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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi
specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter
umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit
prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a
incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea
incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate,
protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă
determinate de incendii.
(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile referitoare la situaţii de
urgenţă, factori şi tipuri de risc, intervenţie operativă şi evacuare au înţelesul
prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apărării împotriva
incendiilor au următorul înţeles:
a) autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza
legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului
Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor
privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei
esenţiale - securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte
amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau
juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări,
dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul
de vedere al îndeplinirii cerinţei - esenţiale securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul
pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea
de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare,

pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor,
instalaţiilor şi altor amenajări;
c) incendiu - ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi
spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care
necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
d) cauză a incendiului - suma factorilor care concură la iniţierea incendiului,
care constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea,
primul material care s-a aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la
izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor - sisteme, instalaţii,
echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe
şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi stingerii incendiilor;
f) operaţiuni de lungă durată - intervenţiile pentru stingerea incendiilor şi
eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durată mai mare de 4 ore;
g) organizare a intervenţiei în caz de incendiu - ansamblul măsurilor tehnicoorganizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor,
mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea şi
salvarea persoanelor şi animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi
pentru stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu - situaţia creată de cumularea factorilor care
concură la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice
moment;
i) schemă cu riscurile teritoriale - documentul întocmit de inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, care cuprinde tipurile
de riscuri specifice, precum şi resursele estimate pentru gestionare;
j) plan de analiză şi acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde
riscurile potenţiale dintr-o unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile
şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor - totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi
propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi
bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie;
l) raport de intervenţie - documentul operativ de informare şi analiză
statistică în care se înscriu datele esenţiale constatate la locul intervenţiei
privind amploarea şi intensitatea incendiului, cauza probabilă a acestuia, efectele
produse, desfăşurarea intervenţiei, forţele participante şi timpii operativi
realizaţi;
m) stingere a incendiilor - totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a
procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;
n) utilizator - persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice
titlu, în interesul său, al altuia sau în interes public;
o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ
evoluţia unui incendiu în timp, identificând evenimentele-cheie care îl
caracterizează şi îl diferenţiază de alte incendii posibile într-o incintă.
ART. 2
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public,
naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile
prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi
toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.
ART. 3
(1) Coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în
domeniul apărării împotriva incendiilor se asigură de Ministerul Administraţiei şi
Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
iar la nivel local prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al
municipiului Bucureşti.
(2) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare
Inspectoratul General, elaborează strategia naţională de apărare împotriva
incendiilor, care se prezintă Guvernului spre aprobare de către ministrul
administraţiei şi internelor.

(3) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului
Bucureşti, denumite în continuare inspectorate, îşi exercită atribuţiile specifice
în zone de competenţă stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(4) Managementul situaţiilor de urgenţă determinate de incendii se asigură prin
componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
ART. 4
(1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor
privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de
analiză şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localităţii şi
judeţului.
(2) Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.
(3) Metodologia de elaborare şi structura-cadru a planului de analiză şi
acoperire a riscurilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Prefecţii, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii asigură,
după caz, elaborarea planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
ART. 5
Persoanele fizice şi juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea şi
aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi de consecinţele
producerii incendiilor.
CAP. II
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
SECŢIUNEA 1
Obligaţii generale
ART. 6
(1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările
tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască,
prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.
(2) Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc
serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile
sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
(3) În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv
întemeiat, autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă
cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie.
ART. 7
(1) În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât
este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie
iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor
administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.
(2) În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole,
mirişti, păşuni şi fâneţe, persoanele aflate în apropiere au obligaţia să intervină
imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora.
ART. 8
În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi
juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice
sau mijloace de transport au următoarele obligaţii:
a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor
care acordă ajutor;
b) să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor
proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor
incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea
terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie,
tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităţilor sau

evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii,
pentru realizarea acestor măsuri.
ART. 9
La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă
asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză, părţile sunt
obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce
priveşte apărarea împotriva incendiilor.
ART. 10
(1) Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judeţene,
consiliile locale, persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute la art. 8
şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile
Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor
familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările
şi completările ulterioare, au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu
forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală.
(2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc
prin convenţii încheiate între părţi, cu avizul inspectoratelor.
ART. 11
Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii, echipamente
tehnologice de producţie şi de transport au obligaţia să conlucreze cu autorităţile
administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea,
asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de
incendiu.
ART. 12
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de
specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi
operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal
de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi
potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic
şi personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale aprobate conform legislaţiei în
vigoare.
(2) Consiliile locale şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc
de incendiu şi care au obligaţia prevăzută la alin. (1) se stabilesc pe baza
criteriilor emise de Inspectoratul General.
(3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie
comunicate de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, după caz, la nivel
central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.
(4) Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor specifice atrage schimbarea
din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, situaţie care trebuie comunicată de
angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului
General, iar la nivel local inspectoratelor, după caz.
(5) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi
economice autorizate pe teritoriul României, precum şi celelalte entităţi legal
constituite, neprevăzute la alin. (1), îndeplinesc atribuţiile pe linia apărării
împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entităţii.
SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile consiliului local şi ale primarului
ART. 13
Consiliul local are următoarele obligaţii principale:

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea
administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru
aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;
b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de
apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă;
c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor
locale;
d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul
voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului,
cu avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului
local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi
îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate
şi exercită controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor
din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere
sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere
civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de
invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea
evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi
de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor
pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă
în caz de incendiu;
i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare
împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi
informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea
acesteia;
j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea
serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva
incendiilor.
ART. 14
Primarul are următoarele obligaţii principale:
a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea
acestuia;
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea
serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi
funcţionare al acestuia;
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a
serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei,
până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe
timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;
e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la
construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;
f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele,
autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;
g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a
sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul
respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti;
informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de
incendiu;

i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în
condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă
voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu
mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie
specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii
operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la
intervenţiile de lungă durată;
l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi
stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii
administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite
acestuia raportul de intervenţie;
m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva
incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a
oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale
de intervenţie noi;
o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de
informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;
p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării
împotriva incendiilor;
q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva
incendiilor a comunităţii locale.
SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile consiliului judeţean şi ale Consiliului General al Municipiului
Bucureşti
ART. 15
Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are următoarele
obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau
municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea
acestuia;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru
domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte
măsuri de optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de
amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de
acces pentru intervenţie în caz de incendiu;
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea
acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi
evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul
Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea
concursurilor serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile prefectului
ART. 16
Prefectul are următoarele obligaţii principale:
a) coordonează activităţile de apărare împotriva incendiilor din
responsabilitatea autorităţilor centrale din teritoriu, conform legii;

b) aprobă schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativteritorială, întocmită de inspectorat;
c) instituie, în condiţiile legii, măsuri obligatorii în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
d) analizează rapoartele întocmite de organele de specialitate şi dispune măsuri
pentru respectarea legalităţii în domeniu;
e) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege în domeniul apărării
împotriva incendiilor.
SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale
ART. 17
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi exercită atribuţiile în domeniul
apărării împotriva incendiilor prin Inspectoratul General şi inspectorate.
(2) Inspectoratul General elaborează strategii, norme, reglementări tehnice şi
dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor, obligatorii pe întregul
teritoriu al României, care se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA
25/08/2016
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au
următoarele semnificaţii:
a) aviz de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele
pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare
inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile
reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice
ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă
sau a punctelor de comandă;
b) autorizaţie de protecţie civilă - act emis în baza legii de către
inspectoratele judeţene, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor
tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de
comandă, conform reglementărilor specifice;
c) instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la
incendiu" - orice instalaţie de stingere a incendiilor, instalaţie de detectare,
semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de desfumare/evacuare fum şi gaze
fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de
securitate la incendiu, instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv
condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acestora, instalaţie de protecţie
împotriva trăsnetului, instalaţie de detectare a gazelor inflamabile sau instalaţie
de inhibare a exploziei.
(2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile
prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi din alte reglementări specifice.
(3) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru
construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu"
ori a celor care au performanţe de comportare la foc se însuşeşte de către
beneficiar şi trebuie să cuprindă, după caz, următoarele referenţiale:
a) agrementul tehnic - document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în

construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare, însoţit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii;
b) declaraţia de performanţă - document emis în baza Regulamentului (UE) nr.
305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire
a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi
de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european - document
emis în baza Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind
apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre
referitoare la materialele de construcţii.
ART. 2
Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, precum şi cele de protecţie
civilă se emit, potrivit legii, de către inspectoratele judeţene, pentru categoriile
de construcţii şi amenajări stabilite prin hotărâri ale Guvernului.
CAP. II
Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la
incendiu şi protecţie civilă
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune
ART. 3
Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează
de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în
condiţiile legii.
ART. 4
Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi
referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor
norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare
pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi
specialităţii pentru care sunt atestaţi.
ART. 5
(1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii
prevăzute în anexa nr. 1 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de
construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei
fundamentale securitate la incendiu.
(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către
verificatori de proiecte atestaţi.
(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale
construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori - investitori, proprietari,
beneficiari, administratori etc. - pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi
amenajărilor.
(4) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul
de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale
documentaţiilor de proiectare/execuţie.
ART. 6
(1) Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi
referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două
exemplare, dacă prezentele norme metodologice nu prevăd altfel.
(2) Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.
(3) Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate
individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul de proiect atestat.
ART. 7
(1) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a
destinaţiei vizează părţi ale unei construcţii autorizate din punctul de vedere al
securităţii la incendiu, atunci documentaţia de avizare/autorizare trebuie să
trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a

modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală "securitate la
incendiu" a întregii construcţii.
(2) Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la
alin. (1) constituie anexă la autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial
pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a
destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie, care nu are
autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare trebuie să
trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie.
ART. 8
Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în
vigoare la data:
a) realizării construcţiilor noi;
b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei
construcţiilor ori de modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri
alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic
unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;
c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau
instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la
incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe,
atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.
SECŢIUNEA a 2-a
Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
ART. 9
Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în
anexa nr. 2.
ART. 10
Avizele de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa
nr. 3.
ART. 11
Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor
prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 12
Autorizaţiile de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în
anexa nr. 5.
CAP. III
Desfăşurarea activităţii de avizare şi autorizare
ART. 13
(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se
solicită inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie
realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective,
de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, direct sau prin împuterniciţi, denumiţi în
continuare solicitanţi.
(2) Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura
electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.
(3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevăzute în anexele nr. 68.
(4) Modelele cererilor de eliberare a autorizaţiilor sunt prevăzute în anexele
nr. 9 şi 10.
ART. 14
(1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile.
(2) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile.
(3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) curg de la data înregistrării
cererii, dacă documentaţia depusă este completă.

(4) În situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 10
zile de la data înregistrării cererii, inspectoratul judeţean comunică
solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum şi
faptul că trebuie să ridice documentaţia depusă.
(5) Documentele necesare completării documentaţiei se depun în maximum 30 de
zile de la comunicare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu adresă scrisă în
care se menţionează numărul şi data cererii.
(6) Dacă documentaţia a fost transmisă în format electronic, documentele
necesare completării se vor comunica în acelaşi format, în maximum 30 de zile de la
înştiinţare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu menţionarea numărului şi
datei cererii.
ART. 15
În cazul adreselor prin care se comunică solicitanţilor că investiţia/obiectivul
nu intră sub incidenţa dispoziţiilor hotărârilor Guvernului menţionate la art. 2 ,
se reţin al doilea exemplar al acesteia, precum şi un exemplar din documentele care
justifică neîncadrarea, după caz.
ART. 16
(1) Avizele emise de inspectoratele judeţene se redactează în două exemplare,
conform modelelor prevăzute în anexele nr. 11, 12 şi 13. Un exemplar se păstrează de
emitent.
(2) La emiterea avizelor se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele
depuse.
(3) Autorizaţiile emise de inspectoratele judeţene se redactează în două
exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 14 şi 15. Un exemplar se
păstrează de către emitent.
(4) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu se restituie
solicitanţilor un exemplar din documentele depuse, inclusiv avizul de securitate la
incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza eliberării
acestuia, după caz.
ART. 17
(1) În situaţia în care, în urma verificării conţinutului documentelor şi,
respectiv, a condiţiilor din teren, se constată că nu sunt respectate prevederile
reglementărilor specifice, cererea se respinge în termenele prevăzute la art. 14
alin. (1) sau (2).
(2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a autorizaţiei impune reluarea
procesului de avizare/autorizare, după remedierea deficienţelor comunicate.
(3) În cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor,
inspectoratele judeţene reţin cererea înregistrată, al doilea exemplar al adresei de
respingere şi un exemplar din documentele care justifică respingerea solicitării de
emitere a avizelor/autorizaţiilor.
ART. 18
(1) Avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentaţiile vizate spre neschimbare
care stau la baza eliberării lor, precum şi adresele prin care se solicită
completarea documentaţiei ori cele de respingere, împreună cu documentaţiile
prevăzute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3), se ridică de către solicitanţi
de la inspectoratul judeţean.
(2) În vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la alin. (1),
inspectoratul judeţean transmite solicitantului, spre informare, prin fax sau pe email, adresa de respingere a cererii, precum şi pe cea de completare a documentaţiei
tehnice.
(3) Dacă solicitanţii nu ridică, în termen de 6 luni de la data emiterii,
documentele prevăzute la alin. (1), acestea se arhivează potrivit reglementărilor în
vigoare, fiind necesară reluarea procesului de avizare sau autorizare conform art.
13.
ART. 19
(1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de
solicitanţi se confecţionează prin grija inspectoratelor judeţene.
(2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 16.

(3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare
inspectorat, în funcţie de necesităţi.
CAP. IV
Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor
ART. 20
(1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate
spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.
(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune
condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare
prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să
execute controale, în condiţiile legii.
ART. 21
(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea
dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au
stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:
a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;
b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul
compartimentelor de incendiu;
c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după
caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.
(2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de
securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea
valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire,
intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
ART. 22
În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei
construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr.
307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării
procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.
ART. 23
(1) În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei
de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a
acestuia/ acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza
unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică
vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are
modificări faţă de situaţia de la data autorizării.
(2) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizareautorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea "conform cu originalul".
ART. 24
(1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei,
valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine,
dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.
(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii
beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea
autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt
respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.
(3) În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de
securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se constată de către inspectorii de
specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale.
CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 25
Inspectoratele judeţene, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei
obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale
periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate
privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", respectiv
realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.
ART. 26
Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judeţean în vederea
obţinerii avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 17.
ART. 27
Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice
Structura scenariului de securitate la incendiu
1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării
1.1. Datele de identificare
A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/ amenajării: denumire,
proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind
programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează
scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinaţia - se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale
construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de
securitate la incendiu.
1.3. Categoria şi clasa de importanţă
A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în
conformitate cu metodologia specifică.
B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor
tehnice, corelată cu categoria de importanţă.
1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării
A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/ amenajării privind:
a) tipul clădirii:
(i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.;
(ii) de producţie sau depozitare: de tip obişnuit, monobloc, blindată etc.;
(iii) cu funcţiuni mixte;
b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei;
c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi
ale spaţiilor aferente construcţiei;
d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;
e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale
etc.;
f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
g) capacităţi de depozitare sau adăpostire;
h) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe
periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.
B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de
încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a
componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor reglementărilor
tehnice privind securitatea la incendiu.
2. Riscul de incendiu

A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit
reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor,
stabilite potrivit reglementărilor specifice;
c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza
aprinderea.
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu,
zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc- se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare
împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice, în funcţie de:
a) rezistenţa la foc a elementelor de construcţie;
b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei
sau a compartimentului de incendiu.
3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor
incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează:
a) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de
protecţie a golurilor funcţionale din acestea;
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea
termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în
interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele
rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi
posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de
construcţii;
c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;
d) instalarea de bariere contra fumului;
e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a
incendiului;
f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de
exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
g) măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului
la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.
3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se
precizează:
a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau
măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe
nu pot fi realizate;
b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe
acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de
acoperiş;
c) după caz, măsuri de protecţie activă.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni
prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le
delimitează;
b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de
instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;
c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare,
exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;
e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numărul fluxurilor de evacuare;
g) iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică;
h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.;
i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor;
j) marcarea căilor de evacuare.

