
Judeţul __________ Localitatea _____________________ 

CU PLATĂ Unitatea sanitară/S.C. ___________________ 

Factura _____ Nr. ____________ din:___/___/_______ eliberat la ___/___/_____ 

 

CERTIFICAT DE ÎMBĂLSĂMARE/ 

TANATOPRAXIE 

 
Subsemnatul ________________________________ în calitate de medic/ 

tanatopractor la IML/SJML/S.C. _______________________________cu sediul în 

____________ str.__________________________ nr. ______, judeţul/sectorul  

______________, având în vedere Avizul pentru îmbălsămare al Direcţiei de Sănătate 

Publică ______________________ nr. ______/___________, precum şi Certificatul 

medical constatator al decesului nr._____/___________, eliberat(ă) de medic 

____________________, specialitatea _______________, am procedat la efectuarea 

îmbălsămării defunctului cu numele _________________________, decedat în data de 

____________ la __________________, cu diagnosticul ________________________. 

 Îmbălsămarea cadavrului s-a efectuat la data _____________ , la sediul SJML / 

IML / S.C._____________________________folosind metoda____________________ 

şi substanţele ___________________________________________________________, 

cu denumirea comercială de___________________________,în concentraţie de 

__________________ care au fost administrate pe cale 

___________________________ (sistemică vasculară/locală), în cantitate totală de 

________________ litri. 

Procedura de îmbălsămare şi/sau tanatopraxie nu a urmărit conservarea definitivă 

a corpului defunctului. S-au folosit numai substanţe chimice standardizate a căror 

compoziţie a fost, potrivit legii, avizată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, din care un eşantion cu 50 ml de substanţă se află 

depus lângă decedat. S-a avut în vedere ca prin metoda folosită să se constituie riscuri 

biologice, ocupaţionale şi pentru mediu cât mai reduse. O brăţară cu datele de 

identificare ale firmei de pompe funebre care a acordat serviciile funerare, îngrijirile 

mortuare şi serviciile de tanatopraxie s-a aplicat pe mâna dreaptă/stângă a decedatului. 

 Prezentul certificat se va folosi pentru a atesta îmbălsămarea în conformitate cu 

prevederile legii în vederea transportului în localitatea __________________________, 

judeţul _________________________ şi/sau a depunerii la capelă/în spaţii publice cu 

sicriul deschis în localitatea ________________________, judeţul _________________ 

în locaţia _____________________ . 

Prezentul se eliberează într-un singur exemplar, care se predă solicitantului, 

pentru a fi pus la dispoziţia administraţiei cimitirului/crematoriului.  

 

Semnătura mediculuilegist/anatomopatolog sau Semnătura tanatopractorului. 

L.S. ___________________. 



(Verso) 

PRECIZĂRI 

cu privire la eliberarea şi folosirea certificatului de îmbălsămare  

 

1.Se completează într-un singur exemplar cu cerneală citeţ şi se eliberează de 

către medicul/tanatopractorul care a realizat îmbălsămarea, indicându-se afilierea sa la 

unitatea sanitară: SJML/IML/spital sau societatea comercială,reglementată de Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 

cod CAEN 9603 unde lucrează, locul în care s–a efectuat îmbălsămarea, metoda, tehnica 

folosită, tipul de substanţe chimice şi denumirea lor . Se păstrează, potrivit prevederilor 

legale, la administraţia cimitirului/crematoriului. 

2.Îmbălsămarea cadavrelor se face de către medicul legist/anatomopatolog în 

cadrul procedurilor legale de autopsie din SJML/IML/spital sau de către tanatopractor, 

în afara unităţilor sanitare sau medicolegale. Îmbălsămarea realizată de tanatopractor se 

execută la cererea explicită a membrilor familiei decedatului sau a altor persoane 

desemnate, potrivit legii, exprimată în scris, cu avizul direcţiei de sănătate publică 

judeţene/a municipiului Bucureşti. 

3.Se semnează de către medicul legist/anatomopatolog sau tanatopractorul care a 

efectuat îmbălsămarea. 

4.Pe certificatul completat în serviciile de prosectură ale spitalelor sau unităţile 

medico-legale termenul „Tanatopraxie" din titlul certificatului se taie. De asemenea se 

taie sintagma „Semnătura tanatopractorului". 

5.Pe certificatul completat de tanatopractor în cazul deceselor care fac obiectul 

serviciilor funerare, termenul „Îmbălsămare" din titlul certificatului se taie. De 

asemenea se taie sintagma „Semnătura medicului legist/anatomopatolog". 

6.Este un document sanitar obligatoriu pentru depunerea cadavrului la capelă sau 

în spaţii publice cu sicriul deschis şi/sau atunci când decedatul urmează să fie transportat 

într-o altă localitate, la distanţă de locul decesului. 

7.Transportul cadavrului în altă localitate se face într-un sicriu confecţionat din 

materiale biodegradabile, închis, căptuşit pe dinăuntru cu tablă sau carton gudronat, bine 

lipit la încheieturi şi al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime de materii 

absorbante (rumeguş de lemn, turbă sau altele asemenea), îmbibate într-o soluţie 

dezinfectantă. 


