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Schimbări privind înscrierea deceselor în perioada pandemiei de 
COVID-19  
Dorim să vă transmitem atât dvs. cât și familiei dvs. condoleanțe în 
această perioadă dificilă.   
Datorită pandemiei de COVID-19 (Coronavirus) a fost nevoie de 
schimbări în cadrul procesului normal de înscriere a deceselor în 
Scoția. Această broșură vă explică ce arajamente speciale sunt 
acum în vigoare în Glasgow and Clyde. Deși este o situație foarte 
dificilă, sperăm că aceste informații vă sunt utile.  
Cum să înscrieți un deces în perioada pandemiei de COVID-19  
Programările față în față cu un ofițer de stare civilă au fost 
suspendate până la noi ordine, însă, puteți înscrie decesul de la 
distanță. Nu trebuie să ridicați certificatul de deces de la 
spital/medicul de familie (GP) sau să mergeți personal la biroul 
de stare civilă pentru a înscrie decesul.  
Informațiile vor fi trimise electronic iar înscrierea poate fi 
încheiată la telefon  
• Doctorul va completa Certificatul Medical privind Cauza 

Decesului (adesea numit „certificat de deces”)  
• Doctorul va aranja scanarea și trimiterea certificatului 

direct prin email la biroul de stare civilă pe care doriți să îl 
folosiți  

• Certificatul original va fi trimis prin poștă de către 
doctor la biroul de stare civilă  

• NHS (Serviciul Național de Sănătate) Greater Glasgow 
and Clyde vă va trimite o copie a certificatului prin 
email  

• Odată ce copia scanată a certificatului de deces este primit 
de ofițerul de stare civilă, acesta vă va contacta și va stabili 
o programare la telefon pentru a înscrie decesul  

 
Pentru informații suplimentare despre această parte a procesului, 
vă rugăm să vizitați: 
www.nrscotland.gov.uk 

http://www.nrscotland.gov.uk/


Ce întrebări va pune ofițerul de stare civilă despre persoana care 
a decedat  
• Numele întreg, adresa obișnuită și ocupația 
• Numele întreg al părinților și ocupația lor  
• Numele și adresa medicului de familie  
• Detalii despre naștere și căsătorii sau parteneriate civile, dacă se 

cunosc. Dacă acestea au avut loc în Scoția, ofițerul de stare civilă 
poate căuta aceste detalii în Sistemul scoțian al istoricului familiei. 
Însă, dacă au avut loc evenimente importante în viață în afara 
Scoției, ofițerul de stare civilă v-ar putea cere să îi trimiteți prin 
email o copie digitală (de exemplu: o scanare sau o fotografie) a 
certificatelor, dacă este posibil. 

Odată ce înscrierea este încheiată, ofițerul de stare civilă va: 
• Trimite prin email o copie electronică a Formularului 14 

(certificatul de înscriere a decesului) direct la organizatorul de 
pompe funebre ales de dvs.  

• Trimite prin poștă copia printată a Formularului 14 
(certificatul de înscriere a decesului) direct la organizatorul 
de pompe funebre ales de dvs. 

• Vă va trimite prin poștă un certificat de deces abreviat (gratuit) 
• Vă va trimite prin poștă o copie completă a extrasului 

la cerere (se percepe o taxă)  
Revizuirea certificatul de deces  
Serviciul de revizuire a certificării deceselor administrat de NHS 
Scoția efectuează, în mod normal, revizii aleatorii pentru a verifica 
acuratețea și calitatea Certificatelor Medicale privind Cauza 
Decesului. Certificatele sunt selectate aleatoriu în timpul procesului 
de înscriere și ocazional poate duce la o scurtă întârziere în 
finalizarea înscrierii.  
Acest proces de  revizuire a fost suspendat în perioada de pandemie 
de COVID-19. 
Serviciul prin care ne spuneți o dată  
Acest serviciu opțional vă poate ajuta să anunțați despre deces 
departamentele guvernamentale locale și naționale ca de ex. cele 
care se ocupă de ajutoarele sociale ale persoanei, pensia de stat, 



permisul de conducere și legitimația albastră (blue badge). Acest 
lucru are loc, de obicei, în timpul înscrierii. În perioada pandemiei 
de COVID-19, ofițerul de stare civilă vă va emite un număr de 
referință pe care îl puteți folosi pentru a completa procesul de acasă 
prin telefon sau online.  



Contacte pentru sfaturi și sprijin  
Vă rugăm să contactați biroul de stare civilă al primăriei pentru orice 
întrebări despre Procesul de înscriere la Glasgow and Clyde. 
Glasgow City www.glasgow.gov.uk 
0141 287 7677 
East Dunbartonshire www.eastdunbarton.gov.uk 
0300 123 4510 
West Dunbartonshire www.west-dunbarton.gov.uk 
01389 738 351 
Inverclyde www.inverclyde.gov.uk 
01475 714 250 
East Renfrewshire www.eastrenfrewshire.gov.uk 
0141 577 3004 
Renfrewshire www.renfrewshire.gov.uk 
0300 300 0310 
Evidențele naționale scoțiene - ENS (National Records of 
Scotland - NRS) 
ENS este responsabil de aranjamentele privind înscrierea 
deceselor în Scoția. Vă rugăm să contactați ENS pentru detalii 
despre birourile de stare civilă dacă plecați în afara zonei 
NHSGGC. www.nrscotland.gov.uk 
Servicii și resurse de doliu NHSGGC 
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-services/ 
bereavement-services/bereavement/ 
NHS Inform (Informare NHS): Gestionarea 
suferinței  
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/ 
death-and-bereavement/coping-with-grief 
 
Cruse Bereavement Care Scotland (Echipa de asistență pentru 
doliu Scoția): Linia de Asistență și Literatură 0845 600 2227 
Luni – Joi 10am-8pm, Vineri 10am – 4pm 
www.crusescotland.org.uk/support/leaflets 
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