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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 

O  R  D  I  N  NR.................... 

pentru aprobarea curriculumului de pregătire pentru autopsieri în anatomie patologică și medicină 
legala, a curriculumului de pregătire pentru tanatopractori, precum şi a metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a programelor de pregătire în vederea obţinerii certificării de autopsier, respectiv de 
tanatopractor 

Văzând Referatul Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică 
nr......................./.........................., 

având în vedere prevederile art.40 lit.a) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane 
și serviciile funerare şi  prevederile art.12 alin.(4) din Normele tehnice şi sanitare privind serviciile 
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, 
cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească 
prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
741/12.10.2016,  

în temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite 
următorul 

O  R  D  I  N 

Art.1. - Se aprobă curriculumul de pregătire pentru autopsieri în anatomie patologică şi medicină 
legală, curriculumul de pregătire pentru tanatopractori precum şi  metodologia de organizare şi 
desfăşurare a programelor de pregătire în vederea obţinerii certificării de autopsier, respectiv de 
tanatopractor prevăzute în anexele nr.1-16. 

Art.2. - (1) Programul de pregătire pentru autopsieri în anatomie patologică şi medicină legală 
presupune un modul de formare teoretică şi un modul de formare practică precum şi îndeplinirea unui 
barem de activităţi practice. 

 (2) Modulul teoretic, prevăzut în Anexa nr.1, este comun  pentru autopsieri şi tanatopractori şi 
cuprinde 150 ore de pregătire teoretică organizate astfel: 6 ore zilnic timp de 25 zile lucrătoare 
organizate în 5 submodule curiculare teoretice desfășurate pe durata a 5 săptămâni. 

(3) În cadrul modulului teoretic, o parte  de maxim 30% din tematică poate fi structurată în sistem de 
e-learning – învățământ la distanță, organizat pe platforma Şcolii Naţională de Sănătate Publică 
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, 
la propunerea responsabilului național de program. 
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(4) Programul de formare practică şi îndeplinirea baremului de activităţi practice pentru autopsieri se 
iniţiază şi se realizează după absolvirea modulului de pregătire teoretică, respectiv după promovarea 
probei teoretice de examen, fiind organizate şi planificate de către SNSPMPDSB, cu concursul 
responsabilului naţional şi al responsabililor locali ai programului de pregătire. 

(5) Modulul practic, prevăzut în Anexa nr.2,  cuprinde 400 ore de pregătire și este organizat în două 
submodule: 

a) submodulul practic de autopsie cu durata de 4 luni, cuprinzând 4 ore pe zi timp de 20 zile lucrătoare 
pe lună, în total 320 ore în cadrul cărora cursanții pentru obţinerea certificării de autopsier participă la 
efectuarea de autopsii inclusiv la manopere de manipulare a corpului defunctului; 

b) submodulul practic de tehnici de tanatopraxie  cu durata de 1 lună, cuprinzând 4 ore zilnic timp de 
20 zile lucrătoare pe lună, în total 80 ore, timp în care cursanții pentru obţinerea certificării de autopsier 
participă la demonstrații practice de tanatopraxie. 

(6) Baremul de activități practice, prevăzut în Anexa nr.3, cuprinde următoarele obligații ale 
cursanților: 

a) participarea efectivă la efectuarea unui număr de 80 autopsii în decurs de 4 luni, adică 1 autopsie 
pe zi, 20 zile din lună, inclusiv manopere de manipulare a corpului defunctului din care o perioadă de 
2 luni se va desfăşura într-un institut de medicină legală pentru autopsii medico-legale (40 de 
cazuri/40 de cazuri/autopsii medico-legale și 2 luni într-un serviciu de anatomie patologică a unui 
spital, pentru autopsii anatomopatologice (40 de cazuri/autopsii anatomopatologice; 

b) efectuarea  unui stagiu de tanatopraxie cu durata de 1 lună. 

Art.3. – (1) Programul de pregătire pentru tanatopractori presupune un modul de formare teoretică şi 
un modul de formare practică precum şi îndeplinirea unui barem de activităţi practice.  

 (2) Modul teoretic, comun cu modulul teoretic pentru autopsieri cuprinde 150 ore organizate astfel: 6 
ore/zilnic timp de 25 zile lucratoare organizate in submodule curiculare teoretice in număr de 5 care 
se desfasoara pe durata a  5 saptamani în conformitate cu Anexa nr.1.  

(3) In cadrul modulului teoretic, maxim 30% din tematică poate fi structurată în sistem de e-learning - 
învăţământ la distanţă, organizat pe platforma SNSPMPDSB , la propunerea responsabilului naţional 
de program. 

(4) Programul de formare practică şi îndeplinirea baremului de activităţi practice pentru tanatopractori 
se iniţiază şi se realizează după absolvirea modulului de pregătire teoretică, respectiv după 
promovarea probei teoretice de examen, fiind organizate şi planificate de către SNSPMPDSB, cu 
concursul responsabilului naţional şi al responsabililor locali ai programului de pregătire. 

(5) Modulul practic, prevăzut în Anexa nr.4, cuprinde în total 160 ore, se organizează numai după 
finalizarea programului teoretic şi este realizat prin 2 luni de tanatopraxie practica, cu una mai mult 
decât in modulul practic de autopsier, reprezentând 4 ore/zi x 20 zile/luna x 2 luni, în total 160 ore, 
respectiv 40 cazuri. 

(6) Baremul de activitati practice, prevăzut în Anexa nr. 5 , presupune ca obligaţie de îndeplinit din 
partea participanţilor la program efectuarea a 2 luni de tanatopraxie practica reprezentând 4 ore/zi x 
20 zile/luna, în total 160 ore, respectiv 40 de cazuri. 
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Art.4. -  (1) Organizarea programelor de pregătire în vederea obţinerii certificării de autopsier, 
respectiv de tanatopractor, se asigură de către SNSPMPDSB - Centrul Naţional de Dezvoltare 
Profesională în Domeniul Sanitar denumit  în continuare CNDPDS care încheie un parteneriat cu 
responsabilul naţional de program desemnat şi/sau, după caz, cu responsabilii locali nominalizaţi de 
către responsabilul naţional de program pentru centrele de pregătire prevăzute în conformitate cu  
Anexa nr.6. 

(2) Organizarea programelor de pregătire şi examenelor aferente în vederea certificării de autopsier, 
respectiv de tanatopractor, se poate face numai în centrele de pregătire nominalizate de responsabilul 
naţional de program cu acordul responsabililor locali, conform Anexei nr.6, în baza unui protocol 
încheiat pentru perioada desfăşurării programului între SNSPMPDSB, conducerea unităţii / instituţiei 
şi responsabilul de program. Punerea la dispoziţie a echipamentelor şi spaţiilor pentru pregătirea 
teoretică şi practică din centrele de pregătire nominalizate se face fără plată. 

(3) Pentru realizarea activităţilor practice corespunzătoare submodulului de tehnici de tanatopraxie 
respectiv submodulului de autopsie din cadrul programelor de pregătire ca autopsier, respectiv 
tanatopractor, SNSPMPDSB va stabili parteneriate cu centre de pregătire practică în autopsie, 
respectiv în tanatopraxie  şi care vor asigura baza tehnico-materială necesară pregătirii, iar 
materialele consumabile vor fi furnizate de centrele respective conform normativelor din Anexa nr.7 
şi refacturate către SNSPMPDSB, în funcţie de numărul de participanţi alocaţi pe fiecare centru.  

(4) Pentru regiunile în care nu există posibilitatea realizării activităţilor practice din cadrul programelor 
de pregătire, la propunerea responsabilului naţional de program, SNSPMPDSB avizează anual 
înfiinţarea unui nou centru de pregătire practică în domeniul tanatopraxiei, cu verificarea, analizarea 
dosarului şi a raportului de evaluare întocmit de comisia de avizare, pe baza criteriilor prevăzute în 
Anexa nr.8. 

(5) Pentru a fi avizat ca centru de pregătire practică în domeniul tanatopraxiei, un prestator de servicii 
funerare trebuie să îndeplinească un punctaj minim de 150 de puncte, calculat în urma evaluării de 
către comisia de avizare care alcătuieşte dosarul de avizare şi întocmeşte raportul de evaluare în 
vederea avizării; pentru avizarea ca centru de pregătire practică în domeniul tanatopraxiei este 
obligatorie achitarea către SNSPMPDSB a unei taxe al cărei cuantum se stabileşte anual şi este 
destinată acoperirii cheltuielilor pe care le implică procedura de avizare. 

(6) Avizul primit de centrul de pregătire practică în domeniul tanatopraxiei este valabil pentru o 
perioadă de 2 ani, timp în care poate fi încheiat cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti un parteneriat în vederea realizării 
activităţilor practice cuprinse în programele de pregătire. 

(7) Responsabilul naţional de program şi/sau responsabilii locali nominalizează pentru fiecare 
program lista lectorilor pentru pregătirea teoretică şi lista coordonatorilor de pregătire practică, în 
conformitate cu criteriile de selecţie prevăzute în Anexa nr.9. 

Art.5. – (1) Responsabilul naţional de program este desemnat de către Comisia de specialitate de 
medicină legală a Ministerului Sănătăţii şi coordonează la nivel naţional programele de pregătire în 
vederea obţinerii certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor. 

