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ACTIVITĂŢI DE POMPE FUNEBRE ŞI SIMILARE, CU EXCEPTIA INCHIRIERII SI
VANZARII LOCURILOR DE VECI
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1. Numele firmei: P.F.A. ........................................
2. Codul unic de înregistrare: Cod CAEN 9603: „Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia
inchirierii si vanzarii locurilor de veci „
3. Forma juridică de constituire: PERSOANE FIZICA AUTORIZATA
4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: MAI 2015
5. Data începerii efective a activităţii: MAI 2015
6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: „Activităţi de pompe funebre
şi similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii locurilor de veci”, servicii ce se adreseaza populației din
spațiul rural.
Activitatea Codului CAEN, pe care se solicită AFN este:
Servicii Funerare oferite:
- Sicrie
- Imbalsamare/Constatare
- Transport Funerar intern/international
- Accesorii Funerare
- Parastas
Pachetele funerare sunt create special pentru a ajuta la alegerea serviciilor de care solicitantii au nevoie.
Orice pachet funerar se poate modifica in functie de cerintele si nevoile clientului.
Natura capitalului social: Capitalul social este 100% privat, roman.
2. MOTIVAREA AFACEII:
Activitatea de pompe funebre si similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii locurilor de veci se adreseaza
populatie din mediul rural, si este foarte necesar, avand in vedere faptul ca, in comuna ..................,
jud................. nu exista asemenea activitate, nici in comuna si nici in satele care apartin comunei, precum
si de cei din localitatile apropiate comunei .
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In aceste sens, mentionez ca posed cladirea necesara, in suprafata de 250 m.p., pe care doresc s-o utilizez
pentru aceasta activitate(capela pentru priveghi).

3. PREZENTAREA AFACERII:
Infiintarea unei asemenea activitati vine in sprijinul familiilor indurerate, oferind, in clipe de tristete si
durere profunde servicii funerare de calitate, prestate cu bun simt si discretie de o echipa de profesionisti,
mereu atenti la nevoile si cerintele persoanelor indurerate.

4. PREZENTAREA SERVICIULUI:
Firma poate asigura si:
Pachet funerar doar cu talonul de pensie, ce cuprinde:
 Constatare Deces
 Toaletare Decedat
 Imbalsamare
 Obtinere acte necesare declarare deces
 Manipulare decedat/sicriu
 Intocmirea dosarului pentru obtinerea ajutorului de inmormantare
 Transport funerar
 Cos biserica
 Organizari parastase
 Locuri de veci
 Incinerare
 Sicriu complet echipat
 12 prosoape
 12 batiste
 2 colive
 3 capetele
 1 sticla vin + ulei
 12 pachete alimentare
 24 dolii piept
 1 doliu usa
 1 toiag
Se poate alege dintre acestea, pachetul dorit, in functie de posibilitatile de plata.
Pentru desfasurarea activitatii, inclusiv momentul de “PRIVEGHI”, firma asigura spatiul necesar,
in suprafata de 250 mp, amenajat corespunzator, atat pentru decedat, cat si pentru cei care sunt la
“PRIVEGHI”. Spatiul se refera la cladirea amenajata, dar mentionam ca exista si curte, in suprafata de
300 MP, unde se afla banci si scaune, confectionate din lemn, pentru comoditatea celor respecta, cu
piosenie activitatea de “ PRIVEGHI “ .
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Cladirea amenajata trebuie dotata si cu frigider mortuar, care este reprezentat de un capac frigorific pentru
sicriu, cu geam, pentru pastrarea trupului neinsufletit in conditii optime de temperatura pe toata perioada
de veghe.
Transport
funerar
se
va
efectua
cu
Limuzina
Funerara
Mercedes
* Transportul funerar se face cu masini moderne, avizate de ultimile norme funerare.
* Conducatorul auto are experienta, indiferent de conditii, transportul persoanei decedate se face
in cele mai bune conditii de pastrare si igiena.
Societatea noastra, P.F.A……………va restitui diferenta de bani dintre costul serviciilor funerare
alese de solicitanti, precum si valoarea ajutorului de inmormantare.
Programul de lucru este NON STOP, la cele mai inalte standarde de calitate servicii funerare complete,
respectand traditia obiceiurilor religioase ortodoxe romanesti, cat si pe cele specifice altor religii.