B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor,
persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu
se pot evacua singure în caz de incendiu.
C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a
animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.
3.5. Securitatea forţelor de intervenţie
A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire
şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.
B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor
carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform
reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor
specifice de aplicare, referitoare la:
a) numărul de accese;
b) dimensiuni/gabarite;
c) trasee;
d) realizare şi marcare.
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:
a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora;
b) amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie
electrică de rezervă;
c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.
4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a
reglementărilor tehnice specifice.
B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi
alarmare la incendiu se specifică:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu;
b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi
parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;
C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a
incendiilor se specifică:
a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă,
pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere
şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere
proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere,
surse de alimentare etc.;
b) timpul normat de funcţionare;
c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de
apărare împotriva incendiilor.
D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi
mijloace de intervenţie se specifică:
a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;
b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea
de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia,
clasa de incendiu etc.
5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu - în
funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de
incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică:
a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;
b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după
caz, alte utilităţi;
c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor
de performanţă;
d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele
periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale

cu menţionarea cantităţilor şi a stării în care se află, precum şi tipul
echipamentului individual de protecţie a personalului.
6. Măsuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit
reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă.
B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile
de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri
pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea
la incendiu, după caz.
C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la
întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente
construcţiei ori amenajării respective.
ANEXA 2
la normele metodologice
DOCUMENTE
pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu
*T*
*Font 7*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categorii de construcţii, sisteme şi instalaţii prevăzute în anexa nr. 1 la │
Documente necesare
│
│crt.│
Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
├──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┤
│
│ construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind │a)│b)│c)│d)│ e) │f)│g)│h)│i)│j)│k)│ l) │m)│n)│o)│p)│q)│
│
│
securitatea la incendiu, în funcţie de stadiul de execuţie
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1. │Construcţii noi
│X │X │X │X │X*1)│ │X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │X │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2. │Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau
│X │X │X │X │X*1)│ │X │ │ │ │ │
│X │ │ │ │X │
│
│schimbare a destinaţiei pentru care se emit autorizaţii de construire
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3. │Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau
│X │ │X │X │X*1)│ │ │X │ │ │ │
│X │ │ │ │X │
│
│schimbare a destinaţiei pentru care nu se emit autorizaţii de construire
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4. │Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu
│X │X │X │X │X*1)│ │ │ │ │ │X │
│ │X │ │X │X │
│
│capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│mixte, precum şi staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)*2)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5. │Amplasare construcţii în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor │X │ │ │ │X*3)│X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │X │
│
│de acces la drumurile publice
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│6. │Sisteme şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la
│X │ │ │X │X*4)│ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │X │
│
│platforme şi parcuri industriale noi sau existente, la care se execută
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│lucrări de modificare
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│7. │Instalaţii de stingere, noi sau existente, la care se execută lucrări de
│X │ │ │X │X*5)│ │ │ │ │X │ │X*6)│ │ │X │ │X │
│
│modificare, din clădiri existente care se supun avizării/autorizării
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│8. │Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, noi sau
│X │ │ │X │
│ │ │ │X │ │ │
│ │ │ │ │X │
│
│existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│care se supun avizării/autorizării
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┘

*ST*
1. NOTE:
*1) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport
cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul
de stabilitate la incendiu al acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces
la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
*2) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se
depun, în mod corespunzător, documentele menţionate la nr. crt. 1, 2 sau 3, după
caz.
*3) Pe care se precizează distanţele faţă de vecinătăţi, lungimea, lăţimea şi
denumirea căilor de acces la drumurile publice.
*4) Cuprinde amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru
existente pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de
incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de
acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
*5) În cazul reţelei de hidranţi exteriori.
*6) Pentru hidranţi exteriori.

2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
a) cerere-tip;
b) certificatul de urbanism;
c) scenariul de securitate la incendiu;
d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală
"securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii, după caz;
e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură
în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu
rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", întocmite la faza de proiectare
pentru autorizaţia de construire;
h) piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200,
după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu
şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu";
i) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la
scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri
de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după
caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;
k) scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la
incendiu", după caz;
l) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare
pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale
construcţiei, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se
marchează modificările propuse;
n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei,
care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat
sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale
acesteia;
o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale
ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi
de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de
stingere;
p) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX;
q) opis cu documentele depuse.
ANEXA 3
la normele metodologice
Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecţie civilă
a) cerere-tip;
b) certificat de urbanism;
c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu
menţionarea distanţelor faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor de
salvare, după caz;
d) plan de arhitectură al nivelului subteran al construcţiei în care este
amenajat adăpostul;
e) schema instalaţiilor de filtro-ventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate
mai mare de 50 de persoane şi schema instalaţiilor electrice din adăpost;
f) planul secţiunii verticale a clădirii pe care se reprezintă adăpostul, dacă
este cazul, instalaţiile de filtro-ventilaţie din adăpost;
g) memoriu tehnic de specialitate care trebuie să conţină date privind:
necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, grupuri
sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor;
instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtroventilaţie pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;

h) opis cu documentele depuse.
ANEXA 4
la normele metodologice
Documente pe baza cărora se solicită autorizaţiile de
securitate la incendiu
*T*
*Font 7*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┐
│Nr. │ Categorii de construcţii, sisteme şi instalaţii │a)│b)│c)│d)│ e) │f)│g)│h)│i)│j)│k)│ l) │m)│n)│o)│p)│ q) │r)│s)│t)│ u) │v)│w)│x)│y)│
│crt.│
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│
Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│
aprobarea categoriilor de construcţii şi
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│
amenajări care se supun avizării şi/sau
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│ autorizării privind securitatea la incendiu, în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│
funcţie de stadiul de execuţie
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│1. │Construcţii pentru care a fost emis aviz de
│X │X │X │X │
│X │ │ │ │ │ │
│ │X │X │X │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│securitate la incendiu conform nr. crt. 1 şi 2
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│din anexa nr. 2 la normele metodologice şi:
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│a) nu au fost puse în funcţiune;
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu şi nu au survenit
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│modificări ale reglementărilor tehnice, după
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│momentul punerii în funcţiune.
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│2. │Construcţii pentru care a fost emis aviz de
│X │ │X │X │
│ │X │ │ │ │ │
│ │X │X │ │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│securitate la incendiu conform nr. crt. 3 din
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│anexa nr. 2 la normele metodologice şi:
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│a) nu au fost puse în funcţiune;
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu şi nu au survenit
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│modificări ale reglementărilor tehnice, după
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│momentul punerii în funcţiune.
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│3. │Construcţii şi amenajări, în scopul intrării în │X │X │ │X │X*1)│X │ │ │ │ │ │
│X │X │X │X │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│legalitate, cu autorizaţie de construire emisă
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│potrivit legii, care au fost puse în funcţiune
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│fără autorizaţie de securitate la incendiu:
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│incendiu;
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│b) a fost emis aviz de securitate la incendiu,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│dar au survenit modificări ale reglementărilor
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│până la momentul solicitării autorizaţiei de
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│4. │Construcţii şi amenajări, în scopul intrării în │X │ │ │X │X*1)│ │X │ │ │ │ │
│X │X │X │ │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│legalitate, pentru care nu au fost emise,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│potrivit legii, autorizaţii de construire, care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu:
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│incendiu;
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│b) a fost emis aviz de securitate la incendiu,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│dar au survenit modificări ale reglementărilor
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│până la momentul solicitării autorizaţiei de
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu.
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│5. │Construcţii şi amenajări existente la care
│X │X │ │X │X*1)│X │ │ │ │ │ │
│X │X │X │X │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│solicitanţii nu pot prezenta, din motive
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│obiective, cum sunt pierderea, distrugerea,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│furtul, documentaţiile care au stat la baza
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│emiterii avizelor sau autorizaţiilor (dacă
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│lucrările de conformare necesită autorizaţie de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│construire)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│6. │Construcţii şi amenajări existente la care
│X │ │ │X │X*1)│ │X │ │ │ │ │
│X │X │X │ │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│solicitanţii nu pot prezenta, din motive
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│obiective, cum sunt pierderea, distrugerea,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│furtul, documentaţiile care au stat la baza
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│emiterii avizelor sau autorizaţiilor (dacă
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│lucrările de conformare nu necesită autorizaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│de construire)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│7. │Amenajări temporare pentru spectacole sau
│X │ │ │X │X*1)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │X │ │
│X │X │ │
│ │ │ │X │
│
│întruniri în aer liber, cu capacitatea mai mare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│de sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│suprafaţa mai mare de sau egală cu 2.500 mp
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│8. │Sisteme de alimentare cu apă pentru stingerea
│X │ │ │ │X*2)│ │ │ │X │ │ │
│ │X │X │X │X
│ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│incendiilor în localităţi*3)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│9. │Sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă │X │ │X │ │X*2)│ │ │ │X │ │ │
│ │X │X │X │X
│ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│pentru stingerea incendiilor pe platforme şi
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│parcuri industriale*4)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│10. │Instalaţii de stingere, noi sau existente, la
│X │ │X │ │
│ │ │ │X │X │X │
│ │X │X │X │X
│ │ │ │
│ │X │ │X │
│
│care se execută lucrări de modificare, din
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│clădiri existente care se supun avizării/
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│autorizării, pentru care a fost emis aviz de
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu*4)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│11. │Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare │X │ │X │ │
│ │ │ │ │ │ │ X │ │X │X │X │X
│ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│la incendiu, noi sau existente, la care se
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│execută lucrări de modificare, din clădiri
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│existente, care se supun avizării/autorizării,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │

│
│pentru care a fost emis aviz de securitate la
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│incendiu*4)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│12. │Staţii publice de distribuţie a carburanţilor
│X │X │X │X │X*6)│ │ │X │ │ │ │
│ │X │X │X │ X │ │ │X │ X │ │ │ │X │
│
│pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │după│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│maximum 300 mc pentru lichide petroliere, sisteme│ │d │d │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │caz │ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│de distribuţie gaze petroliere lichefiate la
│ │u │u │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum│ │p │p │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│30 mc echivalent apă, staţii mixte, precum şi
│ │ă │ă │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│staţii transportabile de distribuţie a
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de │ │c │c │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│stocare/depozitare de maximum 30 mc şi staţii de │ │a │a │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│depozitare şi distribuţie a gazelor naturale
│ │z │z │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│comprimate utilizate drept combustibil pentru
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│vehicule (GNCV)*4) şi *5)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│13. │Sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze
│X │X │ │X │X*7)│ │ │X │ │ │ │
│ │ │X │X │ X │ │ │ │
│X │ │X │X │
│
│petroliere lichefiate stocate în rezervoare/
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│recipiente fixe cu capacitate individuală de
│ │d │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/
│ │u │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum │ │p │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor - │ │ă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│sanitare, şcolare şi altele asemenea - clădirilor│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice│ │c │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│instalaţiilor de încălzire centrală şi locală,
│ │a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│pentru care s-a emis autorizaţie de construire*3)│ │z │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│14. │Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze
│X │ │ │X │X*1)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │X*8)│ │ │ │X │
│
│petroliere lichefiate la consumatori cu
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│capacitatea de stocare/depozitare de maximum
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│1.250 kg GPL
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┘

*ST*
1. NOTE:
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport
cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul
de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces
la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
*2) Cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementelecadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii
de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile
de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
*3) În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la
incendiu sau au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul
punerii în funcţiune, autorizaţia de securitate la incendiu se solicită pe baza
aceloraşi documente în condiţiile art. 8 din normele metodologice.
*4) Aceleaşi documente se solicită şi în scopul intrării în legalitate, când au
fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, pentru care a
fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funcţiune
fără autorizaţie de securitate la incendiu, şi nu a fost emis aviz de securitate la
incendiu ori au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul
punerii în funcţiune, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza
aceloraşi documente, cu excepţia celor de la lit. c) a pct. 2 - Descrierea
documentelor prevăzute în tabel în condiţiile art. 8 din normele metodologice.
*5) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se
depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz.
*6) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport
cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul
de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces
la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor sau copii ale acestor
planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de
securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări.
*7) Cuprinzând amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu
elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnică specifică, cu
menţionarea distanţelor faţă de toate construcţiile limitrofe, precizându-se
funcţiunea acestora, precum şi căile de acces la drumurile publice, menţionându-se
denumirea şi lăţimea lor.
*8) Se depune doar planul cu zonarea Ex.
2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:

a) cerere-tip;
b) autorizaţia de construire;
c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care
a stat la baza emiterii avizului - original;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a
stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de
securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la
baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel
de document;
e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură,
în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în
asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică la fazele de
proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură,
în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în
asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie,
cuprinzând situaţia propusă;
h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în
asigurarea cerinţei securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi
detalii de execuţie;
i) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare
pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de
proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri
de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după
caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi
detalii de execuţie;
k) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale
ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi
de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de
stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
l) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la
scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare
şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale
construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se
marchează, după caz, modificările propuse;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, procesverbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru
verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse
măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la
incendiu";
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală
"securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare
proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru
construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu"
ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
r) plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz;
s) planul de evacuare a persoanelor;
t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe
care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia sau copii
ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului
de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;
u) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre
neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă
nu au survenit modificări;

v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime
dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii,
construcţii sau obstacole subterane;
w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori;
x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere
lichefiate şi plan cu zonarea EX;
y) opis cu documentele depuse.
ANEXA 5
la normele metodologice
Documente pe baza cărora se solicită
eliberarea autorizaţiei de protecţie civilă
A. Situaţia generală
a) cerere-tip;
b) autorizaţia de construire;
c) avizul de protecţie civilă şi documentaţia vizată spre neschimbare care a
stat la baza emiterii avizului - original;
d) documentele prevăzute la lit. c)-g) din anexa nr. 3 la normele metodologice
şi eventuale dispoziţii de şantier pentru modificările survenite;
e) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
f) opis cu documentele depuse.
B. Când solicitanţii nu pot prezenta avizul de protecţie civilă şi
documentaţiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia, din
motive obiective justificate, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, ori dacă nu a
fost emis aviz de protecţie civilă, autorizaţia se solicită pe baza următoarelor
documente:
a) cerere-tip;
b) autorizaţie de construire;
c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, după
caz, cu menţionarea distanţelor faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor
de salvare, după caz;
d) relevee ale nivelului subteran al construcţiei în care este amplasat
adăpostul de protecţie civilă, precum şi secţiunea verticală prin adăpost;
e) planul instalaţiilor electrice din adăpost şi al instalaţiilor de filtroventilaţie, după caz;
f) memoriu tehnic de specialitate, care trebuie să conţină date privind:
necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, grupuri
sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor;
instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtroventilaţie pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;
g) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
h) opis cu documentele depuse.
ANEXA 6
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea
avizului de securitate la incendiu
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
................../Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......

Subscrisa, ..........................................................., cu
domiciliul/sediul în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna
............................., sectorul/satul ........................, str.
............................. nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ..........., telefon ..............., fax .................., e-mail
............................, reprezentată prin ............................, în
calitate de ........................................, în conformitate cu prevederile
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
..../......, solicit:
1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia
anexată;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaţia tehnică
aferentă construcţiei/ amenajării/instalaţiei .............................., având
destinaţia/care echipează construcţia ....................., amplasată în judeţul
.........................., municipiul/oraşul/comuna ....................,
sectorul/satul ...................., str. ......................... nr. ..., bl.
..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ........ .
Date referitoare la construcţie/amenajare*1):
──────────
*1) Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către
proiectant.
──────────
a) destinaţia şi tipul ..................................................;
b) categoria şi clasa de importanţă .....................................;
c) aria construită şi desfăşurată .......................................;
d) volumul şi regimul de înălţime .......................................;
e) numărul maxim de utilizatori .........................................;
f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistenţă la foc)
...................;
g) riscul de incendiu ...................................................;
h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi .......................... .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............./e-mail .................../ fax ................... .
*T*
Data ...............
*ST*

Semnătura ................

ANEXA 7
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea avizului
de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
........................../Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate
la incendiu pentru amplasare în parcelă
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu
domiciliul/sediul în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna
............................., sectorul/satul ........................, str.
...................................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap.
..., codul poştal ..........., telefon ......................, fax
...................................., e-mail ............................,
reprezentată prin ............................, în calitate de
............................................, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea
avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ......
şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru
.................., având destinaţia
..................................................., amplasat/amplasată în judeţul
..........................., municipiul/oraşul/comuna .........................,
sectorul/satul ....................................., str.
.............................. nr. ..., bl. ..., sc. ....., et. ......., ap. ......,
codul poştal ............. .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............../e-mail ...................../ fax ................... .
*T*
Data ...............
*ST*

Semnătura ................

ANEXA 8
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea
avizului de protecţie civilă
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
................../Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Avizului de protecţie civilă
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ............................, cu domiciliul/sediul în judeţul
............., municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul
............., str. ........................ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax .................., e-mail
............................, reprezentată prin ........................, în
calitate de ...................................., în conformitate cu prevederile
art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
...../........., solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru proiectul de
adăpost/punct de comandă din construcţia ......................., amplasată în

judeţul ......................., municipiul/oraşul/comuna .........................,
sectorul/satul ................................., str.
................................. nr. ........, codul poştal ................. .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............../e-mail ...................../ fax ................... .
*T*
Data ..............
*ST*

Semnătura ................

ANEXA 9
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea
autorizaţiei de securitate la incendiu
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .............../BucureştiIlfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu
domiciliul/sediul în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna
............................., sectorul/satul ........................, str.
...................................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap.
..., codul poştal ..........., telefon ..............., fax .................., email ..................., reprezentată prin ............................, în
calitate de ........................................., în conformitate cu
prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. ......../........, solicit:
1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în
documentaţia tehnică anexată, pentru construcţia/amenajarea/instalaţia cu
destinaţia/care echipează construcţia ........................, amplasată în judeţul
.............................., municipiul/oraşul/comuna .................,
sectorul/satul .................., str. ....................... nr. ..., bl. ...,
sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................;
2. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru
construcţia/amenajarea/instalaţia specificată la pct. 1.
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............../e-mail ...................../ fax ................... .
*T*
Data ...............

