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CE FAC ÎN CAZ DE DECES ?
CHECKLIST

(Aveți posibilitatea să imprimați această fișă și să marcați cu o bifă rubrica STATUS, de îndată ce
ați parcurs o anumită etapă din listă.)

CHECKLIST PENTRU DEMERSURILE DIN STRĂINĂTATE:
Î
N
 
T
R
Ă
I
N
Ă
T
A
T
E

DE FĂCUT: CINE  MĂ
AJUTĂ:

STATU
S:

Constatarea decesului de către medic. medicul  de  la
spital/ambulanță
sau  medicul  de
familie

Dacă decesul a avut loc acasă: Preluarea decedatului de la
domiciliu și depunerea lui la cameră funerară.

Dacă decesul  a avut loc la spital:  Depunerea acestuia la
morga spitalului.

firmă  locală  de
pompe funebre

spitalul

Alegerea companiei de transport funerar/repatriere. Omega Repatriere
Decedați

Anunțarea rudelor. Familia
Obținerea  documentelor necesare  repatrierii  (inclusiv  a
pașaportului mortuar).

Omega Repatriere
Decedați,
autoritățile locale,
familia

Transportul funerar internațional, până la destinație. Omega Repatriere
Decedați

CHECKLIST PENTRU DEMERSURILE DIN ROMÂNIA:
Î
N
 
R
O
M
Â
N
I
A

DE FĂCUT: CINE  MĂ
AJUTĂ:

STATU
S:

Obținerea adeverinței de înhumare (în baza certificatului ). primăria
localității  unde
va  avea  loc
înmormântarea

Concesionarea locului de mormânt. cimitirul  local
sau preotul paroh

Stabilirea datei și orei înmormântării.
Comunicarea datei și orei înmormântării  către rude și cei
apropiați.

cimitirul  local
sau  preotul
paroh,  de  comun
acord cu familia
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Săparea gropii. firmă locală
Achiziționarea coroanelor. florărie
Stabilire  meniu  pentru  masa  comemorativă  (dacă  este
cazul). Rezervare la restaurant.

firmă  de
catering;
restaurant 

Achiziționarea produselor de patiserie. patiserie locală
Oficierea înmormântării.

CHECKLIST DUPĂ ÎNMORMÂNTARE:
D
U
P
Ă
 
Î
N
M
O
R
M
Â
N
T
A
R
E

DE FĂCUT: CINE  MĂ
AJUTĂ:

STATU
S:

Transcrierea certificatului de deces străin. primărie
Solicitarea și  obținerea  ajutorului  de deces (dacă defunctul  a
fost asigurat în România).

casa de pensii

Deschiderea succesiunii. notar public

* Demersurile pot varia în funcție de țara din care se face repatrierea, de destinația precisă în România, de alte împrejurări. Lista
de mai sus are un caracter pur informativ și necontractual.  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/