(2) Responsabilul naţional are următoarele atribuţii: 
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a) elaborarea şi propunerea curriculumului de pregătire pentru obţinerea certificării ca autopsier, 
respectiv de tanatopractor; 

b) desemnarea şi coordonarea responsabililor locali de program care îşi desfăşoară activitatea în 
centrele de pregătire acreditate; 

c) propunerea pentru avizare a centrelor de pregătire teoretică şi practică, respectiv a 
unităţilor/instituţiilor publice şi private care au baza tehnico-materială necesară pentru derularea 
pregătirii în domeniu; 

d) propunerea pentru avizare a centrelor de pregătire practică în domeniul tanatopraxiei, precum şi 
elaborarea criteriilor de avizare a unor noi centre de pregătire practică  în domeniul tanatopraxiei. 

e) elaborarea criteriilor de selecţie a lectorilor pentru pregătirea teoretică, respectiv a coordonatorilor 
de pregătire practică în vederea obţinerii certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor; 

f) prezentarea către SNSPMPDSB a propunerilor de avizare a noilor centre  de pregătire practică în 
domeniul  tanatopraxiei, la solicitarea responsabililor locali din centrul universitar cel mai apropiat de 
centrul propus spre avizare, pentru acele regiuni în care nu există posibilitatea realizării activităţilor 
practice stabilite prin programele de pregătire. 

g) propunerea organizării unor programe de formare de formatori în domeniile practicii autopsiei 
medico-legale şi autopsiei anatomo-patologice, respectiv în domeniul tanatopraxiei, precum şi 
propunerea componenţei comisiei de evaluare a formatorilor în domeniile practice susmenţionate; 

h) criteriile de avizare a formatorilor în domeniul practic al autopsierii, a formatorilor în domeniul 
teoretic şi practic al tanatopraxiei, precum şi componenţa comisiei de evaluare în vederea acreditării 
formatorilor în domeniul autopsierii, respectiv în domeniul tanatopraxiei sunt prevăzute în Anexa nr. 
10; 

i) criteriile de avizare a formatorilor în domeniul practicii medico-legale, respectiv al practicii anatomo-
patologice, precum şi componenţa comisiei de evaluare în vederea acreditării formatorilor în domeniul 
practicii anatomo-patologice, respectiv al practicii medico-legale sunt prevăzute în Anexa nr.11; 

j) propunerea calendarului de organizare a examenului naţional pentru obţinerea certificării ca 
autopsier, respectiv de tanatopractor în sesiuni anuale sau bianuale; 

k) propunerea actualizării periodice a curriculumului de pregătire din cadrul programului la un interval 
de maxim 5 ani. 

(3) Responsabilul naţional de program poate delega atribuţiile sale către responsabilii locali de 
program pentru desfăşurarea activităţii în centrele de pregătire coordonate de aceştia. 

Art.6. – Responsabilul naţional sau responsabilii locali ai programelor de pregătire în vederea obţinerii 
certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor au următoarele obligaţii: 

a) să prezinte  SNSPMPDSB pentru fiecare program, lista lectorilor care îndeplinesc criteriile 
prevăzute în Anexa nr.9; 

b) să nominalizeze membrii comisiilor centrale şi locale de examen teoretic pentru obţinerea 
certificării ca autopsier, respectiv de tanatopractor a căror componenţă este prevăzută în 
Anexa nr.12; 

c) să propună membrii comisiei de avizare în conformitate cu criteriile prevăzute în Anexa nr.8 a 
centrelor de pregătire practică, componenţa acesteia fiind reprezentată de responsabilul 
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naţional şi/sau responsabilul local, un cadru universitar cel puţin şef de lucrări de anatomie 
patologică, un cadru universitar cel puţin şef de lucrări de medicină legală, un formator în 
domeniul tanatopraxiei, un tanatopractor certificat în condiţiile prezentului ordin, membru, după 
caz, al unei organizaţii de profil, un reprezentant al direcţiei teritoriale de sănătate publică;  
d) să îşi asume responsabilitatea cu privire la organizarea şi calitatea instruirii în vederea 
obţinerii certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor; 
să îşi asume responsabilitatea cu privire la organizarea şi calitatea instruirii în vederea obţinerii 
certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor;  
e) să transmită către SNSPMPDSB la sfârşitul programelor de pregătire teoretică, respectiv 
celor de pregătire practică,un raport final al activităţii desfăşurate care să cuprindă confirmarea 
îndeplinirii de către participanţi a condiţiilor de absolvire a programului, respectiv de promovare 
a evaluărilor intermediare şi finale şi a prezenţei acestora la program, precum şi a pontajului 
privind activitatea didactică teoretică şi practică prestată de către lectorii desemnaţi. 

Art.7. -  (1) Pregătirea teoretică şi practică pentru obţinerea certificării ca autopsier, respectiv ca 
tanatopractor, poate fi susţinută numai de către lectorii nominalizaţi de către responsabilul national de 
program, respective de către responsabilii locali, cu aprobarea responsabilului national. 

(2) Lectorii programelor de pregătire teoretică pot fi cadre universitare de medicină legală sau de 
anatomie patologică sau formatori acreditaţi în domeniul practicii autopsiei medico-legale, practicii 
autopsiei anatomo-patologice şi tanatopraxiei. 

(3) În vederea acreditării ca formatori a profesioniştilor din sistemul de sănătate nominalizaţi care nu 
sunt cadre universitare, responsabilul national al programului solicită SNSPMPDSB organizarea unui 
program de formare de formatori în domeniile practicii autopsiei medico-legale şi practicii autopsiei 
anatomo-patologice, respectiv în domeniul tanatopraxiei, care cuprinde un modul de formare teoretică 
de specialitate, un modul de formare practică de specialitate şi un modul de evaluare în vederea 
acreditării, respectând criteriile prevăzute în anexele nr.10 şi nr.11. 

(4) Modulul de formare generală este realizat şi susţinut de către formatorii de formatori ai 
SNSPMPDSB, modulele de formare teoretică şi practică de specialitate sunt susţinute de cadre 
universitare de specialitate medicină legală şi anatomie patologică şi de formatori acreditaţi în 
domeniul practicii medico-legale, practicii anatomo-patologice, autopsierii şi tanatopraxiei. 

(5) Comisia de evaluare în vederea acreditării formatorilor prevăzuţi la alin.(4) este propusă de 
responsabilul naţional de program, în condiţiile respectării criteriilor de acreditare prevăzute în 
anexele nr.10 şi nr.11. 

(6) Lista nominală a formatorilor consideraţi admişi în urma evaluării este prezentată de către 
SNSPMPDSB Ministerului Sănătăţii în vederea acreditării acestora ca formatori în domeniile practicii 
autopsiei medico-legale, practicii autopsiei anatomopatologice, respectiv al practicii tanatopraxiei. 

(7) După aprobarea de către Ministerul Sănătăţii, SNSPMPDSB certifică formatorii în domeniul 
practicii autopsiei medico-legale, practicii autopsiei anatomo-patologice, respectiv al practicii 
tanatopraxiei care au îndeplinit criteriile prevăzute în anexele nr.10 şi nr.11. 

Art.8. -  (1) Managementul programelor de pregătire în vederea obţinerii certificării ca autopsier, 
respectiv ca tanatopractor, acreditarea şi certificarea formatorilor în domeniul tanatopraxiei sunt 
asigurate de către SNSPMPDSB şi presupune îndeplinirea următoarelor condiţii: 



 

6 
 

a) verificarea conformităţii programului cu prevederile curriculare şi cu prevederile prezentului 
ordin; 

b) anunţarea şi popularizarea programului; 
c) înregistrarea programului şi înscrierea participanţilor, în conformitate cu prevederile 

curriculare; 
d) calcularea şi înregistrarea taxelor de participare la programe, respectiv a taxelor de 

evaluare/avizare/certificare; 
e) încheierea parteneriatelor şi alcătuirea bugetelor necesare organizării programelor pentru 

unităţile/instituţiile /centrele acreditate în care se derulează programele de pregătire teoretică 
şi practică şi pentru lectorii acreditaţi potrivit prevederilor curriculare; 

f) materialele consumabile necesare derulării programelor, în conformitate cu prevederile 
curriculare şi cu Anexa nr.7,  se asigură contra cost de către centrul de pregătire teoretică şi 
practică în tanatopraxie care se află în parteneriat cu SNSPMPDSB, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare, fără a depăşi baremul stabilit prin buget împreună cu 
responsabilul naţional de program; încheierea de protocoale pentru perioada desfăşurării 
programelor de pregătire cu conducerea unităţii/instituţiei şi responsabilul de program pentru 
centrele de pregătire propuse de responsabilul naţional de program, conform art.4 alin.(2) în 
vederea asigurării echipamentelor şi/sau spaţiilor prevăzute în curriculumul de pregătire; 

g) verificarea îndeplinirii condiţiilor de evaluare formativă şi sumativă a participanţilor la program, 
în conformitate cu prevederile curriculare în vederea certificării raportată de responsabilul 
naţional şi/sau responsabilii locali; 

h) organizarea desfăşurării probei teoretice şi a probei practice din cadrul examenelor pentru 
obţinerea certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor; 

i) organizarea programelor de formare de formatori în următoarele domenii: practica autopsiei 
medico-legale, practica autopsiei anatomo-patologice, practica tanatopraxiei, la propunerea 
responsabilului naţional de program, precum şi a sesiunilor de evaluare în vederea acreditării 
formatorilor în domeniile susmenţionate, pentru susţinerea modulelor de pregătire practică şi 
ocazional a celor de pregătire teoretică din cadrul programelor de pregătire pentru obţinerea 
certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor; încheierea contractelor de antrepriză şi 
asigurarea plăţiilor pretaţiilor didactice pentru:  lectorii şi formatorii desemnaţi pentru pregătirea 
teoretică şi practică respectiv pentru membrii comisiilor centrale şi locale de organizare a 
examenelor pentru obţinerea certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor, precum şi 
plata comisiilor de evaluare în vederea acreditării formatorilor în domeniile practicii autopsiei 
medico-legale, practicii autopsiei anatomopatologice, respectiv al practicii tanatopraxiei, 
precum şi a membrilor comisiilor de avizare de noi centre de pregătire practică în domeniul 
tanatopraxiei. 

