorului decedatului. 

Certificatul  de deces se eliberează persoanei îndreptățite prin intermediul serviciului de 

stare civilă care a înregistrat decesul sau prin intermediul serviciului de stare civilă de 

la locul de domiciliu al solicitantului. 
 

Procedurile privind declararea și înregistrarea actelor de naștere si deces instituite 

pe perioada sării de urgență se mențin pe o perioadă de 6 luni de la încetarea acestei 

stării. 

 

Accesul cetățenilor la ghișeele Serviciului Stare Civilă se face cu respectarea strictă a 

prevederilor legale referitoare la păstrarea distanței de aproximativ 2 m între persoane 

și cu portul obligatoriu al măștii de protecție. 

 

Pentru siguranța cetățenilor, accesul la ghișee este limitat strict la persoanele 

declarante/solicitante ale actelor de stare civilă. 

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0265-268330 int. 193 ( șef 

serviciu), 116 (compartiment nașteri), 115 (compartiment căsătorii), 172 (compartiment 

decese). 