Semnătura ................

*ST*
ANEXA 10
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea
autorizaţiei de protecţie civilă
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .................
Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ............................., cu domiciliul/sediul în judeţul
................., municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul
................., str. ........................ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et.
..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax .................., e-mail
............................, reprezentată prin ...................... în calitate
de ............................, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)
lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ............./...........,
solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru adăpostul/punctul de
comandă din construcţia ....................., amplasată în judeţul
...................., municipiul/oraşul/comuna ........................,
sectorul/satul ........................, str. .............................. nr.
....., codul poştal ...................... .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............../e-mail ...................../ fax ................... .
*T*
Data ...............
*ST*

Semnătura ................

ANEXA 11
la normele metodologice
Model de aviz de securitate la incendiu
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AVIZ
de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......,
adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna

............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail
......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. ....../............,
se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu documentaţia
tehnică elaborată pentru construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei
..................., amplasată în judeţul .....................,
municipiul/oraşul/comuna ........................, sectorul/satul
....................., str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc.
....., et. ....., ap. ....., codul poştal .............. .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de
securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia.
Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la
incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în
funcţiune a construcţiilor, amenajărilor ori instalaţiilor pentru care s-a obţinut
prezentul aviz.
Inspector-şef,
...............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 12
la normele metodologice
Model de aviz de amplasare în parcelă
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AVIZ
de amplasare în parcelă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......,
adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail
......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu amplasarea în
parcelă

a construcţiei ........................, dispusă în judeţul ..................,
municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul
......................., str. .............................. nr ......., pentru care
se asigură posibilităţi de acces şi intervenţie în caz de incendiu.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de
securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia.
Inspector-şef,
..............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 13
la normele metodologice
Model de aviz de protecţie civilă
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AVIZ
de protecţie civilă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......,
adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată,
cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........../...........,
se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile proiectul pentru
adăpostul/punctul de comandă din construcţia ......................., amplasată în
judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna
..........................., sectorul/satul ........................., str.
............................. nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. .....,
codul poştal ........... .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de
protecţie civilă.
Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia.
Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă
după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu
adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz.
Inspector-şef,
....................................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 14
la normele metodologice

Model de autorizaţie de securitate la incendiu
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AUTORIZAŢIE
de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......,
adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail
......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. ......../............,
se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la
construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei ......................,
amplasată în judeţul ....................., municipiul/oraşul/comuna
............................., sectorul/satul ........................., str.
............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap.
......, codul poştal .............. .
Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care
construcţia/amenajarea/instalaţia nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost
autorizată.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta
autorizaţie de securitate la incendiu.
Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare
care au stat la baza emiterii acesteia.
Inspector-şef,
...............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 15
la normele metodologice
Model de autorizaţie de protecţie civilă
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AUTORIZAŢIE
de protecţie civilă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din .................,
adresată de ......................................., cu domiciliul/sediul în judeţul

...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată,
cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........../...........,
se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de
comandă din construcţia ........................, amplasată în judeţul
....................., municipiul/oraşul/comuna .....................,
sectorul/satul ............................, str. ...............................
nr. ......., codul poştal ......... .
Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care
construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta
autorizaţie de protecţie civilă.
Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare
care au stat la baza emiterii acesteia.
Inspector-şef,
.............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 16
la normele metodologice
MODELUL*)
ştampilei cu număr de identificare
──────────
*) Notă CTCE:
Modelul ştampilei cu număr de identificare se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 675 din 1 septembrie 2016 la pagina 18 (a se vedea imaginea
asociată).
──────────
ANEXA 17
la normele metodologice
OPIS
cu documentele depuse pentru eliberarea
avizului/autorizaţiei de securitate la
incendiu/de protecţie civilă
(model)
*T*
┌────┬──────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┐
│Nr. │Denumirea documentului│Seria, codul, nr. de│Numărul de file│Formatul│
│crt.│
│ înregistrare etc. │
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤

│
│
│
│
│
│
└────┴──────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┘
Data ...................
*ST*
. CRITERII
CAP. I
Dispoziţii comune

Semnătura .........................
12/06/2016

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă,
denumite în continuare servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri
specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste,
organizate cu personal angajat şi voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului
public şi/sau privat în situaţii de urgenţă.
(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi
municipii, în subordinea consiliilor locale.
(3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici şi
instituţii.
(4) Serviciile private pot fi:
a) servicii proprii, organizate în cadrul operatorilor economici şi
instituţiilor;
b) societăţi prestatoare de servicii.
ART. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezentele criterii au următoarele
înţelesuri:
a) autospecială de intervenţie - autospecială destinată intervenţiei pentru
diferite tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu apă şi spumă, a
cărei dotare este descrisă în cartea tehnică;
b) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate mare - autospecială al
cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 5.001 litri, denumită în continuare
autospecială de capacitate mare;
c) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate medie - autospecială
al cărei rezervor de apă se încadrează între 2.001 şi 5.000 litri, denumită în
continuare autospecială de capacitate medie;
d) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate mică - autospecială al
cărei rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2.000 litri, denumită în continuare
autospecială de capacitate mică;
e) autospecială - oricare dintre autospecialele prevăzute la lit. a)-d);
f) sector de competenţă - delimitare teritorială în care serviciul voluntar sau
serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale;
g) extinderea/restrângerea activităţii - reprezintă modificarea condiţiilor care
au stat la baza înfiinţării şi/sau a funcţionării serviciului voluntar sau a
serviciului privat, în ceea ce priveşte creşterea sau scăderea numărului sectoarelor
de competenţă;
h) formaţie de intervenţie - structură de intervenţie care are în compunere o
grupă/grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate;
i) grupă de intervenţie - structură de intervenţie care încadrează o
autospecială;
j) echipă specializată - structură de intervenţie care îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de tipurile de riscuri
identificate în sectorul de competenţă, având misiunea de evacuare, salvare şi
asigurare a intervenţiei, şi care nu încadrează o autospecială de intervenţie sau
autospecială de stingere cu apă şi spumă;
k) forţe de intervenţie - oricare dintre entităţile prevăzute la lit. h)-j);

l) timp de răspuns - intervalul de timp cuprins între momentul alarmării
forţelor de intervenţie şi intrarea acestora în acţiune la locul intervenţiei;
m) capacitate de răspuns - potenţialul forţelor de intervenţie de a gestiona o
situaţie de urgenţă;
n) societate prestatoare de servicii - societate constituită în baza Legii
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având ca domeniu de activitate şi activitate principală - Activităţi de luptă
împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora, conform Clasificării activităţilor
din economia naţională (CAEN);
o) dispecerat - structură a cărei activitate se desfăşoară într-un spaţiu
prevăzut cu mijloace de comunicaţii, care asigură primirea şi transmiterea
informaţiilor şi mesajelor necesare pentru desfăşurarea unei intervenţii;
p) compartiment de prevenire - structura cu atribuţii de prevenire a situaţiilor
de urgenţă;
q) tură - totalitatea persoanelor care lucrează în acelaşi timp şi după acelaşi
program într-o structură a serviciului voluntar sau a serviciului privat.
ART. 3
(1) Serviciile voluntare şi serviciile private se clasifică după cum urmează:
a) categoria I (C1) - formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru
prevenire sau specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată;
b) categoria a II-a (C2) - formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru
prevenire, una sau mai multe formaţii de intervenţie, compusă/compuse din cel puţin
două grupe de intervenţie care încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă
şi echipe specializate.
(2) Serviciile voluntare şi serviciile private tip C2 se dotează cu autospeciale
şi utilaje, în funcţie de riscurile ce trebuie gestionate în sectorul de competenţă.
(3) Societăţile prestatoare de servicii sunt de tip C2.
(4) Serviciile private tip C2 au obligaţia de a menţine autospecialele deţinute
potrivit alin. (2), permanent, în sectorul de competenţă.
(5) Formaţiile de intervenţie din structura unui serviciu privat tip C2 au cel
puţin o grupă de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate medie.
ART. 4
(1) Serviciile proprii pot să îşi constituie dispecerat.
(2) Serviciile voluntare trebuie să asigure un mecanism adecvat pentru primirea
şi transmiterea mesajelor specifice desfăşurării unei intervenţii eficiente.
(3) Societăţile prestatoare de servicii sunt obligate să îşi constituie
dispecerat.
(4) Personalul dispeceratului execută serviciul în ture, 24 de ore din 24 de
ore.
ART. 5
Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a
mijloacelor de intervenţie din dotare, serviciile voluntare şi serviciile private
îşi organizează ateliere proprii sau încheie contracte în acest sens cu operatori
economici de profil.
SECŢIUNEA a 2-a
Constituirea serviciilor voluntare şi serviciilor private
ART. 6
Serviciile voluntare şi serviciile private se constituie în baza următoarelor
criterii:
a) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
b) destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor şi nivelul
riscului de incendiu;
c) asigurarea timpului de răspuns;
d) asigurarea permanentă a intervenţiei.
ART. 7
(1) Au obligaţia constituirii de servicii proprii tip C1 operatorii economici şi
instituţiile care au în administrare:

a) clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar,
inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de
1.000, forma de învăţământ - zi;
b) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai
mare sau egal cu 100;
c) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare
de 600;
d) clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 de locuri;
e) clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa
desfăşurată peste 1.500 mp;
f) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de
200;
g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
h) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu
suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de
incendiu.
(2) Operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore
în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi cel care are în administrare
clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50.000 mp,
cu risc mare şi foarte mare de incendiu, are obligaţia să constituie serviciu
propriu tip C2.
(3) În cazul operatorului economic supus legislaţiei privind controlul
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi care îşi
desfăşoară activitatea integral în clădiri (şi instalaţii) protejate cu instalaţii
automate de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu
şi/sau raportului de securitate, serviciul constituit va fi de tip C1.
(4) În situaţia în care nu constituie serviciu propriu, operatorul economic şi
instituţia care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) trebuie să încheie
contracte, conform legii, cu servicii voluntare, cu operatori economici sau
instituţii care au constituit servicii proprii sau cu societăţi prestatoare de
servicii.
(5) Serviciile cu care se încheie contracte în condiţiile alin. (4) trebuie să
aibă categoria în care s-ar încadra beneficiarul, potrivit alin. (1) şi (2), şi să
asigure o intervenţie operativă şi eficace.
(6) Operatorul economic sau instituţia care a constituit serviciu propriu poate
încheia contracte cu alt operator economic sau instituţie numai dacă poate asigura
intervenţia în condiţiile art. 37.
ART. 8
(1) Avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se
emite de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă îşi are
sediul/sediul social autoritatea administraţiei publice locale, operatorul economic
sau instituţia.
(2) Extinderea/restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea serviciului
voluntar sau a serviciului privat se poate realiza numai în baza unui aviz, emis
potrivit competenţei prevăzute la alin. (1).
(3) Avizul pentru sector de competenţă se emite de către inspectoratul judeţean
în a cărui zonă de competenţă serviciul privat solicită să îşi desfăşoare
activitatea. Avizul se solicită pentru fiecare sector de competenţă determinat
potrivit art. 37.
ART. 9
(1) Pentru emiterea avizului de înfiinţare a serviciului voluntar sau a
serviciului privat se depun, după caz, următoarele documente:
a) cerere pentru emiterea avizului;
b) opis cu documentele depuse;
c) certificat de înregistrare a societăţii la registrul comerţului, în cazul
societăţilor prestatoare de servicii;
d) hotărârea consiliului local/dispoziţia administratorului/ conducătorului
privind înfiinţarea serviciului voluntar/serviciului privat;
e) organigrama serviciului voluntar/serviciului privat;

f) regulamentul de organizare şi funcţionare;
g) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
h) contractele de voluntariat ale personalului;
i) planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei, în cazul
serviciului voluntar şi al serviciului propriu;
j) documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
k) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare;
l) documente care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a dotării
serviciului voluntar/serviciului privat.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-l) se depun în două exemplare. Cu
excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în
copie.
(3) Modificarea condiţiilor rezultate din documentele prevăzute la alin. (1), de
natură să afecteze operativitatea şi capacitatea de intervenţie a serviciului, se
notifică inspectoratului judeţean competent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare
de la data la care aceasta a intervenit.
ART. 10
Concomitent cu avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului
propriu se emite şi avizul pentru sector de competenţă, pe baza documentelor
prevăzute la art. 9.
ART. 11
(1) Pentru emiterea avizului pentru sector de competenţă al societăţii
prestatoare de servicii se depun următoarele documente:
a) cerere privind emiterea avizului;
b) opis cu documentele depuse;
c) avizul de înfiinţare a serviciului privat/aviz de extindere;
d) organigrama serviciului privat şi nominalizarea personalului pe funcţii
pentru sectorul de competenţă;
e) contractele individuale de muncă ale personalului serviciului privat pentru
sectorul de competenţă;
f) planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei pentru care se
solicită avizarea sectorului de competenţă;
g) tabel cu materialele şi tehnica destinată intervenţiei în sectorul de
competenţă;
h) contractele/convenţiile încheiate pentru intervenţia în sectorul de
competenţă.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi serviciilor proprii, atunci când se
solicită emiterea unui aviz pentru sector de competenţă, altul decât cel avizat la
înfiinţare.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) se depun în două exemplare. Cu
excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), care se depune în original, a
documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se depune în original şi copie,
celelalte documente se depun în copie.
ART. 12
(1) Pentru emiterea avizului de extindere/ restrângere a activităţii, se depun
următoarele documente:
a) cerere pentru extinderea/restrângerea activităţii;
b) opis cu documentele depuse;
c) hotărârea consiliului local sau decizia de extindere/restrângere a
activităţii, după caz, organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
d) contractele de voluntariat ale personalului;
e) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
f) documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
g) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie care face obiectul
extinderii/restrângerii şi documentele care atestă deţinerea, în baza unui titlu
valabil, a acestora.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) se depun în două exemplare. Cu
excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în
copie.

ART. 13
(1) Serviciul propriu se desfiinţează în următoarele situaţii:
a) la încetarea activităţii operatorului economic, ca urmare a declarării
falimentului;
b) în caz de restrângere a activităţii operatorului economic, dacă prin aceasta
nu se mai încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) şi (2);
c) dacă intervenţia în situaţii de urgenţă se realizează prin încheierea unui
contract cu un serviciu voluntar sau serviciu privat.
(2) Pentru emiterea avizului de desfiinţare se depun documentele care atestă una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).
SECŢIUNEA a 3-a
Încadrarea serviciilor voluntare şi serviciilor private
ART. 14
(1) Funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt
următoarele:
a) şef serviciu;
b) şef compartiment pentru prevenire;
c) şef formaţie de intervenţie;
d) şef grupă de intervenţie;
e) şef echipă specializată;
f) specialist pentru prevenire;
g) conducător autospecială;
h) servant pompier;
i) mecanic utilaj;
j) dispecer/telefonist.
(2) În cazul serviciilor voluntare şi serviciilor private care au organizat
atelier propriu de întreţinere şi reparaţii, funcţiile specifice se completează cu
funcţiile de electromecanic auto şi operator repararea şi întreţinerea
autospecialelor de stingere cu apă şi spumă.
ART. 15
(1) Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private trebuie să
corespundă criteriilor fizice şi să fie apt medical şi psihologic.
(2) Criteriile fizice se evaluează la încadrarea personalului, pe baza baremelor
prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Aptitudinea medicală se evaluează la încadrare şi anual.
(4) Aptitudinea psihologică se evaluează la încadrare şi, ulterior, cel puţin o
dată la 3 ani.
ART. 16
(1) Personalul voluntar poate activa în structurile operative până la vârsta de
50 de ani.
(2) Peste vârsta de 50 de ani, dar nu mai mult de 55 de ani, personalul voluntar
poate activa în structurile operative dacă, în urma evaluării anuale, corespunde
criteriilor fizice, este apt medical şi psihologic.
(3) Personalul voluntar poate activa şi peste vârsta de 55 de ani, ca specialist
de prevenire, fără a fi necesară îndeplinirea criteriilor şi aptitudinilor prevăzute
la art. 15 alin. (1).
ART. 17
Personalul angajat pe funcţiile specifice prevăzute la art. 14 alin. (1) şi cel
care îndeplineşte prin cumul funcţia de şef serviciu şi şef echipă specializată
trebuie să aibă calificarea sau competenţele profesionale specifice, atestate
potrivit reglementărilor în vigoare.
ART. 18
(1) Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate medie şi
autospeciale de capacitate mare are în compunere minimum 4 servanţi/tură.
(2) Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate mică are în
compunere minimum 3 servanţi/tură.

