
Stare Civilã

SOLUÞII INFORMATICE
pentru Administraþia Publicã

Instrument software pentru Primãrie

Modulul Stare Civilã asigurã întocmirea, pãstrarea, evidenþa ºi eliberarea în sistem de ghiºeu 
unic a actelor de naºtere, cãsãtorie ºi a celor de deces.

Ce face modulul Stare Civilã?

Eliberarea certificatelor de naºtere, de cãsãtorie ºi a celor de deces.
Pe baza datelor pe care le introduce utilizatorul în program, se pot elibera certificatele 
amintite mai sus. Aplicaþia dispune de o opþiune în meniu, de unde se pot lista aceste 
certificate pe formulare tipizate.
Înregistrarea actelor de naºtere, cãsãtorie ºi deces precum ºi menþiunile ºi modificãrile 
intervenite în statutul civil, cel de naºtere sau deces ºi de domiciliu ale persoanei.

Alte date

Gestioneazã/Elibereazã
- Certificat naºtere
- BSPNV
- BSPNM
- Publicaþie
- Extras din registru
- Menþiuni
- Adeverinþã
- Comunicare naºtere
- Comunicare modificãri
- Comunicare simplã (Cerere)

Gestioneazã/Elibereazã
- Certificat cãsãtorie
- Cerere sprijin financiar
- BSPC
- Publicaþie
- Extras din registru
- Menþiuni
- Comunicare cãsãtorie

Evidenþe (Situaþii)
- Livrete
- Certificate cãsãtorie
- Cereri sprijin
- Situaþii sprijin financiar 
(Referat, Dispoziþie, Anexã, 
Situaþii centralizate 3)
- Lege 396 (Total sprijin/semestru)

Gestioneazã/Elibereaza
- Certificat deces
- BSPD
- Comunicare modificãri
- Adeverinþã înhumare
- Extras din registru
- Menþiuni
- Cerere
- Procedurã succesoralã
Evidenþe (Situaþii)
- Certificate
- Procedurã succesoralã

Gestionate din
- Buletin/ CI
- Paºaport
Alte informaþii
- Religie
- Stagiu militar
- Veteran

Naºteri

Cãsãtorii
Decese

Persoane



Aplicaþia rezolvã urmãtoarele cerinþe:

Este integrat cu sistemul de gestiune de documente
Oferã o evidenþã clarã a tuturor actelor de stare civilã
Listarea pe formulare tipizate a certificatelor
Diferite rapoarte dupã numãr act, perioadã, alfabetic

Evidenþa actelor de stare civilã (naºteri, cãsãtorii, decese)
Permite listarea certificatelor de naºtere, cãsãtorie, deces
Listare extrasele din registru
Listare comunicãrile de naºtere, cãsãtorie ºi deces
Listare declaraþiile de cãsãtorie ºi menþiuni cãsãtorie
Listare de situaþii (sãptãmânal, lunar, opis alfabetic, º.a.)
Listare borderou
Listare transcrieri decese, cãsãtorii, naºteri
Listare menþiuni naºtere, cãsãtorie, deces
Acordarea ºi gestionarea sprijinului financiar pentru cãsãtorie
Permite ºi modificarea datelor pe care le-am introdus anterior
Permite întocmirea ºi pãstrarea registrelor
Permite întocmirea, completarea, rectificarea, anularea sau reconstituirea actelor de stare 
civilã, precum ºi orice menþiuni fãcute pe actele de naºtere, de cãsãtorie ºi de deces 

Avantaje ºi beneficii Stare Civilã

SOBIS Solutions
Calea Dumbrãvii 99A, 550399 - Sibiu
Tel.: 0269-230.039, Fax: 0269-230.059
Web: www.sobis.ro
Suport: suport@sobis.ro

Servicii Implementare ºi instruire
Adaptarea aplicaþiei la modificãri legislative
Suport local prin asistenþi locali
Suport hotline ºi prin internet
  


	Page 1
	Page 2