(2) Pentru managementul programelor de pregătire şi a probelor teoretică şi practică din cadrul 
examenului pentru obţinerea certificării ca autopsier, respectiv de tanatopractor, pentru 
programele de acreditare şi certificare a formatorilor în domeniile practicii autopsiei medico-legale, 
practicii autopsiei anatomo-patologice, respectiv a practicii tanatopraxiei, precum şi pentru 
avizarea unor noi centre de pregătire în domeniul tanatopraxiei, o cotă de 33% din totalul taxelor 
încasate revine SNSPMPDSB. 

(3) La solicitarea responsabilului naţional de program, SNSPMPDSB poate realiza adaptarea 
opţională pentru un număr de ore în procent de maxim 30% din totalul componentei teoretice a 
conţinutului prezentat în programa analitică, la formatul e-learning, atât pentru programul de  
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pregătire pentru obţinerea certificării ca autopsier cât şi pentru obţinerea certificării ca 
tanatopractor. 

Art.9. -  La programul de pregătire pentru autopsieri în anatomie patologică  şi medicină legală şi 
la programul de pregătire pentru tanatopractor de pot înscrie: 

a) cetăţeni români absolvenţi de liceu, cu sau fără bacalaureat; 
b) cetăţeni străini care fac dovada absolvirii studiilor liceale – diploma tradusă în limba română, 

în copie legalizată şi care au atestat de limba română; aceşti cetăţeni pot fi înscrişi la program 
în limita locurilor disponibile 

Art.10. – (1) La sfârşitul programului de pregătire teoretică pentru autopsieri în anatomie 
patologică şi medicină legală şi la sfârşitul programului de pregătire pentru tanatopractori se 
organizează examenul teoretic naţional reprezentat de o probă scrisă cu durata de 3 ore, care 
presupune un test grilă cu 30 întrebări din materia celor 5 submodele curiculare teoretice 
prevăzute în anexa nr.1, nota minimă pentru promovare fiind 7. 

(2) Examenul teoretic la nivel naţional este organizat în conformitate cu prevederile Anexei nr.12 
de comisia centrală şi de comisiile locale de examen desemnate de responsabilul naţional şi, 
respectiv de responsabilii locali, precum  şi de către un colectiv de lucru stabilit la nivelul 
SNSPMPDSB. 

(3) Nu pot fi membri în comisia centrală şi în comisiile locale de examen persoanele care declară, 
ori despre care există informaţii publice certe că sunt soţ/soţie sau au rude ori afini până la gradul 
IV inclusiv în rândul candidaţilor. 

(4) Responsabilitatea integrală pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului teoretic şi 
practic pentru obţinerea certificării ca autopsier sau tanatopractor revine preşedintelui comisiei 
centrale şi preşedinţilor comisiilor locale de examen. 

(5) Condiţiile de desfăşurare a examenului teoretic la nivel naţional se publică pe website-ul 
SNSPMPDSB cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru examen. 

Art.11. – (1) Proba de examinare teoretică pentru programele de pregătire pentru autopsieri, 
respectiv pentru tanatopractori este organizată la nivel naţional, în conformitate cu prevederile 
Anexei nr.13 pct.1 şi ale Anexei nr.14 pct.1 în acelaşi timp în toate centrele de pregătire, după 
absolvirea pregătirii teoretice, la o dată stabilită de responsabilul naţional de program şi este 
coordonată de către comisia centrală. 

(2)  Subiectele pentru proba teoretică şi grila de răspunsuri corecte asociată acestora se stabilesc 
de către comisia centrală în ziua premergătoare examenului naţional la sediul acesteia stabilit de 
responsabilul naţional de program; după elaborarea subiectelor şi a grilei de răspuns, acestea 
sunt depuse şi păstrate sub sigiliu, în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate până în ziua 
examenului, într-un loc stabilit de către responsabilul naţional de program şi/sau un alt membru al 
comisiei centrale delegat de responsabilul naţional. 

(3) În ziua examenului, la ora 8 a.m., responsabilul naţional şi/sau alt membru al comisiei centrale 
delegat de responsabilul naţional procedează la desigilarea subiectelor şi a grilei de răspuns şi le 
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trimite prin e-mail responsabililor locali din comisiile locale, comunicând totodată ora de începere 
a examenului teoretic. 

(4) Responsabilii locali multiplică în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate subiectele primite de 
la comisia centrală şi derulează examenul teoretic începând cu ora stabilită de comisia centrală. 

(5) Atât membrii comisiei centrale cât şi membrii comisiilor locale semnează angajamente de 
confidenţialitate cu privire la subiectele de examen şi la grila de răspuns elaborate şi multiplicate 
în sesiunea respectivă. 

Art.12. – (1) Înscrierea pentru proba scrisă se face la nivelul comisiilor locale pentru absolvenții 
modulului teoretic, pe bază de catalog, în centrele în care participanții și-au efectuat pregătirea 
teoretică. 

(2) În situațiile în care absolvenții modulului teoretic nu se prezintă la proba scrisă, au dreptul să 
solicite responsabilului local din centrul de pregătire o adeverință care să ateste finalizarea 
pregătirii teoretice fără examen, document valabil timp de 1 an de la finalizarea pregătirii teoretice. 

(3) În situația în care absolvenții modulului teoretic nu obțin nota de promovare, au dreptul la încă 
o reexaminare în cadrul aceleiași sesiuni, la o dată stabilită de responsabilul național de program. 

(4) După promovarea probei scrise a examenului teoretic participanții primesc adeverințe conform 
modelelor prevăzute în Anexa nr.15 lit.A și lit. B pe baza cărora se pot înscrie la modulul de 
pregătire practică.  

(5) Adeverința de absolvire a modulului teoretic are o valabilitate de 2 ani. 

(6) Susținerea de către absolvenții modulului teoretic a probei scrise de examen este condiționată 
de prezentarea dovezii de plată a taxei de examinare teoretică stabilită de SNSPMPDSB și 
comunicată pe site-ul acesteia cu minim 15 zile înainte de susținerea probei teoretice şi de dovada 
absolvirii modulului teoretic în baza catalogului şi a îndeplinirii criteriilor de prezenţă la program 
prezentate în rapoartele finale înaintate către SNSPMPDSB de responsabilul naţional şi/sau 
responsabilii locali.  

Art.13.- (1) După finalizarea modulelor de pregătire practică, atât pentru programele de autopsieri 
cât și pentru cele de tanatopractori, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile 
curriculare cuprinse în Anexa nr.2 și, respectiv, în Anexa nr.4, precum și în condițiile îndeplinirii 
baremurilor de practică realizate în conformitate cu Anexa nr.3 și, respectiv, cu Anexa nr.5, 
absolvenții au dreptul să susțină examenul practic în fața comisiilor locale de examen care verifică 
totodată îndeplinirea baremurilor de activități practice prevăzute în Anexa nr.13 pct.2 și în Anexa 
nr.14. pct.2; pentru obținerea certificării de tanatopractor este necesar ca nota la proba practică 
să fie minim 7.00. 

(2) Înscrierea pentru susținerea probei practice a absolvenților modulelor teoretice și practice se 
face prin depunerea la comisiile locale a unui dosar cuprinzând următoarele documente: 

a) adeverința de absolvire a programului de pregătire teoretică pentru obținerea certificării de 
autopsier, respectiv de tanatopractor; 

b) copie a documentului de identitate; 

c) copie a documentului de achitare a taxei de examen pentru proba practică. 
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(3) Condițiile de desfășurare a examenului practic se stabilesc de către comisiile locale de examen 
și se comunică SNSPMPDSB cu cel puțin 30 zile înaintea datelor stabilite pentru examen. 

(4) SNSPMPDSB publică pe website-ul propriu datele de examen pentru fiecare comisie locală cu 
cel puțin 15 zile înainte de susținerea examenului practic. 

(5) Promovarea modulelor de pregătire teoretică și a modulului de pregătire practică care include 
și îndeplinirea baremurilor de activități practice se atestă prin certificat de absolvire al cărui model 
este prevăzut în Anexa nr.16 și care este eliberat de către SNSPMPDSB în termen de maxim 60 
zile de la susținerea și promovarea examenului practic final pentru autopsier, respectv 
tanatopractor. 

(6) Certificatul de autopsier, respectiv de tanatopractor au menționate pe verso drepturile și 
obligațiile care revin persoanelor deținătoare ale acestor calificări. 

Art.14.- Atribuțiile comisiei centrale de examen sunt următoarele: 

a) elaborarea testului grilă de verificare a cunoștințelor și a grilei de corectură pentru proba scrisă, 
precum și transmiterea acestora președinților comisiilor locale de examen; 

b) rezolvarea contestațiilor primite de la comisiile locale de examen, referitoare la corectitudinea 
întrebărilor din cadrul testului grilă; 

c) validarea rezultatelor obținute la examenul teoretic pentru obținerea certificării de autopsier, 
respectiv tanatopractor, în baza procesului verbal transmis de comisia locală de examen 
comisiei centrală. 