(3) Compunerea grupei de intervenţie care încadrează autospeciale de intervenţie
este stabilită conform cărţii tehnice.
ART. 19
(1) Echipa specializată se constituie în funcţie de tipul de risc, pentru:
a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare sau serviciile private
de tip C1;
b) stingere incendii de pădure;
c) căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări şi
prăbuşiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanşe şi inundaţii;
d) cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi efectele unui
accident nuclear;
e) avertizare-alarmare.
(2) Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură.
(3) În situaţia în care nu se constituie echipă de avertizare-alarmare,
atribuţiile acesteia sunt îndeplinite de membrii altor echipe specializate.
ART. 20
(1) Şeful serviciului voluntar şi al serviciului privat are următoarele
obligaţii principale:
a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului
voluntar/serviciului privat;
b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului
voluntar/serviciului privat;
c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
d) organizează activitatea de prevenire;
e) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare;
f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
g) întocmeşte rapoartele de intervenţie.
(2) Atribuţiile personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se
stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
SECŢIUNEA a 4-a
Dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private
ART. 21
(1) Autospecialele, utilajele, mijloacele şi echipamentul de protecţie şi
uniforma, mijloacele de anunţare-alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei
trebuie să fie deţinute de serviciul voluntar sau serviciul privat, în baza unor
titluri valabile, pe toată durata de funcţionare a acestor servicii.
(2) Autospecialele şi utilajele se păstrează în spaţii închise care asigură o
temperatură de minimum 5 grade Celsius, fiind interzisă gararea în aer liber.
(3) Scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale se comunică,
de îndată, la inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă asigură acţiunile
de răspuns.
(4) Dotarea cu alte autospeciale sau înlocuirea celor existente se comunică, în
scris, în termen de 5 zile lucrătoare, la inspectoratele judeţene care au emis
avizul de înfiinţare.
(5) Înlocuirea unei autospeciale se poate face doar cu alta cel puţin similară
din punctul de vedere al capacităţii de intervenţie, cu acordul scris al
inspectoratului judeţean care a emis avizul de înfiinţare.
ART. 22
(1) Uniforma şi echipamentul de protecţie se asigură, gratuit, conform
prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Portul, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de
protecţie şi a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare şi
serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea,
condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi

însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă
voluntare/private.
(3) Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului
voluntar şi serviciului privat este prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 23
(1) Autospecialele, echipamentul de protecţie şi uniforma trebuie să fie
inscripţionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.
(2) Autospecialele trebuie să fie inscripţionate cu numărul de telefon la care
poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat. Se interzice
inscripţionarea numărului unic pentru situaţii de urgenţă 112 pe autospeciale.
ART. 24
Norma minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă şi
spumă şi a echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 3.
SECŢIUNEA a 5-a
Pregătirea personalului
ART. 25
(1) Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se
realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii
şi concursuri profesionale, care se cuprind într-un plan de pregătire.
(2) Coordonarea activităţii de pregătire a personalului serviciilor voluntare şi
al serviciilor private se execută de inspectoratele judeţene.
(3) Temele şi exerciţiile prevăzute în planul de pregătire prevăzut la alin. (1)
se stabilesc în funcţie de tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă
şi de particularităţile intervenţiei.
ART. 26
Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private se antrenează în
bazele de pregătire proprii, dotate cu aparate, utilaje şi echipamente specifice
intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau
ale altor servicii, în baza unor protocoale.
CAP. II
Dispoziţii specifice
SECŢIUNEA 1
Servicii voluntare
ART. 27
(1) În serviciul voluntar, funcţiile de şef serviciu şi conducător autospecială
se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.
(2) Promovarea personalului se face ierarhic, începând cu funcţia de bază, în
condiţiile legii.
ART. 28
Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă avizul inspectoratului judeţean competent, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 4;
b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.
ART. 29
Din compartimentul de prevenire poate face parte şi persoana autorizată pentru a
desfăşura activităţi de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum.
ART. 30
Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să
asigure:
a) un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din
subordinea consiliilor locale;
b) un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural;
c) un specialist la fiecare 1.000 de locuinţe individuale sau gospodării, în
mediul urban.

ART. 31
(1) Sectorul de competenţă al unui serviciu voluntar este teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale la nivelul căreia a fost constituit.
(2) Amplasarea în teritoriu a formaţiei de intervenţie a serviciului voluntar
trebuie să se realizeze astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:
a) la operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute;
b) în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă - maximum 20 de
minute.
(3) În funcţie de mărimea sectorului de competenţă, în vederea respectării
timpului de răspuns, formaţia de intervenţie poate avea amplasate grupe de
intervenţie în locaţii diferite.
ART. 32
(1) Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia contracte ori
convenţii de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorităţi care au
constituit servicii voluntare.
(2) Pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă,
autorităţile administraţiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot
încheia protocoale cu asociaţii ce desfăşoară activităţi în domeniu.
ART. 33
(1) Intervenţia trebuie să se realizeze gradual, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea
structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean, precum şi,
după caz, a entităţii prevăzute la art. 32 cu care a fost încheiat contract,
convenţie de colaborare sau protocol;
b) realizarea intervenţiei propriu-zise de către serviciul voluntar;
c) acordarea de sprijin la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, de
către entitatea prevăzută la art. 32 cu care a fost încheiat contract, convenţie de
colaborare sau protocol;
d) participarea la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, a
structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean.
(2) Serviciul voluntar solicită sprijinul entităţilor prevăzute la art. 32 sau,
după caz, intervenţia structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului
judeţean, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de
răspuns a acestuia.
ART. 34
(1) Autospeciala trebuie să asigure intervenţia 24 de ore din 24 de ore şi să
fie deservită permanent de un conducător autospecială.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul servanţilor pompieri angajaţi.
ART. 35
Norma minimă de dotare cu tehnică şi materiale pentru intervenţie a serviciului
voluntar este prevăzută în anexa nr. 5.
SECŢIUNEA a 2-a
Servicii private
ART. 36
(1) În cadrul unui operator economic sau unei instituţii nu pot funcţiona
simultan un serviciu propriu şi o societate prestatoare de servicii.
(2) Societatea prestatoare de servicii asigură în sectorul de competenţă, prin
formaţia de intervenţie, gestionarea intervenţiei pentru toate riscurile
identificate.
ART. 37
Sectorul de competenţă al unui serviciu privat cuprinde aria desfăşurată a
clădirii sau a ansamblului de clădiri, inclusiv terenul anexat acestora,
administrate de operatorul economic/instituţia care l-a constituit sau, după caz, cu
care s-a încheiat contract.
ART. 38
(1) Funcţiile serviciului propriu tip C1 se exercită, de regulă, de personalul
angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat pe alte funcţii.

(2) Funcţiile serviciilor proprii tip C2 se exercită de personalul angajat al
operatorului economic sau al instituţiei, încadrat astfel:
a) exclusiv pe funcţiile de şef serviciu, conducător autospecială, precum şi un
servant pompier pentru fiecare grupă de intervenţie pe tura de serviciu;
b) prin cumul de funcţii, pentru celelalte funcţii din cadrul serviciului.
ART. 39
(1) Compartimentul de prevenire are în componenţă minimum 3 specialişti.
(2) Pentru asigurarea intervenţiei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru
al grupei de intervenţie şi al echipei specializate pentru stins incendii se
organizează în ture.
(3) Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezenţa, pe timpul
programului de lucru, a câte unei echipe specializate pentru fiecare dintre
riscurile identificate.
ART. 40
(1) Societăţile prestatoare de servicii au obligaţia să deţină cel puţin două
autospeciale de capacitate medie sau autospeciale de capacitate mare funcţionale.
(2) Toate autospecialele de stingere cu apă şi spumă ale unei societăţi
prestatoare de servicii trebuie să fie deţinute în baza unui titlu valabil de
utilizare.
ART. 41
Funcţiile societăţilor prestatoare de servicii se exercită de personalul angajat
al societăţii încadrat exclusiv pe aceste funcţii.
ART. 42
Societatea prestatoare de servicii trebuie să asigure menţinerea operativităţii
şi capacităţii de intervenţie stabilită, 24 de ore din 24 de ore.
ART. 43
(1) Conducerea intervenţiei se asigură de către administratorul operatorului
economic/conducătorul instituţiei sau de către persoanele desemnate de acesta.
(2) Conducerea intervenţiei la societatea prestatoare de servicii se asigură de
către şeful serviciului sau şeful formaţiei de intervenţie.
ART. 44
(1) Nerespectarea prezentelor criterii implică, potrivit legii, anularea
avizului de înfiinţare şi/sau a avizului pentru sector de competenţă.
(2) Situaţiile în care se anulează avizul de înfiinţare sunt:
a) neasigurarea categoriei serviciului privat conform prevederilor art. 7 alin.
(1) şi (2);
b) nedeţinerea autospecialelor de stingere cu apă şi spumă potrivit categoriei
serviciului privat şi sectorului de competenţă;
c) funcţionarea societăţii prestatoare de servicii într-un sector de competenţă
pentru care nu a primit aviz.
(3) Dispoziţiile alin. (2) lit. c) nu se referă la situaţia în care societatea
prestatoare de servicii intervine, într-un caz punctual, pentru limitarea şi
înlăturarea urmărilor unei situaţii de urgenţă.
(4) Situaţiile în care se anulează avizul pentru sector de competenţă sunt:
a) nemenţinerea operativităţii şi capacităţii de intervenţie stabilită potrivit
art. 42;
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 3 alin. (4).
CAP. III
Dispoziţii finale
ART. 45
(1) Pentru activităţi punctuale, precum competiţii sportive, manifestări
cultural-artistice, festivaluri şi altele asemenea, serviciile voluntare şi
serviciile private pot asigura măsuri de prevenire şi intervenţie fără aviz pentru
sectorul de competenţă. Această situaţie nu constituie o extindere a activităţii în
sensul definiţiei prevăzute la art. 2 lit. g).

(2) Măsurile de prevenire şi intervenţie la activităţile prevăzute la alin. (1)
nu trebuie să afecteze capacitatea de intervenţie şi dispunerea mijloacelor tehnice
de intervenţie în sectoarele de competenţă avizate.
ART. 46
Structura-cadru a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor
voluntare şi serviciilor private este prevăzută în anexa nr. 6.
ART. 47
(1) Documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi
serviciilor private sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt păstrate de către şeful serviciului.
ART. 48
Atunci când se intervine fără sprijinul structurilor profesioniste de
intervenţie ale inspectoratelor judeţene, în termen de maximum 5 ore de la
finalizarea intervenţiei, şeful serviciului voluntar/serviciului privat notifică
inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă se află.
ART. 49
Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.
ANEXA 1
la criteriile de performanţă
Baremele pentru evaluarea criteriilor fizice la încadrarea personalului
*T*
*Font 7*
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │
Probe
│
Echipament necesar
│
Barem
│
│crt.│
│
│
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│1. │Pista cu obstacole pe 100 m, conform Regulamentului
│a) o ţeavă de refulare a apei;
│maximum 35 sec.
│
│
│concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi│b) 2 furtunuri de refulare tip C;
│
│
│
│private pentru situaţii de urgenţă
│c) un distribuitor B-CBC;
│
│
│
│
│d) un gard de 2 metri;
│
│
│
│
│e) o bârnă de echilibru.
│
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2. │Alergare cu două role de furtun tip C, pe o distanţă de│a) costum de protecţie tip pompier;
│maximum 60 sec.
│
│
│200 de metri
│b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;
│
│
│
│
│c) cască de protecţie cu vizor;
│
│
│
│
│d) brâu tip pompier (centură de siguranţă);
│
│
│
│
│e) mănuşi de protecţie;
│
│
│
│
│f) 2 furtunuri de refulare tip C.
│
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│3. │Urcare două etaje echipat cu aparatul individual de
│a) costum de protecţie tip pompier;
│maximum 50 sec.
│
│
│protecţie respiratorie
│b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;
│
│
│
│
│c) cască de protecţie cu vizor;
│
│
│
│
│d) brâu tip pompier (centură de siguranţă);
│
│
│
│
│e) mănuşi de protecţie;
│
│
│
│
│f) aparat individual de protecţie respiratorie│
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│4. │Tracţiune la bară
│a) costum de protecţie tip pompier;
│minimum 3 tracţiuni│
│
│
│b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;
│
│
│
│
│c) cască de protecţie cu vizor;
│
│
│
│
│d) brâu tip pompier (centură de siguranţă).
│
│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

*ST*
ANEXA 2
la criteriile de performanţă
Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului
serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Şef serviciu:
costum de protecţie tip pompier;
cizme scurte din piele cu branţ metalic;
cască de protecţie cu vizor;
brâu pompier (centură de siguranţă);
lanternă;
aparat de respirat cu aer comprimat;
mănuşi de protecţie.

b) Şef compartiment pentru prevenire:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cască de protecţie cu vizor;
3. brâu pompier (centură de siguranţă);
c) Membru în compartimentul de prevenire:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cască de protecţie cu vizor;
3. brâu pompier (centură de siguranţă).
d) Membrii formaţiilor de intervenţie, grupelor de intervenţie, echipelor
specializate, conducătorii autospecialelor:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. lanternă;
6. aparat de respirat cu aer comprimat;
7. mănuşi de protecţie.
ANEXA 3
la criteriile de performanţă
Norma minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor
pentru stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate
A. Dotarea spaţiilor aferente serviciului
a) Dispeceratul:
1. mese de lucru şi scaune;
2. post telefonic cu legătură directă la beneficiar;
3. staţii de emisie-recepţie mobile;
4. mijloace de alarmare;
5. calculator;
6. imprimantă.
b) Spaţii pentru garare/revizie mijloace de intervenţie:
1. spaţii pentru gararea/depozitarea, adăpostirea şi întreţinerea
materialelor/mijloacelor tehnice, încălzite pe timpul sezonului rece;
2. utilaje şi scule adecvate lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
B. Dotarea minimă a unei autospeciale de stingere cu apă şi spumă
*T*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │
Denumire
│ Nr. bucăţi │
│crt.│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1
│furtun de refulare tip C
│15
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2
│furtun de refulare tip B
│10
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3
│ţeavă de refulare tip C
│4
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4
│tub de cauciuc pentru aspiraţie tip A
│6
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5
│distribuitor B-CBC
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6
│hidrant portativ + cheie + mufe
│1 set (1+1+2)│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7
│colector
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8
│sorb pentru tuburile de aspiraţie
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│9
│coş metalic
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10 │cordiţă susţinere sorb
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│11 │ejector pentru ape mici
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12 │reducţii de racorduri
│
│
│
│- tip A-B
│1
│
│
│- tip B-C
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│13 │amestecător de linie
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│14 │ţeavă generatoare de spumă mecanică
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│15 │costum de protecţie anticalorică (pentru serviciile
│
│
│
│private pentru situaţii de urgenţă)
│
│
│
│- apropiere normal (bluză, pantaloni, glugă, mănuşi,
│1
│
│
│cizme)
│
│
│
│- pătrundere greu (combinezon cu glugă şi cizme etanşe
│1
│
│
│şi mănuşi)
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│16 │aparate de respirat cu aer comprimat
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│17 │butelie cu aer comprimat, de rezervă
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│18 │coardă de salvare
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│19 │cordiţă de salvare
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│20 │topor - târnăcop + toc
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│21 │toporaşul + toc
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│22 │cange
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│23 │rangă
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│24 │proiector mobil
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│25 │trepied proiector
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│26 │bobină pentru cablu de 50 m
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│27 │punte de trecere peste furtun
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│28 │cot furtun
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│29 │geantă pentru chei şi feşe
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│30 │cheie pentru racordare (furtunuri)
│4
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│31 │faşă pentru furtun
│
│
│
│- tip B
│4
│
│
│- tip C
│4
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│32 │scară de fereastră
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│33 │scară culisabilă
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│34 │stingător portativ cu pulbere P 6
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│35 │trusă sanitară omologată RAR
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
*ST*
C. Dotarea echipei specializate
*T*
┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Tipul echipei specializate│
Dotare minimă/echipă
│
│crt.│
│
│
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│1
│Stingere incendii
│- o linie de furtun (6 furtunuri tip C, 2
│
│
│
│ţevi tip TURA-P)
│
│
│
│- 3 aparate individuale de protecţie
│
│
│
│respiratorie (3 butelii de rezervă)
│
│
│
│- 3 lanterne
│
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│2
│Căutare-deblocare-salvare-│- lanternă - 1
│
│
│evacuare
│- unelte de deblocare-salvare
│
│
│
│- targă - 1
│
│
│
│- vestă reflectorizantă - 1/persoană
│
│
│
│- lanternă - 1/persoană
│
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│3
│Cercetare-intervenţie
│- echipament detecţie - 1
│
│
│
│- complet de protecţie CBRN - 1/persoană
│
└────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 4
la criteriile de performanţă
Model de aviz pentru funcţia şef serviciu voluntar
*T*
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " .................. "
al judeţului ....................

Nr. .......
din .......

