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Prestatorul de servicii funerare depune la direcția de sănătate publică următoarele documente:
a) cerere conform modelului prevăzut la art. 46 lit. a);
b) copie de pe certificatul de înregistrare a societății la registrul comerțului;
c) dovada deținerii spațiului în care se prestează serviciile funerare;
d) memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spațiile și mijloacele de transport;
e) dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puțin o trusă de îmbălsămare
conform prezentelor norme;
f) dovada că are angajat cel puțin un tanatopractor cu diplomă obținută conform prezentelor norme;
g) fișele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care atestă efectuarea
examenelor medicale la angajare și/sau examenele medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare. Suplimentar, persoanele
care prestează efectiv îngrijiri mortuare, inclusiv cele care transportă decedații, vor prezenta și un certificat de
sănătate mintală;
h) autorizația emisă conform Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare mijloc de
transport;
i) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
j) declarația pe propria răspundere că spațiul pentru care se solicită autorizarea este deținut legal și nu face
obiectul vreunui litigiu;
k) în funcție de specificul activității se pot solicita și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor legale
incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
Activitățile de verificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică și/sau alte reglementări legale în
vederea eliberării autorizației sanitare de funcționare se realizează de către personalul de specialitate desemnat
pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat
de evaluare.