Art.15.- Atribuțiile comisiilor locale de examen sunt următoarele: 

a) înscrierea din oficiu a absolvenților modulelor de pregătire teoretică pentru susținerea probei 
scrise; 

b) multiplicarea, pentru fiecare candidat, a testului grilă și a grilei de răspuns primite de la comisia 
centrală; 

c) organizarea și desfășurarea probelor de evaluare și notarea testului grilă, în conformitate cu 
grila de corectură primită de la comisia centrală de examen; 

d) instruirea candidaților înainte de începerea probelor de evaluare în ceea ce privește regulile 
care trebuie să fie respectate pe timpul desfășurării examenului; 

e) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare și pentru 
finalizarea examenului; 

f) preluarea, studierea și validarea dosarelor de înscriere ale candidaților la examenul practic; 
g) organizarea examenului practic după finalizarea modulului practic pentru pregătirea de 

autopsier, respectiv de tanatopractor; 
h) transmiterea la comisia centrală de examen a procesului verbal cu rezultatele finale ale 

examenului practic pentru obținerea certificării de autopsier, respectiv de tanatopractor. 

Art.16. – (1) Pentru programele de pregătire în vederea certificării ca autopsier, respectiv ca 
tanatopractor se stabilesc şi se percep taxe de instruire şi taxe de examinare, potrivit legii. 

(2) Taxa de instruire include toate categoriile de cheltuieli necesare desfăşurării fiecărui program de 
pregătire – personal, materiale consumabile, chirii, cheltuieli indirecte şi se stabileşte de către  
SNSPMPDSB împreună cu responsabilul naţional de program şi este publicată pe website-ul acestei 
instituţii. 



 

10 
 

(3) Taxa de examen pentru proba teoretică şi practică se stabileşte de către SMSPMPDSB după 
stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli, împreună cu responsabilul naţional de program şi este 
publicată pe website-ul acestei instituţii. 

(4) Atât taxa de instruire pentru fiecare program de pregătire cât şi taxa de participare la examenul 
pentru proba teoretică şi practică pentru obţinerea certificării ca autopsier, respectiv ca tanatopractor 
este unică la nivel naţional pentru fiecare an universitar în curs, indiferent de centrele de pregătire în 
care se derulează programul şi se revizuieşte, după caz, anual, la propunerea responsabilului naţional 
de program. 

(5) Taxele de participare la programele de pregătire, respectiv la proba teoretică şi practică în vederea 
certificării se depun în contul SNSPMPDSB care gestionează toate categoriile de cheltuieli generale 
de organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire şi a sesiunilor de examen. 

Art.17. – (1) Documentele care atestă pregătirea de autopsier obţinute în baza reglementărilor 
anterioare prezentelor norme conferă posesorilor angajaţi ca autopsieri în sistemul sanitar public 
aceleaşi drepturi ca şi cele conferite prin certificatele de autopsier eliberate în conformitate cu 
prezentele norme; aceste norme nu sunt echivalente cu cele de tanatopractor eliberate în 
conformitate cu prezentele norme şi nici invers, calificarea de tanatopractor nefiind atestate anterior. 

(2) După obţinerea certificatului de atestare a calificării de autopsier, acesta îşi poate completa 
pregătirea pentru obţinerea certificatului de tanatopractor efectuând diferenţa orelor de pregătire 
practică corespunzătoare curricumului şi certificatului de tanatopractor, prin efectuarea unui modul de 
practică de 1 lună în condiţiile prevăzute în Anexa nr.2. 

(3) După obţinerea certificatului de atestare a calificării de tanatopractor, acesta îşi poate completa 
pregătirea pentru obţinerea certificatului de autopsier efectuând diferenţa orelor de pregătire practică 
corespunzătoare curriculumului şi certificatului de autopsier, în condiţiile prevăzute în Anexa nr.1, 
respectiv cu încă 4 luni de practică pentru formarea ca autopsier. 

(4) Documentele care atestă instruirea similară ca durată, conţinut şi evaluare a programelor de 
pregătire ca autopsier, respectiv tanatopractor, însuşite în străinătate de cetăţeni români, cetăţeni ai 
unui stat membru al Uniunii Europene , ale unui stat aparţinând spaţiului economic european sau ai 
Confederaţiei Elveţiene, sunt recunoscute sau echivalat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, 
după obţinerea, la propunerea responsabilului naţional de program, a avizului SNSPMPDSB prin care 
se confirmă parcurgerea unui curriculum de pregătire similar. 

(5) În situaţia în care programele de pregătire ca autopsier, respectiv ca tanatopractor prevăzute la 
alin.(4) corespund parţial curriculumului naţional de pregătire, responsabilul naţional de program 
poate recomanda completarea studiilor în cadrul programului naţional de pregătire. 

Art.18. – Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,  Centrul de resurse umane în 
sănătate publică şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.19. – Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.20. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I  

                                                  MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

          Sorina Pintea 
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        ANEXA NR.1 

PROGRAMA ANALITICĂ DE CURS PENTRU AUTOPSIERI/TANATOPRACTORI 

Total 150 ore. Modul de pregătire teoretică  

Săptămâna 1: Submodul preclinic                                                                          30 ore 

1. Noţiuni de anatomie (ziua 1) 
2. Noţiuni de fiziologia circulaţiei (ziua 2) 
3. Noţiuni de microbiologie (ziua 3) 
4. Noţiuni de igienă (ziua 4) 
5. Noţiuni de toxicologie (ziua 5) 

     Săptămâna 2: Submodul de tanatopraxie                                                              30 ore 

   6.1. Îngrijiri mortuare/conservatoare şi de tanatopraxie, ritualuri funerare: tipuri, obiceiuri, aspecte 
istorice (ziua 6) 

   6.2. Îmbălsămarea: îmbălsămarea temporară şi îmbălsămarea definitivă 

   6.2.1. Metode şi practici (ziua 6) 

   6.2.1.1. Îmbălsămare temporară şi definitivă.Metode şi tehnici de injectare a cadavrului întreg sau 
a fragmentelor umane în scopul conservării.Cronologie 

   6.2.1.2. Practici speciale de îmbălsămare: practica îmbălsămării pe corpuri autopsiate (tip medico-
legal sau anatomopatologic), nou născut 

   6.2.2. Substanţe chimice folosite în îmbălsămare (ziua 7) 

   6.2.2.1. Substanţe chimice cu rol în distrugerea germenilor şi virusurilor. Încadrarea  substanţelor 
biocide dezinfectante în nomenclatorul Comisiei Europente privind substanţele biocide TP22 

   6.2.2.2. Substanţe chimice cu rol în conservarea corpului; asocieri şi formulări chimice.Încadrarea 
substanţelor cu rol conservator în nomenclatorul Comisiei Europene privind substanţele biocide TP22 

   6.2.2.2.1.Substanţe cu rol în conservarea temporară: 

i. fluide arteriale uzuale şi speciale 

ii. fluide de cavităţi 

   6.2.2.2.2.Substanţe cu rol în conservarea de lungă durată - piese muzeu. Plasinarea corpului şi a 
ţesuturilor. 

   6.3. Restaurarea corpului (ziua 8) 

   6.3.1. Restaurarea corpului decedat în urma unor unor boli severe 

   6.3.2. Restaurarea corpului în urma decesului survenit în împrejurări traumatice. Restaurarea 
corpurilor autopsiate. 

   6.3.3. Restaurarea corpului aflat în putrefacţie.Culegerea amprentelor papilare de pe mănuşa morţii 
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   6.3.4. Produse chimice folosite în restaurarea  corpului; asocieri şi formule chimice 

    6.4.Estetica mortuară.Tanatoestetica şi arta restaurativă (ziua 9) 

    6.5.Spaţii, săli de pregătire a corpurilor; legalitatea actului tanatopraxic, igiena, obligativităţi şi 
formalităţi administrative, instrumentar şi materiale auxiliare pentru tanatopraxie (ziua 10). 

Săptămâna 3: Submodul de anatomie patologică                                                       30 ore 

7. Noţiuni de histologie şi citologie (ziua 11) 
8. Noţiuni de biologie, genetică moleculară şi patologie moleculară (ziua 12) 
9. Noţiuni de patologie generală (ziua 13) 
10.  Metode şi tehnicide necropsie în raport cu diferitele boli (ziua 14) 
11.  Metode şi tehnici de necropsie pediatrică (ziua 15) 

Săptămâna 4: Submodul de medicină legală                                                               30 ore 

11.Noţiuni de medicină legală 

11.1.Noţiuni generale de medicină legală (ziua 16) 

11.1.1. Examenul extern al cadavrului  

11.1.2. Diagnosticul de moarte 

11.1.3. Semnele cadaverice: 

11.1.3.1. Precoce 

11.1.3.2. Tardive 

11.1.4.Stabilirea datei probabile a morţii 

11.1.5. Identificarea unui cadavru cu identitate necunoscută  şi individualizarea  

11.2. Împrejurări de producere a decesului  de cauză traumatică: metode şi tehnici corespunzătoare 
de autopsiere (ziua 17) 

11.2.1. Leziunile traumatice 

11.2.2. Reacţia vitală 

11.2.3. Decesul prin autoagresiune; sinuciderea 

11.2.4. Decesul prin heteroagresiune prin mijloace proprii de acţiune ale omului 

11.2.5. Decesul prin înjunghiere, tăiere 

11.2.6.Decesul prin lovire cu un corp dur 

11.2.7. Decesul prin împuşcare şi explozie 

11.2.8. Asfixiile 

11.2.9. Decesul prin variaţii ale temperaturii 

11.2.10. Decesul prin electrocutare 

11.2.11. Decesul prin intoxicaţie 
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11.2.12. Decesul prin acţiunea agenţilor traumatici biologici 

