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PRESTATOR DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAT:

SC ORIGINAL TEAM SRL – cu sediul în Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, Bl.50G, 

scara A, etaj 2, ap.25, deţine:

- autorizaţie de transport nr.01/07.05.2018;

- copie conformă nr.01/06.06.2018 - transportul trupului neînsufleţit spre locul de înhumare;

- copie conformă nr.02/06.06.2018 - recuperare cadavre şi transport internaţional;

- copie conformă nr.03/06.06.2018 - asistenţă funerară mobilă folosit pentru pregătirea 

cadavrului;

- copie conformă nr.04/03.08.2018 - transportul trupului neînsufleţit spre locul de înhumare;

Avizul Consiliului Local al municipiului Alexandria nr.16615/10.08.2018 pentru prestarea 

serviciilor funerare.
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Documentele necesare în vederea obţinerii avizului Consiliului Local al municipiului 

Alexandria pentru prestarea serviciilor funerare:

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;

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;

(ii) 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;

d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, 

respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de Direcţia de Sănătate Publică Teleorman.
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