Principalele avize și autorizații în
vederea autorizării unui business în
domeniul serviciilor funerare
Desfășurarea unui business în domeniul serviciilor funerare implică autorizarea la
Registrul Comerțului a activității prevăzute de clasa CAEN-9603 -Activități de pompe
funebre și similare iar ulterior este necesar obținerea mai multor avize și autorizații, între care
specifice obiectului de activitate prestat, sunt avizul consiliului local al unităţii administrativteritoriale în care se desfăşoară activitatea, precum și autorizația sanitară de funcționare. De
menționat faptul că simpla comercializarea a articolelor funerare și/sau rituale, în magazine
specializate, nu intră sub incidența prevederilor legale menționate mai jos.
În ce constau serviciilor funerare?
Conform art. 21, alin(1) din Legea nr.102/2014, serviciile funerare constau în: primirea
comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea pentru
înmormântare, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea
sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, exhumarea şi reînhumarea,
incinerarea, preluarea urnei şi aşezarea acesteia în nişa specială, predarea urnei.
Conform legislației aplicabile în domeniu, prestarea serviciilor funerare se poate face numai
în spaţii autorizate conform prevederilor Legii 102/2014.
Pot presta servicii funerare operatorii care obţin avizul consiliului local al unităţii
administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu prevederile Legii
102/2014.
Conform H.G. nr. 741/2016, în vederea obţinerii avizului consiliului local al unităţii
administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea, prestatorul de servicii funerare
întocmeşte un dosar care să conţină:
a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii
funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice
necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică
persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care
execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;


Efectuarea îngrijirilor mortuare ca parte a serviciilor funerare legate de pregătirea
cadavrului pentru înhumare/incinerare se realizează numai de către persoane care deţin
competenţe specifice în acest sens - tanatopractor, după obţinerea avizului
epidemiologic. Se exceptează manoperele efectuate de către familie precum spălarea
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corpului şi îmbrăcarea persoanei decedate, în conformitate cu propria dorinţă ori cu
datinile, convingerile sau cultul religios.
Obţinerea diplomei de tanatopractor conform Ord. 741/2016, conferă dreptul de a
efectua îmbălsămări/tanatopraxii în afara unităţilor sanitare şi de a semna certificatul
de îmbălsămare fără a fi nevoie de contrasemnătura medicului.
Până la formarea primelor promoţii de tanatopractori, certificatele de îmbălsămare vor
fi semnate de medic/medic anatomopatolog sau medic legist, iar îmbălsămările
efectuate în afara unităţilor sanitare sau medicolegale vor fi realizate de autopsieri sub
supravegherea unui medic.

b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:
(1) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică
în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme,
angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare,
conform formularului din anexa nr. 3;
(2) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului
decedatului;
c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul
local şi are constituit fondul de garantare;
 Fondul de garantare este constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul
neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare.
 Nivelul fondului de garantare se stabileşte la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de
înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcţie de actualizările
anuale ale cuantumului acestui ajutor şi de realimentare în cazul plăţii de despăgubiri.
 Constituie fond de garantare:
 suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic
are deschis contul curent;
 garanţia bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea
fondului de garantare stabilit prin hotărâre a Guvernului.
d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate,
respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică
judeţeană.
 spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare trebuie să aibă o suprafaţă de minim
30 mp, cu o zonă de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor;
 spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare are o suprafaţă minimă de 16
mp, cu următoarele dotări igienico-sanitare:
 sursă de apă potabilă;
 racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru;
 agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de
0-5°C;
 suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere;
 condiţii de microclimat;
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 grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi;
în cazul în care acest spaţiu este situat în continuarea spaţiului prevăzut la pct. (i), se
asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienţilor şi prezentare a
produselor;
În vederea obținerii autoriației sanitare de funcționare, prestatorul de servicii funerare
depune la direcţia de sănătate publică următoarele documente:
a) cerere conformă cu modelul prevăzut
b) copie de pe certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului;
c) dovada deţinerii spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
d) memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spaţiile şi mijloacele de transport;
e) dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puţin o
trusă de îmbălsămare conform prezentelor norme;
f) dovada că are angajat cel puţin un tanatopractor cu diplomă obţinută conform prezentelor
norme;
g) fişele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care
atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenele medicale periodice,
conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu
modificările şi completările ulterioare. Suplimentar, persoanele care prestează efectiv îngrijiri
mortuare, inclusiv cele care transportă decedaţii, vor prezenta şi un certificat de sănătate
mintală;
h) autorizaţia emisă conform Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru fiecare mijloc de transport;
i) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
j) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut
legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
k) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste
îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în
etapa de evaluare a obiectivului.
Pentru a preveni riscurile ce pot apărea în timpul transportului şi înhumării, sicriele vor putea
fi comercializate numai însoţite de certificat de conformitate emis de către producător şi vor
îndeplini următoarele condiţii:
a) rezistenţă la manevre mecanice;
b) sistem de închidere etanş;
c) confecţionate din materiale biodegradabile, cu o grosime minimă de 18 mm;
d) să nu fie tratate cu produse biocide şi produse clasificate ca periculoase;
e) confecţionate din materiale care nu conţin compuşi pe bază de clor, cauciuc, metale grele
şi aliajele acestora (plumb, mercur, cadmiu, crom, nichel, arsen, molibden şi mangan);
f) este interzisă folosirea de finisaje bicromate galvanizate ale feroneriei şi ale elementelor
de fixare a acestora.
Prestatorul de servicii funerare are obligaţia de a încheia contract cu firme specializate
pentru colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor rezultate din activitatea de
îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deşeurilor medicale.
Definiții:
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tanatopraxia reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici care se aplică după
moarte corpului uman prin care se realizează igienizarea, îmbălsămarea, la
nevoie restaurarea, reconstrucţia şi îngrijiri de estetică mortuară în scopul
conservării temporare a corpului, precum şi pentru a reda decedatului o
înfăţişare cât mai apropiată de cea anterior cunoscută, astfel încât să poată fi
prezentat cu demnitate familiei şi pregătit pentru funeralii;
îmbălsămarea modernă se referă la tehnici prin care după moarte sunt
injectate în cadavru pe cale vasculară sau pe alte căi, în cazul în care sistemul
vascular nu este integru, diferite substanţe chimice cu scopul de a opri
acţiunea bacteriilor şi procesul de distrucţie natural, precum şi de a fixa
ţesuturile astfel încât să se realizeze conservarea temporară sau definitivă a
corpului;

Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor afişa pe site-ul propriu lista
prestatorilor de servicii funerare avizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru
eliberarea avizelor emise de acestea, în conformitate cu prezentele norme.
Procedura de îmbălsămare este obligatorie în următoarele cazuri:
a) când familia alege să expună decedatul în locuri publice, precum case mortuare, case
funerare, capele, cu capacul de la sicriu deschis;
b) când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea în care
s-a produs decesul, la o distanţă de minimum 30 de kilometri;
c) când, datorită cauzei medicale a decesului survenit în afara unităţilor sanitare, se impune
îmbălsămarea ca măsură de profilaxie şi reducere a riscului biologic, conform avizului
epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.
Se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare în următoarele situaţii:
a) anterior desfăşurării cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune autopsia
medico-legală de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată;
b) în cazul bolilor infecţioase cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului
epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
c) în afara spaţiilor autorizate pentru efectuarea îmbălsămării şi tanatopraxiei conform
prezentelor norme.
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