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COMUNICAT
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/14.04.2020,
al Președintelui României, Pe durata stării de urgență, documentele primare care stau la baza
înregistrării actelor de naștere și de deces se transmit de emitenți la serviciul public comunitar local
de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor
electronice administrate de autorități ale statului român.
În vederea aplicării celor dispuse prin decretul citat, Direcția de Evidență a Persoanelor a pus la
dispoziție următoarele canale de comunicare:


adresa de e-mail nastere@primariatm.ro pentru transmiterea în format electronic .pdf, de
către persoanele desemnate din cadrul maternităților aflate pe raza municipiului Timișoara a
certificatelor medicale constatatoare și a documentelor necesare înregistrării nașterii, prevăzute
de legislația în domeniul stării civile;



adresa de e-mail deces@primariatm.ro pentru transmiterea în format electronic .pdf, de
către medicii care constată decesul, respectiv persoanele desemnate din cadrul unităților
medicale aflate pe raza municipiului Timișoara a certificatelor medicale constatatoare și a
documentelor necesare înregistrării decesului, prevăzute de legislația în domeniul stării civile;



de asemenea, documentele pot fi transmise și prin fax la numerele: 0256499359,

0256499476;
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon / whatsapp

0747777666 (nașteri) și 0757079410 (decese).
Mai precizăm faptul că potrivit art. 12 alin. (2) din actul normativ citat, În termen de cel mult
90 de zile de la încetarea stării de urgență, instituțiile, autoritățile publice și persoanele fizice sunt
obligate să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), în original, la
serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor / oficiul de stare civilă care a înregistrat
actul de stare civilă.
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