
Anexă nr. 1 

la decizia  nr.  8/10din 10 .10 2013  a 

Consiliului orăşenesc Nisporeni 

Regulamentul de expluatare a 

Cimitirului „ sfintul Gheorghe” din or.Nisporeni 

aprobat de consiliul orăşenesc Nisporeni prin decizia  nr.  8/10din 10 .10 2013 , în conformitate 

cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1072 din 22.10.1998(M.O. DIN 12.11.1998). 

I. Dispoziţii generale 

1.Cimitirul „ Sf. Gheorghe” se află în subordinea administraţiei publice locale (APL) şi se 

exploatează prin intermediul organizaţiei __________________________________ în urma 

licitației din ______________________________. 

2.Deschiderea cimitirului „Sf. Gheorghe” şi închiderea vechiului cimitir de pe str. Dacia a fost 

făcută în baza deciziei Consiliului orăşenesc Nisporeni nr. 15/ 6 din 02 mai 2002. 

3. Funcţionarea cimitirului este dirijată de către administratorul său, care este angajat de către 

instituţia care îl exploatează. 

4. Administratorul e responsabil de: 

- respectarea strictă a graficului de lucru a cimitirului; 

- întreţinerea şi amenajarea  cimitirului; 

- exploatarea şi prestarea atributelor duhovniceşti de înmormîntare; 

- marcarea graniţelor fiecărei noi înmormîntări în contextul proiectului cimitirului , planului 

urbanistic şi prezentului Regulament; 

- ducerea evidenţei analitice şi grafice a fiecărei înmormîntări; 

- încheierea contractelor de rezervare ; 

- numerotarea în jurnalul respectiv a rîndurilor şi locurilor de înmormîntare pentru accesibilitatea 

identificării; 

- prestarea  serviciilor  funerare de calitate; 

- înmormîntarea numai în baza adeverinţei de deces, eliberată de secţia actelor stării civile şi a 

chitanţei de plată a înmormîntării; 

- orice lucrare ( monument, gard) din cimitir. 

5. Comportarea indecentă în cimitir din partea lucrătorilor cimitirelor, mai ales în decursul 

funeraliilor, se consideră drept încălcare gravă a regulamentului şi atrage după sine concedierea 

imediată a vinovatului, cu compensarea în modul stabilit de legislaţie a prejudiciilor morale. 

6. Nerespectarea regulamentului atrage după sine răspundere conform legislaţiei în vigoare. 

7.  Controlul asupra stării sanitare a cimitirului se înfăptuieşte de către Centrul Medicinei 

Preventive. 



8. Exploatarea şi întreţinerea cimitirului se face din veniturile de la prestarea serviciilor funerare. 

                II. Înmormîntările şi reînmormîntările 

1. În cimitirul “Sf. Gheorghe” pentru fiecare înmormîntare se repartizează un lot de pămînt 

cu suprafaţa de 3,8 m
2
. Intervalele între părţile lungi şi scurte ale mormintelor constituie 

0,50 m. Mormintele se sapă cu dimensiunile: lungimea-  2m, lăţimea- 1m, adîncimea- 

1,75m. 

2. Pentru înmormîntarea copiilor decedaţi dimensiunile mormîntului sunt respectiv 

micşorate. 

3. Locul pentru reînmormîntarea osemintelor va avea dimensiunile 1x 1m. 

4. Asupra fiecărei gropi se face un mormînt cu înălţimea de 0,5 m de la suprafaţa pămîntului 

sau o placăă de mormînt. Mormîntul trebuie să acopere marginile gropii pentru a exclude 

pătrunderea apelor superficiale. 

5. În cazul în care se dispun cercetării cu privire la cazurile decesului, înmormîntările se 

efectuează numai pe baza dispoziţiilor date de organele respective. 

6. Înmormîntarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se efectuează pe baza certificatului de 

la Centrul de Medicină Preventivă teritorial ( la locul decesului) şi adeverinţei de deces. 

7. Acoperirea cheltuielilor pentru înmormîntarea persoanelor necunoscute și cele refuzate de 

rude se efectuiază din contul surselor administratorului. 