AVIZ
Domnul/Doamna .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .....
nr. ........., CNP .........................., întruneşte condiţiile legale*)
pentru a putea fi încadrat(ă) pe funcţia de şef serviciu voluntar pentru
situaţii de urgenţă al localităţii .............. .
Avizul se emite astăzi, ................. .
Inspector şef,
.........................
*ST*
──────────
*) A absolvit cursul de şef serviciu într-un centru de formare autorizat de
Autoritatea Naţională pentru Calificări/deţine brevet de pompier specialist.
──────────
ANEXA 5
la criteriile de performanţă
Norma minimă de dotare cu tehnică şi
materiale pentru intervenţie a serviciului voluntar

I. Identificarea tipului de risc/nivelului de risc din unitatea administrativteritorială
a) tip de risc: incendiu - I
*T*
*Font 7*
┌─────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nivel de risc│
I 1
│
I 2
│
I 3
│
I 4
│
├─────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Categorii de │Gospodării, operatori economici│Construcţii până la 2 etaje,
│Construcţii de la 2 la 4
│Construcţii cu peste 4
│
│construcţii │cu specific agricol, terenuri │operatori economici cu suprafaţă │etaje, operatori economici │etaje, operatori economici│
│
│agricole, case de vacanţă,
│până la 300 mp, depozite cu
│cu suprafaţă cuprinsă între │cu suprafaţă peste 600 mp,│
│
│campinguri
│suprafaţă până la 500 mp
│300 şi 600 mp, spaţii de
│spaţii de producţie şi/sau│
│
│
│
│producţie şi/sau depozitare │depozitare cu suprafaţa
│
│
│
│
│cu suprafaţa între 400 şi
│peste 5.000 mp, spitale
│
│
│
│
│5.000 mp, structuri de
│
│
│
│
│
│primire turistică cu
│
│
│
│
│
│funcţiunea de cazare cu
│
│
│
│
│
│peste 50 locuri, policlinici│
│
└─────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┘

*ST*
b) tip de risc: incendiu de pădure - IP
*T*
*Font 7*
┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Nivel de risc│
IP 1
│
IP 2
│
IP 3
│
IP 4
│
├─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│peste 75% din teritoriu
│
│
│
│
│
│
│
│Suprafaţă
│până la 25% din
│între 26 şi 50% din│între 51 şi 75% din│parcuri/rezervaţii naţionale, zone împădurite
│
│împădurită
│teritoriu
│teritoriu
│teritoriu
│cuprinse în NATURA 2000 şi altele asemenea
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│teren în pantă
│
└─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

*ST*
c) tip de risc: inundaţie - In
*T*
*Font 7*
┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Nivel de risc│
In 1
│
In 2
│
In 3
│
In 4
│
├─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│
│până la 20
│între 21 şi 100
│între 100 şi 500 de gospodării │peste 500 de gospodării care ar putea fi
│
│
│gospodării care ar │gospodării care ar │care ar putea fi afectate,
│afectate, obiective sociale şi economice de │
│Suprafaţă de │putea fi afectate │putea fi afectate │obiective sociale şi economice │interes naţional care ar putea fi afectate
│
│risc
│
│
│de interes local care ar putea │
│
│
│
│
│fi afectate
│
│
└─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

*ST*
d) tip de risc: cutremur - C
*T*
┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│
Nivel de risc
│
C 1
│
C 2
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│Zona seismică
│intensitate mai mică de │intensitate mai mare sau│
│
│VII pe scara MSK
│egală cu VII pe scara
│
│
│
│MSK
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*
II. Stabilirea normei minime de dotare în funcţie de tipul de riscuri
identificate şi nivelul de risc calculat
*T*
*Font 9*
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│
INCENDIU
│
INCENDIU DE PĂDURE
│
├───┬──────────────────────────────────┼───┬─────────────────────────────────────────────┤
│I 1│Autospecială de stingere cu apă şi│P 1│Topor - 5 buc.
│
│
│spumă*)
│
│Paletă din răchită (bătător) - 10 buc.
│
│
│Lanternă - 5 buc./autospecială de │
│Rucsac cu apă pentru lupta împotriva
│
│
│stingere cu apă şi spumă
│
│incendiilor de pădure 25 l - 2 buc. (tip
│
│
│
│
│raniţă)
│

│
│
│
│Ferăstrău mecanic - 1 buc.
│
│
│
│
│Aparat radio emisie-recepţie portabil - 2 buc│
│
│
│
│Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.
│
│
│
│
│Tractor cu plug - 1 buc.
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│I 2│Autospecială de stingere cu apă şi│P 2│Topor - 5 buc.
│
│
│spumă*)
│
│Paletă din răchită (bătător) - 20 buc.
│
│
│Mijloace de salvare de la înălţime│
│Rucsac cu apă pentru lupta împotriva
│
│
│Lanternă - 5 buc./autospecială de │
│incendiilor de pădure 25 l - 4 buc.
│
│
│stingere cu apă şi spumă
│
│Ferăstrău mecanic - 1 buc.
│
│
│
│
│Aparat radio emisie-recepţie portabil - 4 buc│
│
│
│
│Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.
│
│
│
│
│Tractor cu plug - 1 buc.
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│I 3│Autospecială de stingere cu apă şi│P 3│Topor - 10 buc.
│
│
│spumă*)
│
│Paletă din răchită (bătător) - 30 buc.
│
│
│Autoscară pentru stingerea
│
│Rucsac cu apă pentru lupta împotriva
│
│
│incendiilor
│
│incendiilor de pădure 25 l - 6 buc.
│
│
│Lanternă - 5 buc./autospecială de │
│Ferăstrău mecanic - 2 buc.
│
│
│stingere cu apă şi spumă
│
│Aparat radio emisie-recepţie portabil - 6 buc│
│
│
│
│Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.
│
│
│
│
│ATV cu sistem de stingere pentru prima
│
│
│
│
│intervenţie - 1 buc.
│
│
│
│
│Tractor cu plug - 1 buc.
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│I 4│Autospecială de stingere cu apă şi│P 4│Topor - 10 buc.
│
│
│spumă*)
│
│Paletă din răchită (bătător) - 40 buc.
│
│
│Autoscară pentru stingerea
│
│Rucsac cu apă pentru lupta împotriva
│
│
│incendiilor
│
│incendiilor de pădure 25 l - 8 buc.
│
│
│Ambulanţă (transport) - 1 buc.
│
│Ferăstrău mecanic - 2 buc.
│
│
│Lanternă - 5 buc./autospecială de │
│Aparat radio emisie-recepţie portabil - 8 buc│
│
│stingere cu apă şi spumă
│
│Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.
│
│
│
│
│ATV cu sistem de stingere pentru prima
│
│
│
│
│intervenţie - 2 buc.
│
│
│
│
│Tractor cu remorcă-cisternă
│
│
│
│
│Tractor cu plug - 1 buc.
│
└───┴──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│
INUNDAŢII
│
CUTREMUR
│
├───┬──────────────────────────────────┼───┬─────────────────────────────────────────────┤
│n 1│Motopompă de evacuare apă - 1 buc.│1 ││
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│n 2│Motopompă de evacuare apă**)
│2 │Lopată concavă - 4 buc.
│
│
│Barcă de salvare - 1 buc.
│
│Lopată - 3 buc.
│
│
│Generator electric - 1 buc.
│
│Târnăcop - 3 buc.
│
│
│Vestă de salvare/salvator
│
│Rangă - 3 buc.
│
│
│Portavoce - 1 buc.
│
│Topor****) - 3 buc.
│
│
│
│
│Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton │
│
│
│
│1 buc.
│
│
│
│
│Targă - 3 buc.
│
│
│
│
│Buldoexcavator*****) - 1 buc.
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│n 3│Motopompă de evacuare apă***)
│- ││
│
│Barcă de salvare - 2 buc.
│
│
│
│
│Instalaţie de potabilizare a apei │
│
│
│
│de medie capacitate
│
│
│
│
│Generator electric - 2 buc.
│
│
│
│
│Vestă de salvare/salvator
│
│
│
│
│Buldoexcavator - 1 buc.
│
│
│
│
│Portavoce - 1 buc.
│
│
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│n 4│Motopompă de evacuare apă***)
│- ││
│
│Barcă de salvare - 3 buc.
│
│
│

│
│Instalaţie de potabilizare a apei │
│
│
│
│de mare capacitate Generator
│
│
│
│
│electric - 3 buc.
│
│
│
│
│Vestă de salvare/salvator
│
│
│
│
│Buldoexcavator - 1 buc.
│
│
│
│
│Portavoce - 1 buc
│
│
│
└───┴──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────┘

*ST*
──────────
*) O autospecială de stingere cu apă şi spumă la cel mult 2.000 de
gospodării/locuinţe individuale.
**) 1 buc. la 20 de gospodării în zonă inundabilă.
***) Motopompă de evacuare apă de capacitate medie - 1 buc. la 100 de
gospodării.
****) Dacă nu există în dotare prin IP 1 - IP 4.
*****) Dacă nu există în dotare prin In 3 sau In 4.
──────────
ANEXA 6
la criteriile de performanţă
STRUCTURA-CADRU
a regulamentului de organizare şi funcţionare
a serviciilor voluntare şi serviciilor private
Capitolul 1 - Dispoziţii generale:
1. date referitoare la constituirea serviciului;
2. prezentarea succintă a activităţii serviciului în funcţie de tipurile de risc
gestionate;
3. alte date de interes general.
Capitolul 2 - Organizarea şi atribuţiile serviciului:
1. conducerea şi structura organizatorică;
2. atribuţiile serviciului;
3. atribuţiile compartimentului de prevenire;
4. atribuţiile formaţiilor de intervenţie;
5. atribuţiile grupelor de intervenţie;
6. atribuţiile echipelor specializate;
7. atribuţiile dispeceratului;
8. atribuţiile atelierului.
Capitolul 3 - Atribuţiile personalului din structura serviciului:
1. atribuţiile şefului de serviciu;
2. atribuţiile şefului compartimentului de prevenire;
3. atribuţiile membrilor compartimentului de prevenire;
4. atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie;
5. atribuţiile şefului grupei de intervenţie;
6. atribuţiile şefului echipei specializate;
7. atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie;
8. atribuţiile membrilor echipelor specializate;
9. atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie;
10. atribuţiile mecanicului de utilaj;
11. atribuţiile dispecerului/telefonistului;
12. atribuţiile electromecanicului auto;
13. atribuţiile operatorului pentru repararea şi întreţinerea autospecialelor de
stingere a incendiilor.
Capitolul 4 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat:
- dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului.

ANEXA 7
la criteriile de performanţă
DOCUMENTELE
de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare
şi serviciilor private
I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului:
1. hotărârea consiliului local de înfiinţare a serviciului voluntar sau
decizia/actul de constituire a serviciului privat, după caz, cu organigrama şi
nominalizarea personalului pe funcţii;
2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;
3. contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei;
4. tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul
de muncă şi modul de înştiinţare;
5. tabelul cu necesarul de materiale şi tehnică, în funcţie de structura
serviciului;
6. tabelul cu materialele şi tehnica existente în dotare;
7. evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite
de şeful serviciului;
8. schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de
urgenţă;
9. fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:
1. planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în
sectorul de competenţă;
2. planuri de cooperare;
3. planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;
4. planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite,
operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu
accesibile şi vulnerabile la riscuri.
IV. Dosar operativ:
1. organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
2. registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
3. raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-Ilfov, atunci când se intervine fără
sprijinul serviciilor profesioniste);
4. proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.
V. Dosar privind pregătirea personalului:
1. planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
2. registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi
calificativele obţinute;
3. planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.
VI. Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul:
A. Serviciului voluntar:
1. graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi
instituţiilor din subordine;
2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de
fum;
3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;
4. graficul acţiunilor de informare preventivă.
B. Serviciului privat:
1. graficul de control;
2. programul serviciului de rond;
3. registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond;
4. notele de control;
5. registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase.

VII. Dosar tehnic:
1. planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie;
2. dosar tehnic al utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)
. NORMA
23/10/2015
CAP. I
Scop şi definiţii
ART. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc reguli şi condiţii obligatorii privind
utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a
stingătoarelor de incendiu, portabile şi mobile, cu excepţia celor care conţin
anumite gaze fluorurate cu efect de seră.
ART. 2
(1) Utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a
stingătoarelor de incendiu se supun următoarelor standarde:
a) SR EN 3-7 Stingătoare portabile de incendiu Partea 7: Caracteristici,
performanţe şi metode de încercare;
b) SR EN 1866 Stingătoare mobile de incendiu;
c) SR EN 2 Clase de incendii.
(2) Pentru standardele prevăzute la alin. (1) se iau în considerare ediţiile în
vigoare, inclusiv amendamentele.
ART. 3
În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) accesoriile corpului - piese care pot fi fixate sau înfiletate pe recipient
ce includ cel puţin: dispozitiv(e) de control; ansamblu furtun şi/sau pâlnii şi/sau
duze; ansamblu cap; dispozitiv de operare;
b) agent curat - agent de stingere a incendiului, volatil sau gazos, nepoluant
şi cu proprietăţi dielectrice, cum ar fi fluorocarburi - FCs; perfluorocarburi PFCs; fluoroiodocarburi - FICs etc.;
c) agent de stingere - substanţa conţinută în stingător care are rolul de a
stinge un incendiu şi care poate fi: apa, apa cu aditiv, apa cu diverse substanţe
chimice, pulberea, dioxidul de carbon, un agent curat;
d) halon - agent de stingere a incendiului care are în compoziţie, drept
componentă primară, unul sau mai mulţi compuşi organici ce conţin unul sau mai multe
elemente precum fluor, clor, brom sau iod;
e) perioadă de garanţie - interval de timp cuprins între data dobândirii
produsului sau serviciului şi data până la care producătorul sau prestatorul îşi
asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului
achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt imputabile utilizatorului;
f) performanţă de stingere - maximul focarului tip pe care stingătorul de
incendiu îl poate îndeplini, conform standardelor aplicabile;
g) perioadă de valabilitate - limită de timp stabilită de producător până la
care un produs îşi păstrează caracteristicile specifice iniţiale;
h) persoane autorizate - persoane juridice, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, autorizate în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor pentru
efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de
incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
i) personal de specialitate - angajat, titular al întreprinderii individuale,
membru al întreprinderii familiale sau persoană fizică autorizată, care deţine un
certificat de competenţă profesională pentru ocupaţia Operator în verificarea,
reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu Cod COR 723306;
j) producător - persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce fabrică un
produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de produs şi care
comercializează produsul în cauză sub numele sau sub marca sa;
k) recipient - corpul stingătorului cu toate piesele sudate/lipite, neechipat cu
accesoriile sale;

l) stingător de incendiu - aparat care conţine un agent de stingere ce poate fi
refulat prin acţiunea presiunii interioare şi dirijat asupra unui incendiu;
presiunea interioară poate fi permanentă sau produsă prin eliberarea unui gaz
auxiliar dintr-un alt recipient;
m) stingător de incendiu mobil - stingător de incendiu montat pe roţi care este
proiectat pentru a fi transportat şi acţionat manual şi care, în stare de serviciu,
are o masă mai mare de 20 kg;
n) stingător de incendiu portabil - stingător de incendiu proiectat pentru a fi
acţionat manual şi care, în stare de serviciu, are o masă de maximum 20 kg;
o) utilizator - persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce foloseşte un
bun, cu orice titlu, în interesul său, al altuia sau în interes public.
CAP. II
Clasificarea stingătoarelor de incendiu şi a incendiilor. Compatibilitatea de
utilizare a stingătoarelor de incendiu
ART. 4
Stingătoarele de incendiu se clasifică în funcţie de utilizarea lor pe anumite
focare de incendiu şi se încadrează în funcţie de performanţa de stingere.
ART. 5
(1) După agentul de stingere, stingătoarele de incendiu se clasifică după cum
urmează:
a) pe bază de apă, incluzând spumele şi soluţia chimică apoasă;
b) cu pulbere;
c) cu dioxid de carbon;
d) cu halon;
e) cu agent curat.
(2) După modul de realizare a presiunii interioare, stingătoarele de incendiu se
clasifică după cum urmează:
a) presurizate permanent;
b) presurizate în momentul utilizării.
ART. 6
Clasificarea incendiilor:
(1) Clasele de incendiu sunt:
a) clasa A: incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror
combustie are loc în mod normal, cu formare de jar;
b) clasa B: incendii de lichide sau solide lichefiabile;
c) clasa C: incendii de gaze;
d) clasa D: incendii de metale;
e) clasa F: incendii care implică medii de gătit, cum ar fi uleiuri şi grăsimi
vegetale sau animale, în aparate pentru gătit.
(2) Compatibilitatea de utilizare a stingătoarelor de incendiu pe anumite focare
de incendiu, respectiv la instalaţiile electrice sub tensiune este prezentată în
anexa nr. 1.
(3) Referinţa privind compatibilitatea unui stingător pentru utilizare la
incendii din clasa C se stabileşte de producător, dar se aplică numai stingătoarelor
cu pulbere care au îndeplinit o performanţă de stingere pentru focare de incendiu de
clasă B sau de clasă A şi de clasă B.
(4) Numărul sau referinţa cu privire la aprobarea stingătorului de incendiu,
clasificarea, compatibilitatea cu clasele de incendiu şi performanţa de stingere pe
care o îndeplineşte trebuie să fie marcate clar pe eticheta acestuia.
ART. 7
În vederea identificării cu uşurinţă a fiecărui tip de stingător de incendiu,
pentru etichetele aplicate de producător se stabileşte un cod al culorilor, astfel:
*T*
┌──────────────────────┬─────────────┬────────────┐
│ Agent de stingere
│ Culoare de │Culoare de │
│
│identificare │identificare│
│
│fond etichetă│litere text │