Mentionam ca, P.F.A………………, prin activitatea pe care doreste o va desfasura, va oferi
posibilitatea platii in RATE a serviciului funerar, iar in baza talonului de pensie se poate beneficia,
gratuit de o inmormantare completa, iar in functie de sicriul, serviciile sau pachetul funerar ales, va primi,
pe loc la semnarea contractului de prestari servicii cu P.F.A…………., diferenta de bani dintre costul
serviciilor funerare alese de catre solicitant si valoarea ajutorului de inmormantare oferit de Casa de
Pensii. In acest fel, firma doreste sa asigure clientilor prestari de servicii de calitate, la un standard
corespunzator nevoilor normelor europene.
5. PIATA:
Piata serviciilor de „Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii
locurilor de veci” in zona unde solicitantul, P.F.A. ...................isi desfasoara activitatea este formata si
reprezinta clienti din comuna de domiciliu, precum si, din satele si comunele din apropiere, pe o raza de
cca 40 -50 km.
Proiectul a aparut din necesitatea asigurarii unor astfel de tipuri de servicii, in mediul rural, pentru
familiile cu orice statul social si tip de buget .
Exista mai multe tipuri sau pachete de servicii, pentru care se poate opta, cum ar fi:
Pachet Funerar Minimal - 399 Lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT
 CRUCE SCRISA
 ACTELE NECESARE INHUMARII
 CRUCIFIX PE CAPAC
 TRANSPORT AUTO SICRIU LA DOMICILIU, CAPELA SAU BISERICA
 ASEZAT DECEDAT IN SICRIU
Pachet Funerar Economic - 599 Lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT
 CRUCE SCRISA
 CRUCIFIX PE CAPAC
 ACTE NECESARE INHUMARII
 TRANSPORT AUTO DE INMORMANTARE
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ASEZAT DECEDAT IN SICRIU
Pachet Funerar Clasic - 1299 Lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT
 CRUCE SCRISA
 CRUCIFIX PE CAPAC
 CONSTATARE DECES
 IMBALSAMARE DECEDAT
 SPALAT, TOALETAT, COSMETIZAT, IMBRACAT DECEDAT
 ACTE NECESARE INHUMARII
 TRANSPORT AUTO: CAPELA /BISERICA/CIMITIR
 12 BATISTE CU BANUT
 12 LUMANARI
 12 DOLIU DE PIEPT + DOLIU PENTRU USA
Pachet Funerar Clasic Plus - 1499 Lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT CONSTATARE DECES
 IMBALSAMARE
 TOALETAT, COSMETIZAT IMBRACAT DECEDAT
 ACTELE NECESARE INHUMARII



TRANSPORT SICRIU DOMICILIU
 12 BATISTE
 12 LUMANARI
 12 DOLIU PIEPT + DOLIU PENTRU USA
 TRANSPORT INMORMANTARE: CAPELA /BISERICA /CIMITIR
Pachet Funerar Standard - 1699 Lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT
 CONSTATARE DECES
 IMBALSAMARE
 TOALETAT, COSMETIZAT IMBRACAT DECEDAT
 ACTELE NECESARE INHUMARII
 TRANSPORT SICRIU DOMICILIU
 12 BATISTE
 12 LUMANARI
 12 DOLIU PIEPT + DOLIU PENTRU USA
 TRANSPORT INMORMANTARE: CAPELA / BISERICA / CIMITIR
Pachet Funerar Standard Plus - 1899 Lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT
 CONSTATARE DECES
 IMBALSAMARE
 TOALETAT, COSMETIZAT IMBRACAT DECEDAT
 ACTELE NECESARE INHUMARII
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TRANSPORT SICRIU DOMICILIU
 12 BATISTE CU LUMANARE SI BANUT
 12 LUMANARI
 12 DOLIU PIEPT + DOLIU PENTRU USA
 TRANSPORT INMORMANTARE: CAPELA / BISERICA / CIMITIR
 1 STICLA DE VIN + MIR (VIN + ULEI)
Pachet Funerar Premium Complet - 2299 lei
GRATUIT - CU TALONUL DE PENSIE
SICRIU COMPLET ECHIPAT (Cod: 12, 13, 14, 15, 16)
 MEDIC CONSTATATOR DECES
 IMBALSAMARE DECEDAT
 SPALAT, TOALETAT COSMETIZAT, IMBRACAT DECEDAT
 ACTELE NECESARE INHUMARII
 TRANSPORT SICRIU DOMICILIU
 12 BATISTE
 12 LUMANARI
 12 DOLIU PIEPT
 2 COLIVE (SAU 1 BUC. COLIVA + 12 PAHARE MICI)
 1 JERBA DIN FLORI NATURALE
 TRANSPORT INMORMANTARE (CAPELA/BISERICA/CIMITIR - CU DUBA)
 DOLIU DE USA
 CAPAT PRESCURA, ARHANGHEL + 12 JAPONEZE
 TOIAG + MIR (VIN + VIN CU ULEI)
 10 PROSOAPE

