
Specificații tehnice pentru autovehiculele
societăților de servicii funerare

1. Autovehiculul pentru asistență funerară mobilă folosit pentru pregătirea cadavrului va
îndeplini următoarele condiții:

a) este inscripționat cu însemne specifice activității pentru care este utilizat;
b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deține
autorizație de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu
modificările și completările ulterioare;
c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o
deservește în baza unui contract;
d) spațiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de
suprafețe lavabile și dezinfectabile;
e) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului
manipulant și partea destinată pregătirii cadavrului, care va avea un cubaj de minimum 12
mc;
f) spațiul interior este dotat cu: targă de recuperare, masă/platformă din inox pentru
pregătirea corpului, sertare pentru instrumentar cu închidere etanșă, recipiente/spațiu pentru
deșeurile provenite din manopera de îmbălsămare asimilabile deșeurilor periculoase,
rezervor de apă cu capacitate minimă de 25 litri, prevăzut cu robinet, rezervor de colectare a
apelor reziduale cu capacitate minimă de 50 litri;
g) spațiu pentru depozitarea produselor biocide, conform specificațiilor producătorului;
h) instalație de climatizare;
i) asigură nivelul 2 de biosecuritate.

2. Autovehiculul mortuar pentru paradă folosit pentru transportul trupului neînsuflețit spre
locul de înhumare va îndeplini următoarele cerințe:

a) habitaclul pentru depozitarea sicriului trebuie să aibă o lungime de minimum 210 cm și o
lățime de minimum 90 cm;
b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deține
autorizație de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu
modificările și completările ulterioare;
c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o
deservește în baza unui contract;
d) spațiul destinat depozitării sicriului trebuie delimitat de suprafețe care pot fi dezinfectate;
e) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat sicriului și
cel destinat pasagerilor din față.

3. Autovehiculul funerar pentru recuperare cadavre și transport internațional:

a) este inscripționat cu însemne specifice activității pentru care este utilizat;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182769
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182769


b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deține
autorizație de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu
modificările și completările ulterioare;
c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o
deservește în baza unui contract;
d) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsuflețit trebuie să aibă o lungime de minimum
200 cm și o lățime de minimum 120 cm;
e) spațiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de
suprafețe lavabile și dezinfectabile;
f) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat
personalului și partea destinată depozitării corpului decedatului;
g) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare și șină de ghidaj
pentru targă;
h) agregate frigorifice pentru transportul pe distanțe lungi;
i) autovehiculul va fi dezinfectat periodic.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182769

