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DOCUMENTE NECESARE
ÎN CAZUL UNUI DECES ÎN STRĂINĂTATE

Vă prezentăm mai jos lista de documente necesare pentru obținerea actelor necesare repatrierii.
(Aveți posibilitatea să imprimați pagina și să marcați cu o bifă rubrica
din listă.)

STATUS,

de îndată ce ați pregătit documentele

VĂ AȘTEPTAȚI LA UN DECES? În cazul în care vă așteptați la un deces, este bine să vă asigurați că
aveți la îndemână următoarele documente :
DOCUMENTE:
STATUS:
– Cartea de identitate/buletinul.
(1) Actele de stare civilă ale persoanei care – Certificatul de naștere.
trebuie repatriate.
– Certificatul de căsătorie (dacă
este cazul).
Observație:
În funcție de țara din care se face repatrierea, instituțiile pot solicita atât
documentele originale (întotdeauna în Germania), cât și traducerile acestora,
dar și alte documente de stare civilă.
În general, pentru repatrierile din Germania, vi se vor solicita absolut toate
documentele de stare civilă ale defunctului (în original și traducere!), inclusiv,
dacă este cazul:
– certificat de deces al soțului/soției defunctului;
– sentință de divorț.
Uneori autoritățile solicită o procură notarială prin care prestatorul funerar este
mandatat de familie să efectueze o parte din demersuri.
DECESUL S-A PRODUS DEJA? În cazul în care s-a produs decesul, pe lângă documentele de stare
civilă de mai sus, trebuie să vă asigurați că medicul constatator vă eliberează :
DOCUMENTE:

STATUS
:

(2) Certificat constatator (certificatul medical de deces)
(3) Certificat de non-contagiune (care atestă că defunctul nu a suferit de o boală
contagioasă și/sau că poate fi transportat fără riscuri, în ciuda patologiilor de care a
suferit). Este eliberat de medicul constatator, în cazul în care se intenționează
repatrierea defunctului. Observație: Informați medicul constatator că intenționați
să solicitați transportul funerar internațional!
CARE ESTE URMĂTORUL PAS? După ce aveți la îndemână toate documentele de mai sus, puteți
face declarația de deces la primăria pe raza căreia s-a produs decesul, în vederea obținerii
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certificatului (actului) de deces. Ulterior, există o serie de alte documente care variază în funcție
de țara în care s-a produs decesul și cu privire la care Omega Repatriere Decedați vă poate oferi
asistență, în vederea obținerii lor.
* Informațiile de mai sus au un caracter general și non-contractual. Pentru informații actualizate, precise și personalizate, vă rugăm să vă
adresați instituțiilor abilitate. Accesând această pagină sunteți de acord cu termenii și condițiile site-ului nostru (pentru mai multe detalii,
accesați secțiunea Termeni și condiții).

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție la Omega Repatriere Decedați:
004 0757 102 103
Email: omega@repatrieredecedati.com
Site: https://repatrieredecedati.com/
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