8. Înmormîntările sunt permise direct sau prin depunerea prealabilă a decidenţilor la capelă ( 

Biserică). Depunerea la Biserică se face pînă la 72 ore din momentul decesului. Nu vor fi 

depuşi bisericii decedaţii în urma bolilor contagioase şi a altor boli diagnosticate de 

medicii patologi- anatomişti. Modul de înmormîntare a decedaţilor de boli contagioase 

convenţionale se determină de Centrul de Medicină Preventivă. 

9. În cimitirul “ Sf. Gheorghe” sunt permise înmormîntările în gropi simple, gropi zidite şi 

cavouri. Construcţia cavourilor: cu h-2 m şi a monumentelor cu h- 1,75 m se permite de 

către administratorul cimitirului. Construcţia monumentelor ce depăşeşte h – 1,75 m se 

permite numai cu autorizaţia organului de arhitectură al APL. 

10. Împrejmuirea mormîntului şi sădirea copacilor se efectuează conform prevederilor 

proiectului de construcţie şi cu acordul în scris al administratorului cimitirului. 

         III Rezervarea locurilor pentru înmormîntare 

1. Locurile de înmormîntare din cimitirul “ Sf. Gheorghe” pot fi rezervate pe termen 

nelimitat. 

2. Tarifele pentru rezervarea cît şi plata serviciilor funerare sunt aprobate de Consiliul 

orăşenesc Nisporeni prin decizia nr. 16/ 1 din 16.05.2002 şi pot fi revăzute şi schimbate de 

acelaş organ anual, odată cu întărirea taxelor locale. 

3. Contractul privind rezervarea locurilor se încheie de către administratorul cimitirului la 

cererea personală a cetăţenilor. 

4. Unei familii i se rezervă 3 locuri de înmormîntare, cu recomandarea de a construi un 

cavou. În aceste locuri   ( cavouri) pot fi înmormîntaţi titularul rezervării, soţul (soţia), 

precum şi rudele apropiate. Ele pot fi transmise numai prin moştenire sau donaţie. 



5. Dobîndirea locurilor de înmormîntare prin succesiune sunt scutite de plata tarifelor pentru 

rezervare. 

6. Contractul de rezervare se socoate nul în cazul neachitării plăţii pentru rezervare 

IV. Accesul în cimitir 

1. Accesul în cimitir se permite numai în vestimentaţie decentă, comportarea fiind 

corespunzătoare unui loc sacru. 

2. Accesul este permis: 

• de la 01.10-până la 31.03, între orele 8.00-17.00; 

• de la 01.04 - până la 30.09, între orele 7.00-20.00. 

5.3 În cimitir se interzice: 

• circulaţia în afara aleilor sau cărărilor; 

• orice acţiune asupra florei, faunei sau mormintelor şi monumentelor străine; 

• plantarea oricăror arbori Iară permisiunea direcţiei cimitirului; 

• afişarea reclamelor sau materialelor informative în afara locurilor special destinate. 

3. Cazurile nedefinitivate se rezolvă de administraţia cimitirului în baza prezentului regulament, 

în alte cazuri contradictorii - de Primărie sau organele de drept. 

    V. Taxele pentru înmormîntare, rezervare a locurilor. 

 Organizaţia responsabilă de exploatare a cimitirului înfăptuieşte următoarele servicii, cu 

taxele respective: 

1. Costul înmormîntării în sectorul 1                   - 350 lei 

2. Costul înmormîntării în sectorul 2                   - 250 lei 

3. Costul înmormîntării în sectoarele 3 şi 4         - 100 lei 

4. Rezervarea locurilor pentru înmormîntare 

- Sectorul 1          - 500 lei 

- Sectorul 2          - 350 lei 

- Sectorul 3 şi 4   - 200 lei 

5. Amenajarea mormintelor la comandă – 50 lei anual 

6. Întreţinerea cimitirului - 10 lei anual. 

 

Secretar al Consiliului  

orăşenesc Nisporeni             Cristina MOLDOVAN 

 