Pachet Special - 2999 Lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT
 CRUCE SCRISA
 MEDIC CONSTATATOR DECES
 IMBALSAMARE DECEDAT
 SPALAT, TOALETAT COSMETIZAT, IMBRACAT DECEDAT
 ACTELE NECESARE INHUMARII
 TRANSPORT DOMICILIU
 10 PROSOAPE MEDII
 2 PROSOAPE MARI CU LUMANARE MARE PT. PREOT + DASCAL
 1 STICLA DE VIN + 1 STICLA MIR (VIN + ULEI)
 24 BATISTE CU LUMANARE SI BANUT
 24 DOLIU DE PUS LA PIEPT
 1 BUC DOLIU PT CASA
 12 PACHETE PT PARASTAS CU VESELA SI MANCARE
 TRANSPORT INMORMANTARE (CAPELA, BISERICA, CIMITIR - CU DUBA)
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2 BUC. COLIVA (SAU 1 BUC. COLIVA + 12 PAHARE MICI)
 COLACI (CAPAT, PRESCURA, ARHANGHEL + 12 PRESCURI MICI)
Pachet funerar premium complet lux - 4499 lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT 2 CAPACE BOSTON
 CRUCE SCRISA
 MEDIC CONSTATATOR DECES
 IMBALSAMARE DECEDAT
 SPALAT, TOALETAT COSMETIZAT, IMBRACAT DECEDAT
 ACTELE NECESARE INHUMARII
 TRANSPORT DOMICILIU
 10 PROSOAPE MEDII
 2 PROSOAPE MARI CU LUMANARE MARE PT. PREOT + DASCAL
 1 STICLA DE VIN + 1 STICLA MIR (VIN + ULEI)
 24 BATISTE CU LUMANARE SI BANUT
 24 DOLIU DE PUS LA PIEPT
 1 BUC DOLIU PT CASA
 12 PACHETE PT PARASTAS CU VESELA SI MANCARE
 TRANSPORT INMORMANTARE (CAPELA, BISERICA, CIMITIR - CU DUBA)
 2 BUC. COLIVA (SAU 1 BUC. COLIVA + 12 PAHARE MICI)
 COLACI (CAPAT, PRESCURA, ARHANGHEL + 12 PRESCURI MICI)
 1 TOIAG
 1 KG LUMANARI
 1 JERBA FLORI NATURALE
Valoarea capitalului social al firmei P.F.A. ................ este de 1.000 lei, suma de la care se porneste,
pentru a inceperea activitatii.
In acest sens, P.F.A. ............., prin reprezentantul sau legal............ doreste sa acceseze F.E. pe
sMas.6.2 – investitii in activitati nonagricole, care se adreseaza persoanelor juridice, ce isi desfasoara
activitatea in mediul rural, prin înfiinţarea unei activităţi non‐agricole, pentru prima dată în spaţiul rural,
aceasta fiind conditie de eligibilitate.
Una dintre aceste activitati ce se poate desfasura este “Activităţi de pompe funebre şi similare, cu
exceptia inchirierii si vanzarii locurilor de veci” cu codul CAEN 9603, ce se afla in Lista codurilor CAEN
eligibile, pentru finantare, in cadrul smas. 6.2, adresandu-se cu Servicii pentru populația din spațiul rural.
Mentionam ca, in aceasta activitate este cuprins si un magazin cu specific funerar, unde sunt
comercializate obiecte funerare, incepand de la sicriu, cu tot ce este necesar, pentru amenajare interioara,
precum si alte materiale funerare.
Atat sediul social, cat si punctul de lucru este in mediul rural, adica in comuna ……………
Submăsura vizează:
- diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în
sectorul non-agricol,
- dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural;
- încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale;
Sprijinul financiar nerambursabil respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis, nu
va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali şi va fi acordat sub formă de sumă forfetară, pentru
finanţarea de noi activităţi non‐agricole în mediul rural, pe baza unui Plan de afaceri.
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Deoarece activitatea firmei este incepatoare (mai 2015), aceasta nu are depusa balanta si nici bilant
anual.
Firma nu are credite bancare, datorii la furnizori, leasing-uri.
Esenta afacerii pe care urmeaza sa o dezvolte, ca persoana juridica este asigurarea de Servicii pentru
populația din spațiul rural, activitate ce va genera bani si profit, pe care il voi reinvesti in alte activitati
specifice firmei.
Codul CAEN 9603 = „ Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii locurilor
de veci” accesat prin acest program se refera la :
 Constatare Deces
 Toaletare Decedat
 Imbalsamare
 Obtinere acte necesare declarare deces
 Manipulare decedat/sicriu
 Intocmirea dosarului pentru obtinerea ajutorului de inmormantare
 Transport funerar
 Cos biserica
 Organizari parastase
 Locuri de veci
 Incinerare
 Sicriu complet echipat
 12 prosoape
 12 batiste
 2 colive
 3 capetele
 1 sticla vin + ulei
 12 pachete alimentare
 24 dolii piept
 1 doliu usa
 1 toiag
Pentru a ne desfasura activitatea in bune conditiuni si pentru a respecta legislatia in vigoare este nevoie
de obtinerea de autorizatii de functionare eliberate de autoritatile competente, declararea punctului de
lucru, a obiectului de activitate la agentia ANAF, arondata localitatii .........., declaratii pe propria
raspundere la Directia de Munca, precum si la ISU.
Sediul firmei P.F.A ........... este in comuna ............ aici avand si punctul de lucru.
Prin activitatea de reparatii echipamente, masini si utilaje agricole efectuata clientilor se pot obtine
rezultate financiare, ce pot genera profit, preturile fiind adaptate corespunzator preturilor de piata .
Personalul ce va fi angajat este in numar de 3(trei) persoane, care se va ocupa de intreaga
activitatea de organizare si desfasurare al evenimentului.
In functie pe „pachetul funerar ales”, conform unui contract, solicitantul poate opta, in functie de venituri,
de un anumit tip si suma, care sa poata fi accesibila.
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In functie de activitatile de prestari servicii, pe care urmeaza a se desfasura, intr-un interval de 3
ani, a optiunea facuta de solicitant fata de pachetul mortuar ales, valoarea obtinuta, va putea creste cu
min.20% fata de anul initial, anul depunerii dosarului.
Redam mai jos varianta cu cea mai mica suma acceptata pentru pachetul mortuar, care cuprinde
urmatoarele :
Pachet Funerar Minimal - 399 Lei
 SICRIU COMPLET ECHIPAT
 CRUCE SCRISA
 ACTELE NECESARE INHUMARII
 CRUCIFIX PE CAPAC
 TRANSPORT AUTO SICRIU LA DOMICILIU, CAPELA SAU BISERICA
 ASEZAT DECEDAT IN SICRIU
Clienţi/
grupe de clienţi