11.2.13. Accidentul rutier 

11.2.14. Decesul prin cădere de la înălţime 

11.2.15. Decesul prin avort  

11.2.16. Uciderea noului născut 

11.2.17. Decesul prin infecţii 

11.2.18. Autopsia medico-legală în situaţia unor deficienţe în acordarea asistenţei medicale 

11.3. Moartea subită: metode şi tehnici de investigaţie pentru stabilirea cauzelor medicale ale 
morţii.Noţiuni de cauzalitate medico-legală (ziua 18) 

11.4. Măsuri de prevenţie şi profilaxie a bolilor şi intervenţie în caz de dezastre (ziua 19) 

11.4.1. Măsuri de prevenţie a îmbolnăvirii profesionale  

11.4.2. Măsuri de intervenţie în situaţii de dezastre: măsuri de profilaxie în focar, degajarea 
decedatului, dispunerea autopsierii, efectuarea identificării, efectuarea autopsierii medico-legale 

11.5. Cercetarea la faţa locului şi elemente de procedură penală (ziua 20) 

11.5.1. Lanţul custodiei, etapele cercetării, recoltarea produselor biologice pentru examen crininalistic, 
conservarea probelor 

11.5.2. Exhumarea: metode şi tehnici de autopsiere 

11.5.3. Elemente de procedură penală şi lucrul în echipa de cercetare 

Săptămâna 5: Submodul legislativ, etica funerară, management şi organizare financiar-
cointabilă                                                                                                                       30 ore 

12.  Ghiduri de bună practică pentru lucrul în morgi şi săli de autopsie (ziua 21) 
13. Norme şi reglementări specifice funerare:  
13.1. Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. 
13.2. Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, 

deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi 
criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi 
nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.741/2016 

13.3. Alte reglementări legale cu aplicabilitate în domeniu: Legea nr.104/2003 privind 
manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în 
vederea transplantului, republicată, Normelor metodologice de  aplicare  a Legii  nr. 
104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la 
cadavre în vederea transplantului (ziua 22) 

14.       Noţiuni  de   securitate   sanitară,  evaluarea  riscurilor  sanitare.Cazurile în care autopsierea  
      este obligatorie sau interzisă prin lege, cazurile în care îmbălsămarea este  obligatorie sau        
      interzisă prin lege (ziua 23) 

15.       Etică funerară, deontologie profesională funerară (ziua 24) 
16.       Persoana  fizică  autorizată,  societatea  funerară  privată  şi  balanţa contabilă, noţiuni de               

      marketing  şi dezvoltare a unui serviciu funerar (ziua 2)                                   
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                                                                                                                               ANEXA  NR. 2 

PROGRAMA DE LUCRĂRI PRACTICE PENTRU AUTOPSIERI. 

1. Submodulul practic de autopsie                                                                         320 ore 

1.1.Manipularea cadavrului 

1.2. Pregătirea cadavrului în vederea autopsierii 

1.3.Examenul extern al cadavrului 

1.4. Identificarea şi individualizarea cadavrului 

1.5. Instrumentarul necesar autopsierii 

1.6. Metode şi tehnici de autopsiere 

1.6.1. Autopsia anatomopatologică: în anatomia patologică în raport cu specificul bolilor se vor 
efectua autopsii în morgi de spital, în secţii de anatomie patologică, sub supravegherea unui 
asistent şi a unui medic anatomopatolog ca formatori. 

1.6.2. Autopsia medico-legală: în medicina legală în raport cu împrejurările de producere a 
decesului şi cerinţele procedurale penale se vor efectua autopsii medico-legale în institutele de 
medicină legală partenere sub supravegherea unui asistent şi a unui medic legist ca formatori: 

1.6.2.1. Extragerea organelor în bloc 

1.6.2.2. Extragerea organelor unul câte unul 

1.6.2.2.1. Autopsia capului 

1.6.2.2.2. Autopsia toracelui 

1.6.2.2.3. Autopsia abdomenului 

1.6.2.2.4. Autopsia membrelor 

1.6.3. Metode şi tehnici speciale de autopsiere 

1.6.3.1. Autopsia cordului 

1.6.3.2. Prezenţa aerului în cavităţi închise: pneumotorax, embolie gazoasă 

1.6.3.3. Deschiderea urechii medii şi interne 

1.6.3.4. Alte tehnici speciale 

1.7. Măsuri destinate prevenirii îmbolnăvirilor profesionale 

1.8. Măsuri destinate prevenirii transmiterii bolilor de la cadavre către populaţie 

1.9. Îmbălsămarea arterială în cazurile medico-legale.Studii de caz medico-legal. 

1.10. Metode şi tehnici de injectare a cadavrului întreg sau a fragmentelor umane în scopul 
conservării 
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2. Submodulul practic de tanatopraxie pentru autopsieri                                            80 ore 

2.1. Îmbălsămarea arterială în cazurile de deces la domiciliu după o stare de boală 

2.2. Îmbălsămarea 

2.2.1. Îmbălsămarea arterială prin utilizarea metodelor de tanatopraxie, în cazurile de deces la 
domiciliu după boală 

2.2.2. Metode şi tehnici de injectare a cadavrului integru 

a) selecţionarea vaselor de sânge, căi de acces, punerea în evidenţă a acestora şi utilizarea lor 

b) metode de injecţie: injecţia multiplă, injecţia discontinuă, injecţia cervicală şi femorală, precum 
şi alte metode alternative, drenaj, metode alternative de drenaj 

c) factori patologici care pot influenţa injectarea arterială, metode de creare a presiunii la injecţie, 
precum şi metode alternative de injectare 

d) tehnici de drenaj, metode alternative de drenaj, controlul drenajului, consecinţe ale drenajului 
continuu sau întrerupt/intermitent 

e) tratamentul cavităţilor. 

2.2.3. Tehnici de îmbălsămare post-necroptice în anatomie patologică şi medicină legală. 

2.3.Tanatopraxie şi restaurare 

2.3.1. Modul de tratare, prin utilizarea medtodelor de tanatopraxie, a corpurilor decedate în urma 
unor boli severe: 

a) cancere, metastaze 

b) icter 

c) septicemii 

d) afecţiuni dermatologice 

e) afecţiuni cronice la pacienţi de vârsta a 3-a 

f) afecţiuni cronice la nou născuţi şi copii 

2.3.2. Modul de tratare a corpurilor prin utilizarea metodelor de tanatopraxie, în urma deceselor 
survenite în împrejurări traumatice: 

a) precipitare 

b) plăgi împuşcate 

c) asfixieri 

d) explozii 

e) decapitare 
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2.3.3. Tratarea corpurilor in integrum sau autopsiate în prealabil, aflate în putrefacţie, prin utilizarea 
metodelor de tanatopraxie; ridicarea amprentelor papilare de pe mănuşa morţii 

2.4. Estetica mortuară şi mulajul feţe 
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                                                                                                                                       ANEXA NR. 3 

BAREMUL DE ACTIVITĂŢI PRACTICE PENTRU AUTOPSIERI  

Cursantii vor participa la 80 autopsii în cursul a 4 luni (1 autopsie/zi, timp de 5 zile = 20 autopsii/lună, 
timp de 4 luni = 80 autopsii total) din care 2 luni într-un institut de medicină legală pentru autopsii 
medico-legale şi 2 luni la o morgă de spital pentru autopsii anatomo-patologice.  

La cele de mai sus se adaugă 1 lună de tanatopraxie practică. 

La sfârşitul acestei perioade trebuie să poată efectua singuri următorul barem de manopere, care se 
înscriu într-un logbook individual unde se află semnate de către coordonatorul de activităţi practice 
care semnează pentru conformitate şi împlinire a baremului de mai jos: 

1) Să fi preluat minim 10 cadavre dintr-un frigider şi să le pună pe targă 
2) Să fi pregătit minim 10 cadavre pentru autopsiere - igienizare, poziţionare pe masa de autopsie 
3) Să fi participat la cercetarea elementelor de identificare la un număr de minim 10 cadavre 
4) Să fi asistat la 40 autopsii anatomo-patologice şi să fi participat efectiv la efectuarea a cel puţin 

5 autopsii anatomo-patologice asistat de către medicul anatomopatolog  
5) Să fi asistat la 40 autopsii medico-legale şi să fi participat efectiv la efectuarea a cel puţin 5 

autopsii medico-legale asistat de către medicul legist  
6) Să fi efectuat recoltări de produse biologice - umoare vitroasă, lichid cefalorahidian, sânge 

periferic, probe ADN la cel puţin 10 cazuri diferite 
7) Să fi efectuat efectiv minim 5 îmbălsămări dintre care una prin utilizarea metodelor de 

tanatopraxie;  
8) Să fi efectuat minim  o  restaurare a unui cadavru 
9) Să fi efectuat minim  o  îngrijire de estetică mortuară și să fi luat cel puțin 1 mulaj al feței 
10)  Să fi îmbrăcat minim 5 cadavre 
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            ANEXA NR.4 
 
Programa de lucrări practice pentru tanatopractori. Total 160 ore                                                                                             

 
1.Manipularea cadavrului  
2.Pregătirea cadavrului în vederea îmbălsămării sau restaurării 
3.Examenul extern al cadavrului 
5.Instrumentarul necesar îmbălsămării şi restaurării 

6. Metode și tehnici de îmbălsămare:  

6.1 Îmbălsămarea arterială în cazurile de deces la domiciliu după o stare de boală  

6.2. Îmbălsămarea  

6.2.1 Îmbălsămarea arterială prin utilizarea metodelor de tanatopraxie, în cazurile de 
deces la domiciliu după boală 

                      6.2.2 Metode și tehnici de injectare a cadavrului integru 

a) selecționarea vaselor de sânge, căi de acces, punerea în evidență 
a acestora și utilizarea lor  

b) metode de injecție: injecția multiplă, injecția discontinuă, injecția 
cervicală și femurală, precum și alte metode alternative, drenaj, 
metode alternative de drenaj,  

c) factori patologici care pot influența injectarea arterială metode de 
creare a presiunii la injecție, precum si metode alternative de 
injectare. 

d) tehnici de drenaj, metode alternative de drenaj, controlul drenajului, 
consecințe ale drenajului continuu sau întrerupt/intermitent. 

e) tratamentul cavităților 
 

6.2.3 Tehnici  de  îmbălsămare  post-necroptice    în   anatomie  patologică  și  medicină                     

legală. 

