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SERVICII PUBLICE FURNIZATE DE CATRE  DSPJ GORJ  IN CONFORMITATE CU HG 741/2016-PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE SI SANITARE 

PRIVIND SERVICIILE FUNERARE, INHUMAREA,INCINERAREA, TRANSPORTUL, DESHUMAREA SI REINHUMAREA CADAVRELOR UMANE, 

CIMITIRELOR, CREMATORIILOR UMANE SI SERVICIILE FUNERARE. 

NR.CRT SERVICII PUBLICE 

FURNIZATE DE DSPJ 

CONSTANTA 

PERSOANELOR FIZICE SI 

JURIDICE 

DENUMIREA  

INSCRISULUI 

ACTUL 

NORMATIV DE 

REGLEMENTARE 

DOCUMENTATIA NECESARA INSTITUTIA / 

SEDIUL (ADRESA) 

UNDE SE DEPUNE 

CEREREA 

TERMENUL LEGAL 

DE OBTINERE 

(AVIZ/AUTORIZATIE  

etc.) 

TARIF 

CONFORM 

PREVEDERILOR 

LEGALE 

OBSERVATII 

1. Autorizare sanitara a 

prestatorilor de servicii funerare 
Autorizaţie sanitară de 
funcţionare în baza 
referatului de evaluare 

Ord. M.S. 

1030/2009 

Ord. M.S. 

1532/2017 

HG 741/2016 

a)copie a certificatului de 

inregistrare la registrul comertului 

si certificate constatator pentru 

punctele de lucru(dupa 

caz),actului constitutiv/statutului 

din care sa reiasa codul CAEN; 

b)memorial tehnic privind spatiile 

si mijloacele de transport; 

c)planul de situatie cu incadrarea 

in zona si schitele cu detalii de 

structura functionala; 

d)dovada privind detinerea legala 

a spatiului in care se presteaza 

servicii funerare; 

e)acte doveditoare privind 

angajarea 

tanatopractorului/tanatopractorilor 

si documente privind calificarea 

tanatopractorului/tanatopractorilor 

f)dovada detinerii trusei/truselor 

DSP Gorj, str. 22 

Decembrie 1989, nr.22 

bis-

COMPARTIMENT 

AVIZE/AUTORIZARI 

20 de zile lucratoare 
300 lei 

 

Se aplica 

prestatorilor de 

servicii 

funerare 

mailto:dspj.gorj@intergorj.ro


de imbalsamare; 

g)fisele de aptitudine ale 

personalului care atesta efectuarea 

examenelor medicale la angajare 

si/sau examenelor medicale 

periodice,conform Hotararii 

Guvernului nr.355/2007 privind 

supravegherea sanatatii 

lucratorilor,cu modificarile si 

completarile ulterioare,si 

certificatele de sanatate mintala 

ale personalului care presteaza 

ingrijiri medicale si celui care 

transporta decedatii; 

h)autorizatia de transport emisa in 

baza Legii serviciilor de transport 

public local nr.92/2007,cu 

modificarile si completarile 

ulterioare ,sau cartea de identitate 

a vehiculului cu urmatoarele 

inscrisuri specifice:categorie de 

folosinta:autovehicul special 

;caroserie:SD funerar; 

i)declaratia pe propria raspundere 

ca spatiul pentru care se solicita 

autorizare este detinut legal si nu 

face obiectul vreunui litigiu; 

j)dovada de achitare a tarifului de 

autorizare sanitara,respective 

chitanta de plata a tarifului; 

k)alte documente care sa ateste 

indeplinirea cerintelor 

legale,identificate de personalul 

specializat , prezentate in etapa de 

evaluare 

 



2. Autorizarea sanitara pentru 

activitati de 

inmormantare/inhumare(cimitire) 

Autorizatie sanitara Ord. M.S. 

1030/2009, act 

HG 741/2016 

OMS 1532/2017 

 

a)cerere 

b)plan de situatie cu incadrarea in 

zona/copie dupa certificatul de 

urbanism* 

c)schite cu detalii de structura 

functionala si dotari specifice 

d)actul de infintare al cimitirului 

e)acte doveditoare privind 

detinerea legala a spatiului si 

declaratie pe propria raspundere 

ca spatiul este detinut legal si nu 

face obiectul vreunui litigiu 

f)regulament de organizare si 

functionare al cimitirului, avizat 

de autoritatea publica locala 

g)dovada de achitare a tarifului de 

autorizare – copie conforma cu 

originalul 

DSP Gorj, str. 22 

Decembrie 1989, nr.22 

bis-

COMPARTIMENT 

AVIZE/AUTORIZARI 

-20 zile lucratoare 300 lei 

Se aplica pt 

situatiile 

prevazute la 

art. 24, alin 1 

din HG 

741/2016 

 

*certificatul de 

urbanism se 

depune doar pt. 

cimitirele 

infiintate dupa 

anul 1958, in 

situatiile 

prevazute la 

art.24, alin 1, 

lit.b 

3. Paşaport internaţional pentru 

transport cadavru uman  

 

Paşaport pentru transport 

cadavru uman 

 

Hg 741/2016 

a) cerere solicitare aviz 

b) copie buletin solicitant 

d) certificat  deces  

e) certificat medical constatator al 

decesului 

f) certificat de îmbălsămare 

DSP Gorj, str. 22 

Decembrie 1989, nr.22 

bis-

COMPARTIMENT 

AVIZE/AUTORIZARI 

   

4. Aviz sanitar pentru 

deshumarea/transportul şi 

reînhumarea cadavrelor umane 

Aviz sanitar pentru 

deshumarea/transportul şi 

reînhumarea cadavrelor 

umane 

Hg 741/2016 a) cerere solicitare aviz 

b) copie buletin solicitant 

c) certificat  deces  

 

DSP Gorj, str. 22 

Decembrie 1989, nr.22 

bis-

COMPARTIMENT 

AVIZE/AUTORIZARI 

- - 

Condiţii 

deshumare: 

- între 1 an şi  

7 ani de la 

înhumare 

- anual în 

perioada 1 

noiembrie - 31 

martie 

5. Aviz pentru imbalsamare Aviz Hg 741/2016 

OMS  1532/2017 

a)cerere 

b)certificate de tanatropactor 

c)certificate medical constatator 

al decesului 

d)cererea familiei pt. imbalsamare 

e)declaratia privind metoda si 

produsele biocide  folosite 

DSP Gorj, str. 22 

Decembrie 1989, nr.22 

bis-

COMPARTIMENT 

AVIZE/AUTORIZARI 

   

7. Aviz sanitar pentru transportul 

cadavrelor umane 

Aviz HG 741/2016 a)cerere 

b(certificate de imbalsamare 

c)certificat de deces/constatator al 

decesului 

DSP Gorj, str. 22 

Decembrie 1989, nr.22 

bis-

COMPARTIMENT 

AVIZE/AUTORIZARI 

   

  



LEGISLATIE: 

HOTARAREA NR. 741/2016-pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, 

incinerarea, transportul,deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile 

profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare 

ORDINUL M. S. 1030/2009, Ord.M.S.1030/2009 - privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru 

proiectele de amplasare, amenajare, construire  si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru 

starea de sanatate a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare 

LEGEA 102/2014-privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare 

ORDINUL M.S. 1532/2017-privind aprobarea formularelor prevazute de HG 741/2016  

 