├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Pulbere
│
Alb
│
Negru
│
├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Spumă
│
Galben
│
Roşu
│
├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Apă
│
Albastru │
Alb
│
├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│CO(2)
│
Negru
│
Alb
│
├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Soluţie chimică apoasă│
Galben
│
Negru
│
├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Agent curat
│
Verde
│
Alb
│
└──────────────────────┴─────────────┴────────────┘
*ST*
CAP. III
Alegerea, amplasarea şi controlul stingătoarelor de incendiu
ART. 8
Alegerea tipurilor de stingătoare de incendiu este determinată, în principal, de
riscul de incendiu identificat, natura materialelor combustibile, importanţa şi
valoarea zonelor protejate, posibilităţile de propagare a incendiului,
compatibilitatea agentului de stingere cu clasele de incendiu, proprietăţile
dielectrice ale agentului de stingere şi condiţiile de temperatură ambiantă.
ART. 9
(1) În stare de utilizare, stingătoarele de incendiu trebuie menţinute permanent
încărcate la capacitatea nominală.
(2) Stingătoarele de incendiu trebuie amplasate conform prevederilor normelor
generale de apărare împotriva incendiilor şi ale dispoziţiilor generale privind
apărarea împotriva incendiilor aprobate pentru anumite categorii de construcţii,
amenajări, obiective şi instalaţiile aferente.
ART. 10
(1) Utilizatorul stingătoarelor de incendiu este responsabil de controlul
acestora la intervale de cel mult o lună.
(2) Controlul presupune verificarea următoarelor elemente:
a) stingătorul de incendiu este amplasat în locaţia stabilită prin planurile de
protecţie împotriva incendiilor;
b) stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul
stingătorului de incendiu şi instrucţiunile de utilizare sunt vizibile;
c) accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;
d) locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;
e) presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de
producător;
f) existenţa şi integritatea sigiliilor;
g) starea de încărcare a stingătorului de incendiu, prin ridicare;
h) compatibilitatea de utilizare a stingătorului de incendiu cu posibilele
focare din spaţiul protejat;
i) încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menţionate pe etichetă,
după caz.
CAP. IV
Verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de
incendiu
SECŢIUNEA 1
Reguli generale
ART. 11

(1) Verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să
se efectueze numai de către persoane autorizate în condiţiile legii.
(2) Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile
producătorului stingătorului de incendiu şi trebuie să se utilizeze aceleaşi
mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului
stingătorului de incendiu, precum şi aceleaşi piese de schimb conform modelului
certificat.
(3) Piesele de schimb şi agenţii de stingere utilizate/utilizaţi trebuie
înscrise/înscrişi de către persoanele autorizate într-un registru de evidenţă,
întocmit în acest scop, cu menţionarea codului şi a producătorului acestora.
ART. 12
Pe perioada de valabilitate acordată de producătorul stingătorului de incendiu,
operaţiunile de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor trebuie să se
efectueze de către acesta sau prin persoane autorizate în condiţiile legii şi
agreate de producător.
ART. 13
Stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare.
ART. 14
Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează:
a) după fiecare utilizare;
b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului
de incendiu;
c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;
d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranţa de
umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu
CO(2), halon sau agent curat.
ART. 15
Agentul de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie
să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă de garanţie acordată după
reîncărcare.
ART. 16
Stingătoarele de incendiu retrase de la utilizare pentru verificare, reîncărcare
şi reparare trebuie înlocuite imediat cu stingătoare de acelaşi tip şi cu
performanţe de stingere şi clasificare cel puţin egale.
ART. 17
(1) Persoana autorizată pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare
şi reparare a stingătoarelor de incendiu trebuie să aplice pe fiecare stingător o
etichetă care să cuprindă datele de identificare ale acesteia, luna şi anul în care
a fost realizată verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum şi luna şi anul
până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare.
(2) Eticheta trebuie să conţină referiri la perioada de garanţie acordată pentru
lucrările efectuate, respectiv pentru piesele de schimb înlocuite.
(3) Etichetele privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de
incendiu nu vor înlocui etichetele producătorului stingătorului de incendiu şi
trebuie amplasate astfel încât să nu afecteze/schimbe informaţiile precizate în
eticheta producătorului.
(4) Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea sau repararea
stingătoarelor de incendiu este prevăzut în anexa nr. 2.
SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea stingătoarelor de incendiu
ART. 18
(1) Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni
efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice
adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din
punctul de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat
şi că prezintă siguranţă în exploatare.

(2) În urma operaţiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să
corespundă integral cu modelul certificat.
(3) În cazul în care în urma operaţiunilor de verificare se constată existenţa
unor defecţiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform
operaţiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.
ART. 19
(1) Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de
incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt:
a) identificarea stingătorului;
b) verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului;
c) verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia, numai pentru
stingătoarele permanent presurizate;
d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;
e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu
CO(2);
f) etichetarea şi sigilarea stingătorului.
(2) Detalierea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr.
3.
SECŢIUNEA a 3-a
Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu
ART. 20
(1) Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni
efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice
adecvate, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcţionare în
urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen.
(2) Reîncărcarea este însoţită în mod obligatoriu şi de o verificare cu scopul
de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al
caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă
siguranţă în exploatare.
(3) În urma operaţiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declaraţie de
conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu
reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.
(4) În cazul în care în urma operaţiunilor de reîncărcare se constată existenţa
unor defecţiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform
operaţiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.
(5) Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere original cu
care a fost încărcat de producător şi cu care a fost certificat.
(6) Pentru stingătoarele cu pulbere este interzis să se reutilizeze pulberea
rămasă în urma descărcării.
ART. 21
(1) Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de
incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt:
a) operaţiunile prevăzute la art. 19 alin. (1);
b) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepţia celor presurizate în
momentul utilizării;
c) demontarea stingătorului de incendiu;
d) curăţarea şi verificarea recipientului stingător şi a fitingurilor dispozitiv de control; ansamblu furtun şi/sau pâlnii şi/sau duze; ansamblu cap
dispozitiv de operare;
e) încărcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate în
momentul utilizării;
f) reîncărcarea cu agent de stingere;
g) reasamblarea stingătorului;
h) etichetarea şi sigilarea stingătorului.
(2) Detalierea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr.
4.

SECŢIUNEA a 4-a
Repararea stingătoarelor de incendiu
ART. 22
(1) Repararea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni
efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice
adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecţiuni, pentru
repunerea acestuia în stare de funcţionare.
(2) Repararea are rolul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral
din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul
certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.
(3) Repararea se realizează doar prin înlocuirea fitingurilor cu altele noi. Nu
face obiectul reparării recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând
numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu
cele înlocuite.
(4) În urma operaţiunilor de reparare, prestatorul emite o declaraţie de
conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu
reparate corespund integral cu modelul certificat.
ART. 23
(1) Operaţiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în
funcţie de tipul acestuia, sunt:
a) operaţiunile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi art. 21 alin. (1);
b) identificarea defectelor ce trebuie înlăturate;
c) verificarea la presiune a recipientului stingătorului, a supapei şi a
ansamblului furtun (dacă există dispozitiv de oprire a descărcării);
d) asigurarea de piese conforme modelului certificat;
e) înlocuirea pieselor defecte;
f) reîncărcarea cu agent de stingere;
g) reasamblarea stingătorului;
h) etichetarea şi sigilarea stingătorului.
(2) Detalierea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr.
5.
SECŢIUNEA a 5-a
Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu
ART. 24
Durata de viaţă normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la
data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.
ART. 25
Următoarele stingătoare de incendiu sunt considerate depăşite şi nu se mai admit
la utilizare maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme
tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate:
a) de tip "soda acid";
b) cu spumă chimică;
c) cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;
d) de unică folosinţă mai vechi de 5 ani;
e) care funcţionează prin răsturnare;
f) cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau
nituire;
g) cu recipient din oţel îmbinate prin nituire;
h) pentru care nu se mai găsesc piese originale.
ART. 26
(1) Stingătoarele de incendiu portabile şi mobile considerate atipice faţă de
standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit
la utilizare maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme
tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate.

(2) Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu
care au fost încărcate de către producător şi certificate nu se mai admit la
utilizare, urmând a fi casate.
ART. 27
(1) Stingătoarele de incendiu de unică folosinţă, altele decât cele cu agent
curat, trebuie descărcate şi scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării,
marcată pe corpul stingătorului.
(2) Stingătoarele de incendiu de unică folosinţă cu agent curat trebuie scoase
din uz şi trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în
maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.
CAP. V
Dispoziţii finale
ART. 28
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
ANEXA 1
la normele tehnice
Compatibilitatea de utilizare
a stingătoarelor de incendiu
*T*
*Font 9*
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┐
│Tipul stingătorului de incendiu│Clasa A│Clasa B│Clasa C│Clasa D│Clasa F│ Instalaţii
│
│
│
│
│
│
│
│electrice sub │
│
│
│
│
│
│
│ tensiune
│
│
│
│
│
│
│
│ (până la
│
│
│
│
│
│
│
│ 1.000 V)
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Pe bază de apă
│ Da
│
Nu │
Nu │
Nu │
Nu │
Nu
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Spumă
│ Da
│
Da │
Nu │
Nu │
Nu │
Nu
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Pulbere BC
│ Nu
│
Da │
Da │
Nu │
Nu │
Da
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Pulbere ABC
│ Da
│
Da │
Da │
Nu │
Nu │
Da
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Pulbere specială tip D
│ Nu
│
Nu │
Nu │
Da │
Nu │
Nu
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│CO(2)
│ Nu
│
Da │
Nu │
Nu │
Nu │
Da
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Soluţie chimică apoasă
│ Da
│
Nu │
Nu │
Nu │
Da │
Nu
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Agent curat
│ Da
│
Da │
Da │
Nu │
Nu │
Da
│
└───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┘
*ST*

ANEXA 2
la normele tehnice
Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea
sau repararea stingătoarelor de incendiu
*T*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data punerii în serviciu:
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Operaţiunea efectuată:
Verificat
Reîncărcat
Reparat
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Valabil
│

│
│
│
de la
până la
│
│
│
│
Luna/anul
Luna/anul
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Garanţia acordată
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Pentru lucrările efectuate
Pentru piesele de schimb
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Date de identificare a operatorului economic:
│
│
(denumire, adresă etc.)
│
│
Autorizaţie CNSIPC: seria ...... nr . ...... Data emiterii ........
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
NOTĂ:
CNSIPC - Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
ANEXA 3
la normele tehnice
Detalierea operaţiunilor de verificare
a stingătoarelor de incendiu
*T*
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│
Operaţiunea
│
Tipul stingătoarelor de incendiu
│
│
├──────────────────────┬───────────┬─────┤
│
│Permanent presurizate │Presurizate│CO(2)│
│
│(cu pulbere, pe bază │în momentul│
│
│
│de apă - incluzând
│utilizării │
│
│
│spumele şi soluţia
│
│
│
│
│chimică apoasă, cu
│
│
│
│
│halon, cu agent curat)│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Identificarea stingătorului
│
x
│
x
│ x │
│(verificarea informaţiilor de pe │
│
│
│
│etichetă şi marcajele aplicate
│
│
│
│
│prin poansonare)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Verificarea integrităţii
│
x
│
x
│ x │
│exterioare a recipientului
│
│
│
│
│stingătorului
│
│
│
│
│(verificarea existenţei urmelor de│
│
│
│
│coroziune, lovituri, rizuri,
│
│
│
│
│zgârieturi, şanţuri)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Verificarea existenţei
│
x
│
│
│
│manometrului şi a indicaţiilor
│
│
│
│
│acestuia
│
│
│
│
│(se verifică dacă manometrul este │
│
│
│
│fixat pe stingător, dacă acesta
│
│
│
│
│lucrează liber şi dacă indică
│
│
│
│
│presiunea în limite acceptate)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Verificarea furtunului/duzei de
│
x
│
x
│ x │
│refulare/pâlniei
│
│
│
│
│(verificarea stării de integritate│
│
│
│
│şi de funcţionare a furtunului/
│
│
│
│

│duzei de refulare; existenţa unor │
│
│
│
│deteriorări, crăpături, fisuri,
│
│
│
│
│spărturi)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Verificarea stării de încărcare
│
│
│ x │
│prin cântărire
│
│
│
│
│(cântărirea stingătorului,
│
│
│
│
│compararea masei obţinută cu masa │
│
│
│
│stingătorului gol la care se
│
│
│
│
│adaugă încărcătura nominală)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Etichetarea şi sigilarea
│
x
│
x
│ x │
│stingătorului
│
│
│
│
│(completarea etichetei cu
│
│
│
│
│informaţii privind prestatorul
│
│
│
│
│serviciului de verificare şi data │
│
│
│
│următoarei verificări)
│
│
│
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴─────┘
*ST*
ANEXA 4
la normele tehnice
Detalierea operaţiunilor de reîncărcare
a stingătoarelor de incendiu
*T*
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│
Operaţiunea
│
Tipul stingătoarelor de incendiu
│
│
├──────────────────────┬───────────┬─────┤
│
│Permanent presurizate │Presurizate│CO(2)│
│
│(cu pulbere, pe bază │în momentul│
│
│
│de apă - incluzând
│utilizării │
│
│
│spumele şi soluţia
│
│
│
│
│chimică apoasă, cu
│
│
│
│
│halon, cu agent curat)│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Operaţiunile descrise la
│
x
│
x
│ x │
│activitatea de verificare se
│
│
│
│
│execută în acelaşi timp cu
│
│
│
│
│operaţiunile de reîncărcare a
│
│
│
│
│stingătoarelor de incendiu.
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Depresurizarea stingătorului de
│
x
│
│ x │
│incendiu
│
│
│
│
│(eliberarea presiunii sau
│
│
│
│
│presiunii reziduale)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Demontarea stingătorului de
│
x
│
x
│ x │
│incendiu
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Curăţarea şi verificarea
│
x
│
x
│ x │
│recipientului stingător şi a
│
│
│
│
│fitingurilor - dispozitiv de
│
│
│
│
│control; ansamblu furtun şi/sau
│
│
│
│
│pâlnii şi/sau duze; ansamblu cap │
│
│
│
│dispozitiv de operare
│
│
│
│
│(curăţarea prin spălare, sablare, │
│
│
│
│după caz; verificarea în detaliu │
│
│
│
│pentru urme de coroziune,
│
│
│
│

│lovituri, rizuri, zgârieturi,
│
│
│
│
│şanţuri; filet - formă,
│
│
│
│
│dimensiune şi acoperire)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Încărcarea buteliei cu agent
│
│
x
│
│
│propulsor
│
│
│
│
│(echiparea cu o nouă membrană
│
│
│
│
│calibrată; încărcarea cu agent
│
│
│
│
│propulsor; închiderea buteliei;
│
│
│
│
│cântărirea buteliei;
│
│
│
│
│inscripţionarea masei buteliei
│
│
│
│
│încărcate după ce aceasta a ajuns │
│
│
│
│la nivelul cerut; corelarea
│
│
│
│
│cantităţii de agent propulsor cu │
│
│
│
│cantitatea de agent de stingere) │
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Reîncărcarea cu agent de stingere │
x
│
x
│ x │
│(introducerea în recipientul
│
│
│
│
│stingătorului a agentului de
│
│
│
│
│stingere corespunzător fiecărui
│
│
│
│
│stingător, conform modelului
│
│
│
│
│certificat)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Reasamblarea stingătorului
│
x
│
x
│ x │
│(refacerea montajului şi
│
│
│
│
│presurizarea stingătorului)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Etichetarea şi sigilarea
│
x
│
x
│ x │
│stingătorului
│
│
│
│
│(completarea etichetei cu
│
│
│
│
│informaţii privind prestatorul
│
│
│
│
│serviciului de reîncărcare şi data│
│
│
│
│următoarei verificări)
│
│
│
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴─────┘
*ST*
ANEXA 5
la normele tehnice
Detalierea operaţiunilor de reparare
a stingătoarelor de incendiu
*T*
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│
Operaţiunea
│
Tipul stingătoarelor de incendiu
│
│
├──────────────────────┬───────────┬─────┤
│
│Permanent presurizate │Presurizate│CO(2)│
│
│(cu pulbere, pe bază │în momentul│
│
│
│de apă - incluzând
│utilizării │
│
│
│spumele şi soluţia
│
│
│
│
│chimică apoasă, cu
│
│
│
│
│halon, cu agent curat)│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Operaţiunile descrise la
│
x
│
x
│ x │
│activităţile de verificare şi
│
│
│
│
│reîncărcare se execută în acelaşi │
│
│
│
│timp cu operaţiunile de reparare a│
│
│
│
│stingătoarelor de incendiu.
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Identificarea defectelor ce
│
x
│
x
│ x │