  6.3 Tanatopraxie și restaurare 

                        6.3.1 Modul de tratare, prin utilizarea metodelor de tanatopraxie, a corpurilor decedate  

                        În urma unor boli severe: 

a) cancere, metasataze; 
b) icter; 
c) septicemii; 
d) patologii dermatologice; 
e) patologii cronice de varsta a 3-a; 
f) patologii cronice la nou născuți si copii 

 
   6.3.2 Modul  de  tratare  a corpurilor, prin utilizarea metodelor de tanatopraxie, în urma     
   deceselor survenite în împrejurări traumatice: 

a) precipitare; 
b) plăgi împușcate; 
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c) asfixieri;  
d) explozie  
e) decapitare 

6.3.3 Tratarea corpurilor in integrum sau autopsiate în prealabil aflate în stare de 
putrefacție prin utilizarea metodelor de tanatopraxie. Ridicarea amprentelor papilare de 
pe mănușa morții 
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                                                                                                                                      ANEXA NR. 5 

Baremul de activitati practice pentru tanatopractori. Total 160 ore.  

Cursantii vor efectua 2 luni de tanatopraxie practică reprezentând 4 ore/zi x 20 zile/lună = 80 ore x 2 
luni = 160 ore 

La sfârşitul acestei perioade cursanţii trebuie să poată efectua singuri următorul barem de manopere, 
care se înscriu într-un logbook individual unde se află semnate de către asistentul/medicul formator 
practic care semnează pentru conformitate şi împlinire a baremului de mai jos): 

 

1) Să fi preluat minim 10 cadavre dintr-un frigider si sa le puna pe targă 
2) Să fi pregătit minim 10 cadavre in vederea îmbălsămarii (igienizare, poziționare pe masa 

de autopsie) 
3) Să fi efectuat efectiv minim 10 îmbălsămari 
4) Să fi efectuat efectiv minim 2 restaurari ale unui cadavru 
5) Să fi efectuat efectiv minim 2 ingrijiri de estetică mortuară 
6) Să fi luat cel putin 2 mulaje ale fetei 
7) Să fi îmbrăcat minim 10 cadavre 
8) Să fi efectuat minim 2 operațiuni de recuperare/îmbălsămare in zonele rurale 
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    ANEXA NR. 6  

 

CENTRE DE PREGĂTIRE NOMINALIZATE PRIN PREZENTUL ORDIN PENTRU PROGRAMELE 
DE FORMARE ÎN VEDEREA OBŢINERII CALIFICĂRII DE AUTOPSIER, RESPECTIV DE 
TANATOPRACTOR   

A. Centre de pregatire teoretică pentru autopsieri şi tanatopractori :  
1. Institutul Naţional de Medicină Legală “ Mina Minovici” Bucureşti 
2. Institutele de medicină legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova şi Târgu Mureş 
3. Spitalele cu morgă anatomo-patologică din centrele universitare Bucuresti, Iaşi, Cluj-

Napoca, Timişoara, Craiova şi Târgu Mureş în care există acces către spaţii universitare 
pentru desfăşurarea cursurilor teoretice. 
 

      B. Centre de pregătire practică pentru submodulul de autopsieri : Institutul Naţional de Medicină 
Legală “ Mina Minovici «  Bucureşti , institutele de medicină legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, 
Craiova şi Târgu Mureş, spitalele cu morgă anatomo-patologică din centrele universitare Bucuresti, 
Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova şi Târgu Mureş în care   exista săli de autopsie şi prosecturi 
pentru desfăşurarea demonstraţiilor practice (efectuarea de autopsii)  

      C. Centrele de pregătire practică pentru domeniul tanatopraxiei atât pentru autopsieri (cu durata 
1 lună)  cât şi pentru a tanatopractori (cu durata 2 luni) vor fi avizate după intrarea în vigoare a 
prezentului ordin, înainte de începerea programelor de pregătire în vederea obținerii certificării de 
autopsier, respectiv de tanatopractor în raport cu dotarea corespunzătoare și îndeplinirea criteriilor de 
acreditare prevăzute în Anexa nr.8 care cuprinde criteriile de avizare, metodologia de avizare, 
componența comisiei de avizare 

       D. Alte centre de pregătire practică în domeniul tanatopraxiei pot fi avizate anual de către 
SNSPMPDSB în raport cu dotarea corespunzătoare și îndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute 
în Anexa nr.8 care cuprinde criteriile de avizare, metodologia de avizare, componența comisiei de 
avizare.                                                                                                                                 
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 ANEXA NR. 7 

 

CONDITII PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR TEORETICE SI  PRACTICE DIN CADRUL 
PROGRAMELOR DE PREGATIRE CA AUTOPSIER, RESPECTIV TANATOPRACTOR, 
ORGANIZATE DE ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI 
PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI IN PARTENERIAT CU UN CENTRU DE 
PREGATIRE PRACTICA IN AUTOPSIE, RESPECTIV TANATOPRAXIE.  

 

Categorii de materiale consumabile necesare pregătirii pentru obţinerea certificării de autopsier, 
respectiv de tanatopractor 

 

A. Pentru activități practice, necesar per activitate*r/per persoană 
1. Dezinfectant lichid, cu folosire la venire şi la plecare per activitate/per persoană                
2. Mănuşi de protecţie – 1 pereche /activitate/persoană  
3. Echipament protecţie salopete/halate de unică folosinţă, măşti per activitate/per 

persoană     
 

B. Pentru pregătirea teoretică  
Materiale birotică necesare desfășurării cursurilor teoretice  

 

* În cazul activitţilor formatoare practice de autopsie medico-legală un număr de 80  activităţi 
corespunzător unui numar de 80 de autopsii medico-legale / persoană cursant şi un număr de 
20 activităţi de tanatopraxie/persoană cursant, total 100 de activităţi 
r In cazul activităţilor formatoare practice de tanatopraxie un număr total de 40 activităţi / 

persoană cursant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

                                                                                                       ANEXA NR. 8  

 

 

I.A. Criteriile obligatorii necesare în vederea avizării centrelor de pregătire practică pentru 
certificarea de tanatopractori şi autopsieri precum şi a spaţiilor pentru prestarea activităţilor 
de îngrijiri mortuare, vor fi evaluate in mod direct de către comisia de avizare cu respectarea 
normelor în domeniu, fiind necesara totalizarea a 120 puncte, după cum urmează: 

1, Spaţiu alocat pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare şi o 
suprafaţă minimă de 16 mp  

10 puncte 

2. Condiţii igienico-sanitare ale spaţiului alocat şi obligatoriu de 
îndeplinit cumulativ           

 

 apă curentă                                                                                                        5 puncte 
 racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru de 

pardoseala sau fosă septică                  
5 puncte 

 agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o 
temperatură de 0-5°C  

5 puncte 

 suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de 
scurgere             

5 puncte 

 condiţii de microclimat 5 puncte 
 grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi                                     5 puncte 
 cel putin 1 masă inox                     5 puncte 
 1 trusă completă de tanatopraxie cu pompa aspiratoare 10 puncte 
 elevator - min. 1                                     5 puncte 
 tărgi inox - min. 2                                       5 puncte 
 dezinfectanţi pentru pardoseală, suprafeţe, tăvi şi tărgi     5 puncte 
 sursă de lumină naturală               5 puncte 
 contract deşeuri periculoase potrivit normelor aprobate prin HG 

741/2016           
5 puncte 

 chiuvetă 5 puncte 
 lampă UV antibacteriană                                                      5 puncte 
 dulap metalic cu încuietoare cu cheie pentru produse biocide                       5 puncte 
 mijloace de protecţie pentru personal - măşti, mănuşi, halate, 

bonete, papuci, ochelari plastic 
5 puncte 

3. Dotarea cu produse biocide fixatoare cuprinse în grupa TP22, 
conform normelor aprobate prin  HG nr. 741/2016 și alte materiale 
necesare activităților de tanatopraxie : pudră hidrostop, vată 
hidrofilă, ceară restauratoare, make up, husă biodegradabilă.  

5 puncte 

4. Dotarea cu produse de spălare şi dezinfecţie a mâinilor din grupa 
TP1, conform normelor aprobate prin  HG nr. 741/2016                   

5 puncte 

5. Cel puţin un formator acreditat în domeniul tanatopraxiei angajat 
sau cu contract de  colaborare acreditat de către Ministerul 
Sănătăţii şi certificat de către SNSPMPDSB                     

10 puncte 
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I.B Punctaj acordat de comisia de avizare în cadrul evaluării, care priveşte următoarele criterii ale 
comisiei (maxim 50 puncte):                                                                                     

1, Circuite separate între sala de pregătire practică şi de 
tanatopraxie şi sala de primire şi expunere a decedatului 

0-10 
puncte 

2. Funcţionalitatea spaţiilor 0-10 
puncte 

3. Calitatea dotărilor existente inclusiv la nivelul sălii de tanatopraxie 
şi demonstraţie 

0-10 
puncte 

4. Curăţenia locului 0-10 
puncte 

5. Calitatea profesională a personalului angajat la nivelul 
prestatorului de servicii funerare    

0-10 
puncte 

 

Centrul de pregătire practică pentru formarea de tanatopractori şi autopsieri se consideră 
avizat dacă intruneşte un punctaj minim de 150 de puncte. 