2015
LEI
Cca.10 solicitanti
3.990
Total
cifră
de 3.990
afaceri

%

2016
LEI
4.880
4.880

%

2017
LEI
5.860
5.860

%

2018
LEI
7.035
7.035

%

De asemenea, P.F.A. ..............isi propune cresterea numarului de angajati, de la 3(trei) persoane, in anul
initierii proiectului, la 6(sase) persoane, care vor fi calificate prin cursuri de COMPETENTE
ANTREPRENORIALE, prin care managerul firmei P.F.A.........., reprezentat de ....................isi asuma
riscul de antreprenoriat si cauta mijloace pentru organizarea afacerii, pentru a lua decizii corecte.
Antreprenorul, in activitatea sa trebuie sa tina cont de riscurile ce pot sa apara.
Obiective (Indicatori ţintă)
UM
2015
2016
2017
2018
Cifra de afaceri, din care:
LEI
3.990
4.880
5.860
7.035
Profit
LEI
2.394
2.928
3.516
4.221
Număr de salariaţi
Număr persoane 3
4
5
6
NOTA : Deoarece firma este nou infiintata, aceasta nu are activitate economico- financiara.
Consider ca, aceasta afacere va avea succes, determinata fiind de o serie de cauze obiective, cum ar fi:
- cunostiintele de management si marketing sunt corespunzatoare cerintelor normelor Europene;
In urma definitivarii cursului de „Competente Antreprenoriale”, cunostiintele in domeniul efectuarii
afacerii s-a aprofundat;
- locatia proiectului este in comuna ..........,judetul,,,,,,,, aceasta fiind in mijlocul celor care
solicita activitatea de reparatii echipamente si masini, iar distanta catre cele mai apropiate
localitati este in medie 40-50 km.
- Capacitatea de munca, relatiile si flexibilitatea in domeniul afacerii de acest tip sunt
corespunzatoare afacerii pe care doresc s-o dezvolt;
In vederea implementarii proiectului sunt necesare o serie de activitati:
- Asigurarea spatiului necesar, acesta fiind deja construit, in suprafata de 250 mp.si 300
mp.spatiul curte, amenajata pentru perioada de PRIVEGHI;
- Asigurarea unei masini mortuare, special amenajata;
- Obtinere de avize, acorduri, autorizatii, necesare implementarii proiectului;
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Selectie, angajare personalul de specialitate necesar;
Contract de colaborare cu medic, pentru constatare deces;
Instruire personal de specialitate, pentru activitati mortuare;
Actiuni de promovare a produselor, a serviciilor ;
Asigurarea conditiilor tehnico-economice, securitatea si sanatate muncii, precum si, de
protectia muncii, pentru personalul angajat.