II. Metodologia de avizare a unui centru de pregătire practică în tanatopraxie  

1. Avizarea unui nou centru de pregătire practică în tanatopraxie se realizează de către 
SNSPMBDSB la propunerea responsabilului naţional de program în urma solicitării 
responsabilului local de program din centrul universitar cel mai apropiat locaţiei centrului 
propus spre avizare în baza dosarului de avizare și a raportul de evaluare favorabil înaintat de 
către comisia de avizare care constată îndeplinirea tuturor criteriile obligatorii de avizare și 
întrunirea unui punctaj total de minim 150 de puncte. Membrii comisiei de avizare sunt cei care 
evaluează criteriile şi stabilesc punctajul final în urma analizei resurselor umane şi materiale 
existente la nivelul spaţiului propus spre avizare.  

2. Prestatorul de servicii funerare propus spre avizare va achita o taxă către SNSPMPDSB 
necesară acoperirii cheltuielilor de personal implicat în procedura de avizare. 

3.  Cheltuielile de deplasare a membrilor comisiei de avizare sunt suportate de către prestatorul 
de servicii funerare care urmează să fie avizat ca centru de pregătire practică în domeniul 
tanatopraxiei.  
 

III. Criterii de selecţie a membrilor comisiei de avizare a unui centru de pregătire practică în 
tanatopraxie 

Comisia de avizare a unui centru de pregătire practică în domeniul tanatopraxiei este cuprinsă 
din 5 sau 6 membri propuşi de responsabilul naţional /responsabilul local din zona geografică unde 
se face pregătirea:  

1. responsabilul național și/sau responsabilul local din zona geografică unde se face pregătirea  
2. un cadru universitar de anatomie patologică – cel puțin șef de lucrări - din centrul universitar cel 

mai apropiat zonei unde se face pregătirea   
3. un cadru universitar de medicină legală – cel puțin șef de lucrări - din centrul universitar cel mai 

apropiat zonei unde se face pregătirea   
4. un formator în domeniul tanatopraxiei, care este tanatopractor certificat conform prevederilor 

prezentului ordin, membru sau nu al unei organizații de profil. 
5. un reprezentant al direcției de sănătate publică județeană corespunzătoare  
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                                                                                                                                      ANEXA NR. 9 

 

CRITERII DE SELECTIE A LECTORILOR PENTRU PROGRAMELE DE PREGATIRE CA 
AUTOPSIER, RESPECTIV TANATOPRACTOR  

A. Pentru pregătirea teoretică de medicină legală şi anatomie patologică:  

1. Cadre universitare - asistent universitar, şef lucrări, conferenţiar sau profesor la o universitate de 
medicină acreditată din centrele universitare București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Tg. 
Mureș din domeniile medicină legală şi anatomie patologică 

2. Medici specialişti sau primari de medicina legală sau anatomie patologică acreditaţi ca formatori în 
domeniul tanatopraxiei de către SNSPMPDSB  

B. Pentru pregătirea practică pentru obţinerea certificării de autopsier respectiv de tanatopractor :  

1. Cadre universitare - asistent universitar, șef lucrări, conferențiar, profesor la o universitate de 
medicină acreditată din centrele universitare București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Tg. 
Mureș din domeniile medicină legală şi anatomie patologică  

2. Medici specialişti sau primari de medicina legală sau anatomie patologică acreditaţi ca formatori în 
domeniul practicii autopsiei anatomo-patologice respectiv în domeniul practicii autopsiei medico-
legale de către SNSPMPDSB  

3. Autopsieri şi tanatopractori certificaţi prin prezentele norme, acreditaţi ca formatori în domeniul 
efectuării autopsiei respectiv în domeniul tanatopraxiei de către SNSPMPDSB  
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   ANEXA NR. 10 

 

I. CRITERII DE AVIZARE A FORMATORILOR IN DOMENIUL PRACTIC AL AUTOPSIERII  

1.Absolvirea modulului de formare generală organizat de CNDPDS din cadrul SNSPMPDSB care 
facilitează dobândirea de aptitudini de formare tehnice, intelectuale, de comunicare şi de relaţionare 
în cadrul organizării/susţinerii unei sesiuni de formare în domeniul autopsierii  

2. Absolvirea modulului de pregătire specifică teoretică si practică conform curriculumului prezentelor 
norme sau deţine în prezent certificarea de autopsier şi gradul profesional de asistent medical 

3. Promovarea sesiunii de evaluare atestată de notarea comisiei de evaluare în vederea acreditării 
formatorilor în domeniul autopsierii sau document care atesta calitatea de autopsier în urma unor 
norme anterioare. 

4. Calitatea de a fi angajat în sistemul sanitar public ca autopsier în instituţii de medicină legală sau 
spitale cu morgi de minim 2 ani.  

II. Criterii de avizare a formatorilor în domeniul teoretic si practic al tanatopraxiei 

1.Absolvirea modulului de formare generală organizat de Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională 
în Domeniul Sanitar din cadrul Şcolii Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti care facilitează dobândirea de aptitudini de formare tehnice, intelectuale, 
de comunicare şi de relaţionare în cadrul organizării/susţinerii unei sesiuni de formare în domeniul 
tanatopraxiei  

2. Absolvirea modulului de pregătire specifică teoretică şi practică conform prezentelor norme sau 
prezentarea unor certificari/diplome acreditate de către Ministerul Muncii şi Jusiţiei Sociale, sau 
absolvirea modulului de pregătire specifică teoretică şi practică conform prezentelor norme. 

3. Promovarea sesiunii de evaluare atestată de notarea comisiei de evaluare în vederea acreditării 
formatorilor în domeniul tanatopraxiei sau diploma de absolvire a unui curs/modul echivalent obţinut 
în străinătate în spaţiul european, cu acordul CNDPDS din cadrul SNSPMPDSB. 

III. Componenţa comisiei de evaluare în vederea acreditării formatorilor în domeniul autopsierii 
respectiv în domeniul tanatopraxiei 

Comisia este nominalizată de responsabilul naţional şi este alcătuită din:  

1. Un președinte care poate fi responsabilul național sau unul din responsabilii locali, /  cadru 
universitar din domeniul medicinii legale  sau din domeniul anatomiei patologice 

2. Un cadru universitar din domeniul anatomiei patologice sau din domeniul medicinii legale  
3. Un formator din domeniul autopsierii / tanatopraxiei   
4. Un formator / expert din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - Laboratorul de Management 

Educaţional   
5. Un secretar din cadrul CNDPDS din cadrul SNSPMPDSB,  fara drept de notare 
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                                                                                                                                     ANEXA NR. 11 

 

I. CRITERII DE AVIZARE A FORMATORILOR ÎN DOMENIUL PRACTICII MEDICO-LEGALE 
RESPECTIV AL PRACTICII ANATOMO-PATOLOGICE 

1.Absolvirea modulului de formare generală organizat de CNDPDS din cadrul SNSPMPDSB care 
facilitează dobândirea de aptitudini de formare tehnice, intelectuale, de comunicare şi de relaţionare 
în cadrul organizării/susţinerii unei sesiuni de formare în domeniul practicii medico-legale respectiv al 
practicii anatomo-patologice. 

2. Calitatea de a fi medici specialiști sau primari de medicină legală respectiv anatomie patologică cu 
o experiență de minim 2 ani in specialitate, în instituţii de medicină legală / spitale cu morgi/laboratoare 
de anatomie patologică.  

3. Promovarea sesiunii de evaluare atestată de notarea comisiei de evaluare în vederea acreditării 
formatorilor în domeniul practicii anatomo-patologice respectiv al practicii medico-legale  

II. COMPONENŢA COMISIEI DE EVALUARE ÎN VEDEREA ACREDITĂRII FORMATORILOR ÎN 
DOMENIUL PRACTICII ANATOMO-PATOLOGICE RESPECTIV AL PRACTICII MEDICO-LEGALE  

Comisia este nominalizată de responsabilul naţional şi este alcătuită din:  

1. Un președinte care poate fi responsabilul național sau unul din responsabilii locali / cadru 
universitar din domeniul medicinii legale sau din domeniul anatomiei patologice 

2. Un cadru universitar din domeniul anatomiei patologice sau din domeniul medicinei legale 
3. Un formator din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - Laboratorul de Management Educaţional   
4. Un secretar din cadrul CNDPDSB – SNSPMPDSB, fara drept de notare. 
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                                                                                                                                 ANEXA  NR. 12  

 

COMPONENȚA COMISIILOR DE EXAMEN CENTRALA ȘI LOCALE DE EXAMEN PENTRU 
OBȚINEREA CALIFICARII DE AUTOPSIER, RESPECTIV DE TANATOPRACTOR 

1. Responsabilul național desemnează și nominalizează componenţa comisiei de examen 
centrale pentru proba teoretică și pentru proba practică în vederea obţinerii calificării de 
autopsier, respectiv de tanatopractor 

Comisia întruneşte 5 membri :  

a) Preşedintele comisiei de examen centrale: responsabilul național  
b) Un cadru universitar cu grad didactic minim șef de lucrări din domeniul medicinii legale  / 

formator certificat în domeniul practicii autopsiei medico-legale  
c) Un cadru universitar cu grad didactic minim șef de lucrări din domeniul anatomiei patologice / 

formator certificat în domeniul practicii autopsiei anatomo-patologice 
d) Un tanatopractor certificat conform prezentelor norme şi acreditat ca formator in domeniul 

tanatopraxiei de către SNSPMPDSB sau autopsier  certificat conform prezentelor norme şi 
acreditat ca formator in domeniul autopsierii de către SNSPMPDSB  

e) Un secretar nominalizat de preşedintele comisiei de examen  
 

2 Responsabilul național de program desemnează președinții comisiilor de examen locale 
pentru proba teoretică și pentru proba practică în vederea obţinerii certificării de autopsier, 
respectiv de tanatopractor 

3. Responsabilii locali nominalizează componența comisiei locale de examen pentru proba 
teoretică și pentru proba de pregătire practică   

a. Preşedintele comisiei de examen locale este responsabilul local al programului  
b. Un cadru universitar cu grad didactic minim șef de lucrări din domeniul medicinii legale  / 

formator certificat în domeniul practicii autopsiei medico-legale  
c. Un cadru universitar cu grad didactic minim șef de lucrări din domeniul anatomiei patologice / 

formator certificat în domeniul practicii autopsiei anatomo-patologice 
d. Un tanatopractor certificat conform prezentelor norme şi acreditat ca formator in domeniul 

tanatopraxiei de către SNSPMPDSB sau un autopsier  certificat conform prezentelor norme şi 
acreditat ca formator in domeniul autopsierii de către SNSPMPDSB  

e. Un secretar nominalizat de preşedintele comisiei de examen  
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                                                                                                                                     ANEXA NR. 13 

 

1. MODULUL DE FORMARE TEORETICĂ PENTRU AUTOPSIERI  

1.1. Proba teoretică are durata de 3 ore și este reprezentată de susținerea unui test grila cu 30 de 
intrebări din tematica celor 5 submodule de pregătire teoretică prevăzute în Anexa nr. 1 

1.2. Tematica de examen şi referinţele bibliografice sunt cele din suportul de curs din cadrul 
programelor de pregătire pentru obţinerea calificării de autopsier, respectiv de tanatopractor, 
organizate de SNSPMPDSB susţinute de lectorii acreditaţi conform prezentelor norme. 

1.3. Proba teoretică se desfășoară simultan pentru toți absolvenții programului teoretic la o dată 
stabilită de responsabilul național de program.   

2. MODULUL DE FORMARE PRACTICĂ PENTRU AUTOPSIERI 

2.1 Proba practica are durata de 3 ore și cuprinde demonstrarea unor manevre și abilități deprinse în 
cadrul pregătirii practice în conformitate cu Anexa nr. 2 și Anexa nr.3  

2.2. Baremul de manevre și abilități practice pentru examenul de autopsier constă în îngrijiri funerare 
complete față de o persoană care necesită autopsiere şi în raport cu care examinatul are obligația: 

a) să preia cadavrul dintr-un frigider şi să îl pună pe targă şi apoi pe masă 
 

b) să pregăteasca cadavrul pentru autopsiere - igienizare, poziționare pe masa de 
autopsie 

 

c) să participe şi să ajute la cercetarea elementelor de identificare  
 

d) să participe la efectuarea autopsierii - proba se poate efectua într-un serviciu de 
anatomie patologică în morga unui spital sau intr-un institut de medicină legală 

 

e) să efectueze recoltări de produse biologice - umoare vitroasă, lichid cefalorahidian, 
sânge periferic, probe ADN,  dupa indicațiile medicului 

 

f) să efectueze imbălsămarea cadavrului autopsiat 
 

g) să efectueze o ingrijire de estetică mortuară şi să ia un mulaj al feței 
 

h) să îmbrace cadavrul 
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ANEXA NR. 14  

 

1.PROBA TEORETICA DE EXAMEN PENTRU TANATOPRACTOR 

1.1. Proba teoretică are durata de 3 ore și este reprezentată de susținerea unui test grila cu 30 de 
intrebări din tematica celor 5 submodule de pregătire teoretică  prevăzute în Anexa nr. 1 

1.2. Tematica de examen şi referințele bibliografice sunt cele din suportul de curs din cadrul 
programelor de pregătire pentru obţinerea calificării de autopsier, respectiv de tanatopractor, 
organizate de SNSPMPDSB  susţinute de lectorii acreditaţi conform prezentelor norme. 

1.3. Proba teoretică se desfășoară simultan pentru toți absolvenții programului teoretic la o dată 
stabilită de responsabilul național de program.   

2. PROBA PRACTICA DE EXAMEN PENTRU TANATOPRACTOR 

2.1 Proba practica are durata de 3 ore și cuprinde demonstrarea unor manevre și abilități deprinse în 
cadrul pregătirii practice conform Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5.  

2.2. Baremul de manevre și abilități practice pentru examenul de tanatopractor constă în îngrijiri 
funerare complete față de o persoana care necesita tantopraxie şi in raport cu care examinatul are 
obligația: 

a) să preia cadavrul dintr-un frigider şi să îl pună pe targă și apoi pe masă 
 
b) să pregătească cadavrul pentru tanatopraxie - igienizare, poziţionare pe masa 

de autopsie 
 

c) să participe la efectuarea tanatopraxiei - proba se poate efectua intr-un serviciu 
acreditat de tanatopraxie 

 

d) să efectueze îmbălsămarea cadavrului autopsiat 
 

e) să efectueze o îngrijire de estetică mortuară și să ia un mulaj al feței 
 

f) să îmbrace cadavrul 
 

 

 

 

 

 

            

  



 

31 
 

  ANEXA NR. 15 

MODEL ADEVERINȚA PREGATIRE TEORETICA AUTOPSIER 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 

Nr. ......./.................... 

ADEVERINŢĂ 

Domnul/Doamna ......................, născut(ă) în anul ........, luna ......, ziua ....., în localitatea ............., 
judeţul .........., CNP ......., a promovat modulul teoretic......................., organizat în perioada 
................, în centrul de pregătire ........................ , obținând nota……………..la evaluarea finală. 

Prezenta adeverinţă serveşte pentru înscrierea la modulul practic organizat de Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti în vederea obţinerii 
certificării de autopsier în anatomie patologică și medicină legală. 

 

Director general,                                                          Responsabil naţional de program 

    ......................                                                         ............................................... 

 

MODEL ADEVERINȚA PREGATIRE TEORETICA TANATOPRACTOR 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 

 

Nr. ......./.................... 

ADEVERINŢĂ 

Domnul/Doamna ......................, născut(ă) în anul ........, luna ......, ziua ....., în localitatea ............., 
judeţul .........., CNP ......., a promovat modulul teoretic......................., organizat în perioada 
................, în centrul de pregătire ........................ , obținând nota……………..la evaluarea finală. 

Prezenta adeverinţă serveşte pentru înscrierea la modulul practic organizat de Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti în vederea obţinerii 
certificării de tanatopractor 

 

Director general,                                                      Responsabil naţional de program 

    ......................                                                        .................................................. 
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 ANEXA NR.16 

MODEL CERTIFICAT AUTOPSIER IN ANATOMIE PATOLOGICA ȘI MEDICINA LEGALA 

ROMÂNIA 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 

Sr. ..... nr. ................. 

                                        CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 

Domnul/Doamna ......................, de profesie .............., născut(ă) în anul ........, luna ......, ziua ....., în 
localitatea .............,judeţul .........., CNP ......., a urmat programul de formare teoretică și practică cu 
durata de ........, pentru obținerea certificării de autopsier în anatomie patologică și medicină legală 

și a promovat examenul pentru obținerea certificării în sesiunea ............. 

Abilităţi profesionale obţinute în urma acestui program de formare sunt cele menţionate pe verso. 

Director general,                                                                   Responsabil național de program, 

...................................                                                                ………………………… 

L.S. 

Nr. ...............1) 

Data eliberării: ..................... 

_______ 

1)Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii. 

- verso - 

SITUAŢIA LA EXAMENUL DE CERTIFICARE CA AUTOPSIER ÎN ANATOMIE PATOLOGICĂ ȘI 
MEDICINĂ LEGALĂ 

Sesiunea ............................... 

Centrul de pregătire ..........................., seria .......... 

Probe de examen Nota 

- probă practică ....................... 

- probă scrisă ....................... 

Media examenului de certificare ca autopsier în anatomie patologică și medicină legală . 

Abilităţi certificate în urma formării ca autopsier în anatomie patologică și medicină legală 

1...................................................... 

2...................................................... 

etc. ................................................ 
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MODEL CERTIFICAT TANATOPRACTOR 

ROMÂNIA 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 

 

Sr. ..... nr. ................. 

                                        CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 

Domnul/Doamna ......................, de profesie .............., născut(ă) în anul ........, luna ......, ziua ....., în 
localitatea .............,judeţul .........., CNP ......., a urmat programul de formare teoretică și practică cu 
durata de ........, pentru obținerea certificării de tanatopractor 

 

și a promovat examenul pentru obținerea certificării în sesiunea ............... . 

Abilităţi profesionale obţinute în urma acestui program de formare sunt cele menţionate pe verso. 

Director general,                                                                   Responsabil național de program, 

...................................                                                                ………………………… 

L.S. 

Nr. ...............1) 

Data eliberării: ..................... 

_______ 

1)Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii. 

- verso - 

SITUAŢIA LA EXAMENUL DE CERTIFICARE CA TANATOPRACTOR 

Sesiunea ............................... 

Centrul de pregătire ..........................., seria .......... 

Probe de examen Nota 

- probă practică ....................... 

- probă scrisă ....................... 

Media examenului de certificare ca tanatopractor 

Abilităţi certificate în urma formării ca tanatopractor 

1...................................................... 

2...................................................... 

etc. ................................................. 