6.DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
Durata de implementarea proiectului este de 3 ani, dar va fi in perioada de monitorizare de 5 ani, timp in
care se va urmari modul de cum vor fi cheltuiti banii alocati proiectului.
7.RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ
Ideea pentru aceasta afacere a rezultat din necesitatea asigurarii de servicii pentru populatia din
mediul rural, care are venituri financiare mici, si care nu pot sa asigure aceasta activitate in mod
corespunzator. De asemeni, mentionam ca, atat in localitatea de domiciliu, cat si in localitatile limitrofe,
pe o arie de cca.40-50 km, nu se gasesc servicii de acest fel.
8.NUMARUL TOTAL DE ANGAJATI LA MOMENTUL DESCHIDERII AFACERII :
La inceptul afacerii, intreprinderea are 3 angajati, si preconizeaza sa ajunga la un numar de 6, pana
in „anul 5”.
Toate contractele de muncă şi statele de plată ale tuturor angajatilor se vor incarca in aplicaţie în format
pdf sau jpg .
P.F.A. ..............., nu a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor
naţionale pentru sprijinirea IMM-urilor, si nici prin accesare de F.E.
Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.

Personal:
Detaliere pe activităţi:
Activitatea
Administrator firma
Conducator auto
Organizator eveniment
funerar
TOTAL

Număr de salariaţi
1
1
1

Pregătirea profesională
Competente profesionale
Mecanic auto
Studii medii liceale

3

X

Angajatul „‟cheie‟‟, care prin cunoştinţele sale pe care le deţine, poate influenţa noul mers al
afacerii este MANAGERUL FIRMEI, care verifica intreaga activitate ce se va desfasura, in cadrul
evenimentului, precum si ORGANIZATORUL DE EVENIMENTE MORTUARE, care stabilesc, cu
meticulozitate, inteaga activitate ce se va desfasura.
Mentionam ca, ORGANIZATORUL DE EVENIMENTE MORTUARE este cel care desfasoara si
activitatea de vanzator, in cadrul magazinului de articole funerare.
Experienta angajatului „cheie” este mai mare de 5 ani, ceea ce il face ca, acesta sa aiba posibilitatea
realizarii activitatii de prestari servicii pentru organizare evenimente, in timp scurt, si cu maxima eficienta.
Modul de salarizare al personalului se va efectua lunar, prin semnarea de state de salarizare.
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Securitatea si sanatatea muncii este asigurata prin folosirea de echipamente adecvate
(salopete, manusi, ochelari) si respectarea tuturor normelor de tehnica securitatii muncii.
Acest tip de serviciu este asigurat de catre o persoana delegata a se ocupa, respectiv de catre inginerul
mecanic din firma.
Materialele procurate pentru dotarea acestui tip de servicii sunt :
- Masina mortuara = 25.000 euro;
- Masa funerara = 1.000 euro;
- Capac frigorific = 10.000 euro;
- Amenajare magazin funerar (inclusiv decoratiuni funerare) = 14.000 euro;
TOTAL COST DOTARE ATELIER = 50.000 euro
VALOAREA PROIECT= 50.000 EURO
Valoarea euro se va calcula la data elaborarii planului de afaceri.
Principalul mijloc de promovarea afacerii este prin amplasarea unei reclame vizibile, prin crearea unui site
pe internet, materiale publicitare si anunturi, inclusiv la mijloace mass-media, pentru a ne face cunoscuta
activitatea din firma, precum si pe site-urile de socializare.

SOLICITANT,

P.F.A. ...............................................
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