│trebuie înlăturate
│
│
│
│
│(desfacerea fitingurilor de pe
│
│
│
│
│recipientul stingătorului,
│
│
│
│
│îndepărtarea celor deteriorate şi │
│
│
│
│înlocuirea cu altele noi;
│
│
│
│
│recipientul stingătorului nu face │
│
│
│
│obiectul reparării.)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Verificarea la presiune a
│
x
│
x
│ x │
│recipientului stingătorului, a
│
│
│
│
│supapei şi a ansamblului furtun
│
│
│
│
│(dacă există dispozitiv de oprire │
│
│
│
│a descărcării)
│
│
│
│
│(înlocuirea supapei şi a
│
│
│
│
│ansamblului furtun dacă sunt
│
│
│
│
│defecte; recipientul nemarcat nu │
│
│
│
│se verifică, ci se casează.)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Asigurarea de piese conforme
│
x
│
x
│ x │
│modelului certificat
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Înlocuirea pieselor defecte
│
x
│
x
│ x │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Reîncărcarea cu agent de stingere │
x
│
x
│ x │
│(introducerea în recipientul
│
│
│
│
│stingătorului a agentului de
│
│
│
│
│stingere corespunzător fiecărui
│
│
│
│
│stingător, conform modelului
│
│
│
│
│certificat)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Reasamblarea stingătorului
│
x
│
x
│ x │
│(refacerea montajului şi
│
│
│
│
│presurizarea stingătorului)
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┤
│Etichetarea şi sigilarea
│
x
│
x
│ x │
│stingătorului
│
│
│
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴─────┘
*ST*
. REGULAMENT
18/06/2013
CAP. I
Definire, obiective, domenii şi forme ale activităţii de prevenire
ART. 1
Prevenirea situaţiilor de urgenţă este componentă a sistemului de securitate
naţională şi reprezintă un ansamblu integrat de acţiuni specifice cu caracter tehnic
şi operativ, planificate şi executate pentru reducerea riscurilor de producere a
situaţiilor de urgenţă şi diminuarea consecinţelor acestora, în scopul protejării
vieţii, mediului şi bunurilor împotriva efectelor negative ale acestora.
ART. 2
(1) Obiectivele activităţii de prevenire sunt:
a) respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi
protecţia civilă;
b) identificarea pericolelor de producere a situaţiilor de urgenţă la
obiective/amplasamente cu risc de incendiu şi/sau unde se desfăşoară activităţi ce
prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
c) identificarea, împreună cu autorităţile publice centrale şi locale, a
pericolelor de producere a situaţiilor de urgenţă corespunzătoare tipurilor de risc
repartizate spre gestionare acestora;

d) conştientizarea şi creşterea rolului administraţiei publice locale în
optimizarea capacităţii de autoprotecţie a comunităţii şi de răspuns în caz de
urgenţă;
e) îmbunătăţirea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a
manifestării situaţiilor de urgenţă;
f) crearea unei culturi a prevenirii prin cunoaşterea diferitelor tipuri de
riscuri specifice şi a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a
comportamentului adoptat în cazul producerii lor;
g) corelarea acţiunilor preventive specifice cu cerinţele documentelor
programatice în domeniu, stabilite la nivel internaţional;
h) implicarea autorităţilor publice centrale/locale în reglementarea şi
derularea unor programe de prevenire a situaţiilor de urgenţă, determinate de
tipurile de risc.
(2) Activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la
construcţii/instalaţii/amenajări urmăreşte aspecte distincte, în funcţie de stadiul
acestora pe timpul proiectării, al executării, recepţiei la terminarea lucrărilor,
exploatării şi postutilizării acestora.
ART. 3
Domeniile specifice activităţii de prevenire sunt:
a) asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă la nivelul autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale;
b) identificarea şi evaluarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă,
repartizate spre gestionare;
c) aplicarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia
civilă şi organizarea activităţii specifice acestor domenii;
d) reducerea riscurilor de producere a incidentelor chimice, biologice,
radiologice şi nucleare (CBRN) şi a accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase;
e) informarea preventivă, educarea şi instruirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă a populaţiei şi a salariaţilor;
f) îndrumarea, coordonarea şi controlul structurilor cu atribuţii specifice de
prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă şi cooperarea cu entităţi legal
constituite care sprijină activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
g) coordonarea şi controlul activităţilor pe linia înştiinţării, alarmării,
evacuării şi adăpostirii populaţiei;
h) auditul de supraveghere a persoanelor autorizate care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
i) asanarea teritoriului de muniţia neexplodată din timpul conflictelor armate.
ART. 4
Principiile pe baza cărora se desfăşoară activitatea de prevenire sunt
următoarele:
a) principiul legalităţii: respectarea, în mod unitar, a reglementărilor privind
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de
proprietate a obiectivelor controlate, pe întreg teritoriul ţării;
b) principiul imparţialităţii şi independenţei: în exercitarea atribuţiilor
funcţionale, persoanele implicate în activităţile preventive, denumite în continuare
inspectori de prevenire, au obligaţia să aibă o atitudine obiectivă, neutră, faţă de
orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;
c) principiul confidenţialităţii: păstrarea de către inspectorii de prevenire a
secretului privind informaţiile care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute
în cursul desfăşurării activităţii de prevenire;
d) principiul transparenţei: desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă
faţă de public, prin care să se asigure accesul liber şi neîngrădit la informaţiile
fundamentate ştiinţific, de interes public;
e) principiul continuităţii şi gradualităţii: asigurarea unor controale
periodice ale situaţiilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe
în cazul menţinerii riscului peste nivelurile acceptabile;

f) principiul responsabilităţii: desfăşurarea de către inspectorii de prevenire
de activităţi specifice într-o manieră conştientă şi de răspundere cu privire la
acţiunea ori inacţiunea lor.
ART. 5
Principalele forme ale activităţii de prevenire sunt:
a) reglementarea;
b) avizarea;
c) autorizarea;
d) acordul;
e) certificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
f) supravegherea pieţei produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate
la incendiu şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
g) evaluarea în vederea desemnării organismelor pentru evaluarea conformităţii
produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;
h) controlul de prevenire;
i) asistenţa tehnică de specialitate;
j) informarea preventivă;
k) pregătirea în domeniu a autorităţilor şi a populaţiei;
l) coordonarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
m) auditul de supraveghere a persoanelor autorizate să efectueze lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
n) monitorizarea activităţii furnizorilor de formare profesională în ocupaţii
din domeniul de competenţă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
denumit în continuare Inspectorat General;
o) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale.
CAP. II
Organizarea şi conducerea structurilor de prevenire, atribuţii şi planificarea
activităţii de prevenire
SECŢIUNEA 1
Organizarea şi conducerea structurilor de prevenire
ART. 6
(1) La nivel naţional, activitatea de prevenire este coordonată direct de
Inspecţia de Prevenire, structură specializată din cadrul Inspectoratului General,
iar conducerea acesteia se realizează de către adjunctul inspectorului general al
Inspectoratului General, care este şeful Inspecţiei de Prevenire.
(2) Inspecţia de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează
activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă de către
ministere, celelalte organe centrale ale administraţiei publice şi organizaţii
neguvernamentale cu funcţii de sprijin, repartizate potrivit reglementărilor în
vigoare.
(3) Inspecţia de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează
inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă
judeţene/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspecţii judeţene.
ART. 7
La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conducerea activităţii de prevenire
se realizează de către adjunctul inspectorului-şef, care este şeful inspecţiei de
prevenire judeţene/a municipiului Bucureşti.
ART. 8
(1) La nivel teritorial, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al
municipiului Bucureşti, prin inspecţiile de prevenire, coordonează, planifică,
organizează, desfăşoară şi evaluează activităţi de prevenire în zona de competenţă.
(2) Inspecţia de Prevenire poate coordona direct unele activităţi preventive
desfăşurate de unităţile subordonate Inspectoratului General.
ART. 9
(1) Organizarea activităţii de prevenire la nivel naţional se asigură de către
adjunctul inspectorului general, iar la nivel judeţean de către adjunctul

inspectorului-şef şi se realizează prin şefii de structuri din Inspecţia de
Prevenire, respectiv din inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2) Inspectorii de prevenire, care constituie personalul inspecţiilor de
prevenire, sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu.
(3) Inspectorii de prevenire îşi desfăşoară activitatea individual sau în
colective, constituite la nivelul structurilor proprii, ori împreună cu
reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice împuternicite să desfăşoare
activităţi de control, în condiţiile respectării prevederilor legale şi, după caz,
ale protocoalelor de colaborare.
(4) Inspectorii de prevenire desfăşoară activităţi de prevenire în judeţul în
care se află unitatea din care fac parte.
(5) La ordinul primit de la Inspectoratul General, inspectorii de prevenire pot
executa misiuni în alte judeţe, pe perioade determinate, pentru activităţi de
prevenire complexe sau la care este necesară prezenţa unui număr mai mare de
inspectori.
(6) Legitimaţiile de control nominale pentru inspectorii de prevenire se emit de
Inspectoratul General, modelul acestora fiind prezentat în anexa nr. 1.
ART. 10
Anual, la propunerea adjunctului inspectorului general, respectiv a adjunctului
inspectorului şef se nominalizează, prin ordin de zi, personalul cu atribuţii în
următoarele domenii:
a) controlul respectării legii în domeniul prevenirii incendiilor şi protecţiei
civile, precum şi constatarea şi sancţionarea încălcărilor respectivelor norme;
b) emiterea/anularea de avize şi autorizaţii de securitate la incendiu şi
protecţie civilă, precum şi emiterea acordurilor pentru organizarea jocurilor de
artificii şi comercializarea articolelor pirotehnice;
c) stabilirea de restricţii sau dispunerea sistării/interzicerii desfăşurării
unor activităţi, lucrări de construcţii; întreprinderea demersurilor pentru oprirea
funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor;
d) auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice autorizate să
desfăşoare activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
e) gestionarea problematicii protecţiei monumentelor istorice în ceea ce
priveşte aspectele legate de situaţiile de urgenţă;
f) evidenţa sancţiunilor contravenţionale şi urmărirea executării acestora;
g) evidenţa legitimaţiilor de control;
h) executarea lucrărilor de asanare a terenurilor de muniţiile rămase
neexplodate şi pentru lucrul cu explozivi şi mijloace de iniţiere;
i) avizarea planurilor de urgenţă internă şi emiterea de puncte de vedere pentru
rapoartele de securitate şi politicile de prevenire a accidentelor majore pentru
obiectivele care cad sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoase, cu modificările ulterioare;
j) elaborarea şi actualizarea planurilor de urgenţă externă;
k) participarea în colectivele de analiză tehnică din cadrul agenţiilor pentru
protecţia mediului;
l) participarea în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea
teritoriului;
m) controlul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de
examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi
controlului riscurilor de incendiu;
n) desfăşurarea de activităţi de informare preventivă;
o) participarea în cadrul comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare
profesională şi de evaluare a competenţelor la absolvirea cursurilor.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile Inspecţiei de Prevenire
ART. 11

Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului General are următoarele
atribuţii:
a) elaborează acte normative în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă şi
asigură armonizarea acestora cu reglementările UE, ONU, NATO, precum şi ale altor
organisme internaţionale;
b) participă la elaborarea actelor normative, tratatelor, protocoalelor de
colaborare, convenţiilor la nivel european şi internaţional pe segmentul prevenirii
situaţiilor de urgenţă, analizează şi emite puncte de vedere privind reglementările
tehnice pe domeniu elaborate de state membre ale Uniunii Europene;
c) avizează normele specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementările
tehnice incidente emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice
centrale;
d) analizează şi emite puncte de vedere, pe segmentul prevenirii situaţiilor de
urgenţă, la proiecte de acte normative elaborate la nivel naţional şi supuse
dezbaterii publice;
e) asigură schimbul operativ de informaţii, pe segmentul preventiv, în domeniile
de competenţă, cu organizaţiile europene şi internaţionale şi organisme similare din
statele cu care România are încheiate tratate sau protocoale de colaborare şi
îndeplineşte funcţia de punct/persoană de contact în relaţia cu acestea;
f) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate
pe domeniile de competenţă comune, stabilite prin lege, şi acordă asistenţă tehnică
de specialitate acestora pe segmentul prevenirii situaţiilor de urgenţă;
g) coordonează, controlează, evaluează şi îndrumă activitatea desfăşurată de
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti în
domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;
h) organizează şi desfăşoară, independent sau în comun cu inspectoratele
judeţene pentru situaţii de urgenţă/alte autorităţi competente, controale de
prevenire la operatori economici şi instituţii ale căror construcţii au categoria de
importanţă deosebită sau excepţională, sunt de interes strategic ori au caracter de
unicat;
i) evaluează şi monitorizează riscurile pe domenii de activitate, analizează
evenimentele produse, orientează şi desfăşoară activitatea de prevenire în funcţie
de concluziile rezultate;
j) informează autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate
asupra activităţilor preventive desfăşurate la obiective aflate în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea acestora, asupra evenimentelor înregistrate şi
măsurilor propuse pentru îmbunătăţirea activităţii;
k) organizează şi gestionează baze de date privind activităţile preventive
desfăşurate la nivel naţional, evenimentele produse şi efectele acestora asupra
vieţii oamenilor, bunurilor materiale, culturale şi mediului;
l) organizează, în condiţiile legii, activităţile de emitere a avizelor şi
autorizaţiilor privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, de autorizare şi
control al persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitatea de evaluare a
riscului de incendiu, precum şi pentru acordarea brevetului de pompier specialist;
m) emite avize în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în
ocupaţii din domeniul de reglementare al Inspectoratului General şi participă în
comisii de examinare a absolvenţilor cursurilor de formare profesională organizate
de aceştia;
n) participă în comisiile de atestare a verificatorilor de proiecte şi
experţilor tehnici pentru cerinţa esenţială securitate la incendiu, a elaboratorilor
de studii pentru protecţia mediului în cazul obiectivelor care prezintă pericol de
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi în cadrul
comitetelor tehnice de specialitate constituite la nivelul autorităţilor
administraţiei publice centrale de specialitate;
o) desfăşoară activităţi specifice în vederea desemnării organismelor de
evaluare a conformităţii, de supraveghere a acestora, execută controale în domeniul
supravegherii pieţei produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la
incendiu, a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi efectuează audit

de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări la foc în vederea
autorizării/supravegherii;
p) emite puncte de vedere pentru aprobări tehnice ale produselor pentru
construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;
q) participă, în limitele competenţelor conferite de lege, la activităţi de
cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de producere a incendiilor şi
situaţiilor de urgenţă, precum şi de investigare a accidentelor majore în care sunt
implicate substanţe periculoase;
r) stabileşte cadrul de desfăşurare şi verifică modul de organizare a
activităţilor de înştiinţare, alarmare, evacuare, adăpostire, asanarea teritoriului
de muniţii rămase neexplodate din timpul conflictelor armate, stabileşte măsuri
tehnice specifice protecţiei nucleare, radiologice, biologice, chimice, în situaţii
de urgenţă sau conflict armat;
s) desfăşoară activităţi specifice pentru protecţia populaţiei, valorilor
culturale şi a bunurilor materiale în situaţii de urgenţă şi conflict armat, precum
şi în vederea informării şi educării populaţiei şi a factorilor cu responsabilităţi
în managementul situaţiilor de urgenţă;
ş) desfăşoară activităţi specifice pe segmentul coordonării, îndrumării şi
controlului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a
concursurilor profesionale ale acestor structuri, precum şi ale cercurilor tehnicoaplicative de elevi;
t) avizează şi controlează viabilitatea şi modul de punere în aplicare a
planurilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, evacuare şi protecţie nucleară,
radiologică, biologică, chimică, întocmite de structurile cu atribuţii în domeniu;
ţ) coordonează pregătirea de specialitate şi atestarea personalului cu atribuţii
pe linie de asanare a terenului şi protecţie nucleară, radiologică, biologică,
chimică din cadrul unităţilor subordonate Inspectoratului General;
u) participă la organizarea şi desfăşurarea unor exerciţii în domeniul de
competenţă şi la evaluarea efectelor dezastrelor;
v) asigură examinarea şi soluţionarea petiţiilor şi a solicitărilor transmise de
persoane fizice/juridice din domeniul de responsabilitate;
w) stabileşte şi desfăşoară un parteneriat activ cu mass-media, organizaţii
neguvernamentale, instituţii şi asociaţii care furnizează informaţii sau servicii
informaţionale pentru informarea preventivă şi educarea populaţiei în domeniul
situaţiilor de urgenţă;
x) iniţiază campanii naţionale de informare preventivă şi evaluează rezultatele
acestora.
SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile inspecţiilor judeţene
ART. 12
Inspecţiile judeţene au următoarele atribuţii principale:
a) verifică respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor
şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
b) participă la identificarea şi monitorizarea riscurilor teritoriale din
judeţ/municipiul Bucureşti;
c) verifică organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi
protecţie civilă, precum şi a celei de identificare şi evaluare a riscurilor pe
timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
d) controlează activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive şi muniţie rămasă
neexplodată din timpul conflictelor armate;
e) coordonează şi controlează serviciile voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă, precum şi activitatea personalului cu responsabilităţi în domeniul
situaţiilor de urgenţă;

f) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de
prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile
necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
g) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa
situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a manifestării tipurilor de risc
repartizate spre gestionare şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din
acestea;
h) desfăşoară activităţi de informare preventivă pentru cunoaşterea de către
cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire,
precum şi a conduitei de urmat înainte, pe timpul şi după producerea situaţiilor de
urgenţă;
i) acordă asistenţă tehnică la elaborarea reglementărilor specifice zonei de
competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în
situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale;
j) emite avize, autorizaţii şi acorduri, în condiţiile legii;
k) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea
autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, a personalului cu
responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru educarea
preventivă a populaţiei;
l) verifică şi organizează activitatea de înştiinţare, avertizare, alarmare,
evacuare, adăpostire a populaţiei în situaţii de urgenţă/conflict armat;
m) pregăteşte personalul cu atribuţii de intervenţie la acţiuni de protecţie
CBRN, depoluare şi decontaminare;
n) coordonează activitatea de asanare a terenurilor de muniţia rămasă
neexplodată din timpul conflictelor armate şi conduce lucrările de distrugere a
acesteia;
o) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire,
pentru verificarea viabilităţii documentelor operative la operatori economici,
instituţii şi localităţi;
p) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
q) participă şi stabileşte împreună cu organele abilitate de lege cauzele
probabile de incendiu, condiţiile şi împrejurările care au determinat ori au
favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
r) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul apărării
împotriva incendiilor şi protecţie civilă;
s) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private,
sprijină inspectoratele şcolare judeţene în coordonarea şi desfăşurarea
concursurilor tehnico-aplicative;
ş) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate,
conform reglementărilor specifice;
t) participă la întocmirea planurilor de urgenţă externă privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi
a celor privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;
ţ) participă la planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de
testare a planurilor de urgenţă externă;
u) constată şi sancţionează încălcări ale dispoziţiilor legale în domeniu;
v) planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de audit de supraveghere a
persoanelor autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
w) participă în cadrul Colectivului de analiză tehnică, constituit la nivelul
agenţiei judeţene de protecţie a mediului;
x) participă în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de
formare profesională a adulţilor şi pentru examinarea participanţilor la programele
de formare profesională;
y) participă în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivele de
investiţii din categoriile prevăzute de legislaţie;
z) execută activităţi de verificare a respectării măsurilor de prevenire a
situaţiilor de urgenţă cu prilejul desfăşurării unor activităţi cu public numeros
(manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, acţiuni de protest etc.),

vizite demnitari, obiective în care se amenajează secţiile de votare, corespunzător
planurilor de acţiuni întocmite în acest scop;
aa) acordă asistenţă tehnică de specialitate în domeniul prevenirii situaţiilor
de urgenţă.
SECŢIUNEA a 4-a
Planificarea activităţii de prevenire
ART. 13
(1) Planificarea acţiunilor preventive se realizează în baza concepţiei de
desfăşurare a activităţii de prevenire.
(2) Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului General elaborează
concepţia generală care cuprinde obiective, direcţii de acţiune şi măsuri, rezultate
din analiza la nivel naţional a activităţii preventive, dinamica situaţiei
operative, necesitatea alinierii legislaţiei la prevederile unor reglementări
interne sau a îndeplinirii cerinţelor unor directive, regulamente, decizii sau alte
documente programatice adoptate la nivel european/ internaţional.
(3) În vederea elaborării concepţiei specifice de prevenire la nivel judeţean/al
municipiului Bucureşti, Inspectoratul General transmite unităţilor subordonate
concepţia generală de desfăşurare a activităţii de prevenire, împreună cu precizări
referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii preventive, precum şi
cerinţele de raportare a unor date şi concluzii rezultate din aceasta.
ART. 14
La planificarea activităţii de prevenire se au în vedere următoarele:
a) priorităţile stabilite prin strategiile şi programele de prevenire a
situaţiilor de urgenţă;
b) desfăşurarea de activităţi de prevenire, preponderent la unităţi
administrativ-teritoriale, instituţii publice, operatori economici cu risc mare şi
foarte mare de incendiu sau care prezintă pericol de accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase, obiective în care se desfăşoară activităţi
socioeconomice şi culturale la care participă un număr mare de persoane;
c) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative;
d) clasificarea în funcţie de tipurile de risc al localităţilor, operatorilor
economici şi instituţiilor, pe baza criteriilor stabilite conform legii, precum şi
categoriile, clasele de importanţă, funcţiunile construcţiilor, instalaţiilor,
amenajărilor şi monumentelor istorice;
e) stadiile de proiectare/execuţie/fazele determinante pentru realizarea
lucrărilor aferente asigurării cerinţei esenţiale de securitate la incendiu, precum
şi la realizarea adăposturilor de protecţie civilă, pentru obiectivele de
investiţii;
f) specificitatea factorilor de risc identificaţi în plan teritorial şi perioada
de manifestare a acestora;
g) ordinele primite vizând activităţi de prevenire prioritare sau alte măsuri
ordonate;
h) aspectele convenite cu alte autorităţi cu atribuţii de control care concură
la siguranţa cetăţeanului.
ART. 15
Planificarea activităţii de prevenire se realizează astfel:
a) anual, de către Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene;
b) semestrial, de către direcţiile şi structurile din Inspecţia de Prevenire
direct subordonate adjunctului inspectorului general;
c) trimestrial, de către serviciile, birourile şi compartimentele din Inspecţia
de Prevenire şi din inspecţiile judeţene;
d) lunar, de către fiecare inspector de prevenire din inspecţiile judeţene, pe
baza planului trimestrial al structurii din care face parte şi în limita fondului de
timp calculat conform anexei nr. 2.
ART. 16
(1) Planificarea anuală a activităţii Inspecţiei de Prevenire se realizează prin
planul principalelor activităţi, planul legislativ al Ministerului Afacerilor

Interne, în părţile ce privesc Inspectoratul General, planul de relaţii
internaţionale şi alte documente de planificare ale Inspectoratului General care se
aprobă de inspectorul general.
(2) Planificarea anuală a activităţii de prevenire la nivelul inspecţiilor
judeţene se aprobă de către inspectorii-şefi şi cuprinde activităţile specifice de
control, de avizare/autorizare, activităţi de prevenire sezoniere, efectuate prin
colaborare şi cooperare cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale, exerciţii specifice de pregătire, cursuri şi instruiri,
activităţi de informare preventivă, de audit de supraveghere a persoanelor fizice şi
juridice care desfăşoară activităţi în domeniul de reglementare, activităţi de
îndrumare şi coordonare a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă şi alte activităţi, precum şi activităţi de analiză şi evaluare a
activităţii desfăşurate, de raportare şi informare, convocări, conferinţe,
simpozioane, dezbateri, concursuri profesionale şi tehnico-aplicative, colaborări pe
plan extern şi altele asemenea.
ART. 17
(1) Planificarea semestrială a activităţii se întocmeşte la nivelul direcţiilor
din cadrul Inspecţiei de Prevenire de către şefii acestor structuri, se avizează de
către adjunctul inspectorului general şi se aprobă de către inspectorul general.
(2) Planificarea trimestrială a activităţilor serviciilor, birourilor şi
compartimentelor din Inspecţia de Prevenire se întocmeşte de şefii de structuri, se
avizează, după caz, de către şefii de direcţii şi se aprobă de către adjunctul
inspectorului general.
(3) Planificarea trimestrială a activităţilor din inspecţiile judeţene/a
municipiului Bucureşti se întocmeşte de şefii de structuri, se avizează de adjuncţii
inspectorilor-şefi şi se aprobă de către inspectorii-şefi.
ART. 18
(1) Planul lunar individual cuprinde activităţile de prevenire în funcţie de
atribuţiile specifice prevăzute în fişa postului.
(2) Modelul formularului de plan lunar individual este prezentat în anexa nr. 3.
(3) Stadiul de îndeplinire a activităţilor de prevenire din planul lunar
individual se analizează şi se operează în ultima zi lucrătoare din lună.
ART. 19
Prin planurile semestriale, trimestriale şi lunare se pot stabili şi alte
activităţi preventive, precum cele care:
a) nu au putut fi previzionate şi planificate prin planul anual;
b) au rezultat din analize periodice;
c) vizează aplicarea ordinelor privind acţiuni prioritare transmise ulterior;
d) nu au fost îndeplinite în perioadele anterioare.
ART. 20
Şefii de servicii şi compartimente din inspecţiile judeţene/a municipiului
Bucureşti, pe lângă activităţile preventive desfăşurate nemijlocit, ori pe care le
conduc sau coordonează, lunar, stabilesc şi desfăşoară activităţi precum
planificarea şi evaluarea muncii preventive, verificarea pregătirii activităţilor
preventive şi soluţionarea unor sarcini complexe.
ART. 21
Cu prilejul exerciţiilor cu forţe în teren efectuate la obiective complexe din
punctul de vedere al producerii unor situaţii de urgenţă, personalul inspecţiei de
prevenire, împreună cu comandanţii subunităţilor în al căror raion de intervenţie se
află aceste obiective, planifică şi execută activităţi de instruire a personalului
din structurile operative ale inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti cu
privire la caracteristicile procesului tehnologic, pericolele identificate la
nivelul obiectivului, precum şi măsurile de securitate la incendiu şi protecţie
civilă.
ART. 22
(1) Documentele de planificare anuală şi semestrială se întocmesc într-un singur
exemplar, iar celelalte documente de planificare se întocmesc în două exemplare, un
exemplar păstrându-se la structura/persoana care le-a întocmit, iar exemplarul 2 la
şeful nemijlocit al structurii/persoanei respective.

(2) În cazul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, documentele de planificare individuală se
întocmesc în 3 exemplare, iar exemplarul 3 se păstrează la şeful structurii de
prevenire constituite la nivel de sector.
CAP. III
Dispoziţii specifice
SECŢIUNEA 1
Controlul de prevenire
§ 1.1. Definire şi planificare
ART. 23
Personalul inspecţiilor judeţene desfăşoară următoarele tipuri de controale de
prevenire:
a) de fond, prin care se verifică modul de aplicare a prevederilor legale
privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
b) tematice, cu prilejul cărora se verifică unele aspecte, clar stabilite,
privind domeniile prevăzute la lit. a) sau o categorie de obiective care aparţin
aceluiaşi domeniu de activitate.
ART. 24
(1) Executarea controalelor prevăzute la art. 23 se realizează potrivit
planificării lunare sau în baza ordinelor transmise de Inspectoratul General, ale
prefectului sau ale inspectorului-şef care vizează situaţia operativă de moment,
unele activităţi/acţiuni care nu au putut fi prevăzute şi planificate ori alte
situaţii care justifică acţiunea imediată.
(2) Acţiunile efectuate la ordin atrag modificarea corespunzătoare a planurilor
lunare individuale.
ART. 25
(1) Controalele de prevenire planificate se desfăşoară, de regulă, după
anunţarea în prealabil a entităţii controlate.
(2) Controalele tematice pot fi inopinate.
ART. 26
(1) La planificarea controalelor de prevenire se au în vedere prevederile art.
14 lit. b).
(2) Se evită planificarea de controale, în fiecare an, la aceleaşi obiective,
dacă nu sunt incluse în precizările Inspecţiei de Prevenire sau la care, cu prilejul
controalelor desfăşurate anterior, nu s-au constatat nereguli referitoare la
măsurile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă.
(3) La obiectivele la care se constată nereguli grave privind apărarea împotriva
incendiilor şi protecţia civilă se intensifică periodicitatea controalelor până la
soluţionarea problemelor.
ART. 27
Controlul tematic planificat urmăreşte, de regulă, verificarea aplicării
prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi/sau protecţia civilă,
vizând în principal următoarele:
a) construcţii, instalaţii şi amenajări în vederea emiterii autorizaţiilor de
securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă;
b) investiţii în vederea realizării măsurilor de securitate la incendiu şi
protecţie civilă prevăzute în documentaţiile de avizare în domeniu;
c) exploatarea unor instalaţii destinate înştiinţării-alarmării sau spaţii
pentru adăpostirea populaţiei în situaţii de urgenţă/conflict armat;
d) obiective care au obţinut avizul de securitate la incendiu/protecţie civilă
şi nu au solicitat/obţinut autorizaţia de securitate la incendiu şi/sau protecţie
civilă;
e) obiective în exploatare la care, temporar, se preconizează afluenţă de
persoane sau care aparţin aceluiaşi domeniu de activitate;

f) urmărirea remedierii deficienţelor grave constatate pe timpul controalelor
anterioare;
g) emiterea acordurilor pentru jocurile de artificii şi comercializarea
articolelor pirotehnice.
ART. 28
Controlul tematic inopinat se execută, de regulă, la anumite categorii de
operatori economici, inclusiv cei care desfăşoară activităţi preponderent pe timpul
nopţii şi/sau cu afluenţă mare de persoane, la servicii private pentru situaţii de
urgenţă, la instituirea permanenţei la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
sau în alte situaţii în care verificarea respectării reglementărilor în vigoare ori
înlăturarea unei stări de pericol iminent sunt mai eficiente prin acţiuni
neanunţate.
ART. 29
(1) Pentru controalele de fond executate la obiective complexe din punct de
vedere al riscurilor, la localităţi, precum şi pentru cele tematice executate la
categorii de obiective din acelaşi domeniu, la care participă colectiv de
inspectori, se întocmesc planuri de desfăşurare.
(2) Planurile prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către şeful/şefii de
servicii şi compartimente implicate în acţiune, avizate de adjunctul inspectoruluişef şi aprobate de inspectorul- şef.
ART. 30
(1) Controalele de prevenire se execută, de regulă, de cel puţin 2 inspectori de
prevenire, în funcţie de complexitatea obiectivelor.
(2) În raport cu specificul obiectivului şi acţiunii, controalele pot fi
executate şi individual.
(3) Controalele prevăzute la art. 23 lit. b) pot fi desfăşurate în comun cu alte
organisme şi instituţii abilitate prin lege să execute controale.
ART. 31
(1) Repartizarea pentru control a obiectivelor se efectuează anual, pe
inspectori de prevenire, de şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din
inspecţiile judeţene, se avizează de adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi se aprobă de
inspectorul-şef.
(2) Obiectivele se repartizează către inspectorii de prevenire ţinând seama de:
a) specificitatea zonei de competenţă;
b) situaţia operativă din anul precedent;
c) specializarea, pregătirea şi experienţa personalului cu atribuţii de control;
d) gradul de încadrare cu personal al inspecţiei judeţene;
e) corelarea între structurile inspecţiilor de prevenire a activităţilor
preventive şi celelalte structuri ale unităţii;
f) precizările Inspecţiei de Prevenire.
(3) La întocmirea repartiţiei obiectivelor către inspectorii de prevenire se
normează timpul alocat desfăşurării activităţilor de control pe categorii de
obiective, în funcţie de complexitatea acestora.
ART. 32
Controlul de prevenire presupune parcurgerea următoarelor etape:
a) pregătirea controlului;
b) desfăşurarea controlului;
c) finalizarea controlului.
§ 1.2. Pregătirea controlului de prevenire
ART. 33
(1) Pregătirea controlului de prevenire se efectuează în scopul cunoaşterii de
către inspectorul de prevenire a tuturor caracteristicilor, riscurilor particulare
ale operatorului economic/instituţiei/localităţii, al însuşirii prevederilor legale
specifice acestora şi creării premiselor creşterii calităţii activităţii de
prevenire.

(2) Pregătirea controlului este sarcină de serviciu şi reprezintă
responsabilitatea individuală a fiecărui inspector de prevenire.
(3) Pregătirea controlului se realizează în ziua stabilită prin programul de
activităţi al inspectoratului sub coordonarea şefului de serviciu/birou/compartiment
şi individual înainte de executarea controlului.
(4) Pregătirea controlului cuprinde:
a) studierea reglementărilor specifice în domeniu;
b) studierea dosarului obiectivului/localităţii;
c) studierea documentelor de control întocmite anterior;
d) informare privind modul de autorizare din punctul de vedere al securităţii la
incendiu şi al protecţiei civile;
e) studierea planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
f) studierea situaţiei operative specifice;
g) studierea unor materiale documentare/informative;
h) alegerea/pregătirea materialelor de informare preventivă în funcţie de
riscurile specifice obiectivului/localităţii;
i) stabilirea scopului şi tipizatelor necesare.
(5) Pentru controalele la care se întocmesc planuri, grafice, trebuie însuşite
şi aspectele precizate în acestea.
(6) Pregătirea controlului presupune şi schimbul de informaţii între inspectorii
de prevenire şi diseminarea bunelor practici.
ART. 34
(1) Dosarul obiectivului/localităţii cuprinde, după caz:
a) fişa obiectivului/localităţii;
b) documente de control anterioare;
c) avizul de înfiinţare şi cele pentru sectoarele de competenţă ale serviciului
voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă;
d) adresele prin care se prezintă modul de remediere a deficienţelor constatate
pe timpul controalelor anterioare;
e) lista instituţiilor, operatorilor economici ce funcţionează în unitatea
administrativ-teritorială sau care au închiriat spaţii de la operatorul economic
cuprins în control;
f) alte documente relevante.
(2) Modelul de fişă a obiectivului este prevăzut în anexa nr. 4, iar cel de fişă
a localităţii este prevăzut în anexa nr. 5.
(3) Datele incluse în dosarele menţionate la alin. (1) se verifică şi se
actualizează cu ocazia controalelor.
(4) Fişele obiectivelor şi cele ale localităţilor se pun la dispoziţia centrului
operaţional judeţean, pentru actualizarea evidenţelor operative.
§ 1.3. Desfăşurarea controlului de prevenire
ART. 35
(1) Controlul de prevenire se desfăşoară potrivit principiilor prevăzute în
prezentul regulament şi cerinţelor stabilite prin ghiduri şi instrucţiuni de
control, întocmite de Inspecţia de Prevenire şi aprobate prin ordin al inspectorului
general al Inspectoratului General, precum şi prin proceduri specifice şi planuri de
desfăşurare.
(2) În cazul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive, deşeuri, substanţe care
pot produce poluări accidentale, activitatea de control se execută şi în
conformitate cu reglementările specifice în materie.
ART. 36
(1) Personalul care execută controale de prevenire îşi face cunoscută calitatea
prin legitimaţia de serviciu sau de control, precum şi prin ordinul de serviciu.
(2) Fiecare control se înregistrează în registrul unic de control al
operatorului economic verificat şi, după caz, într-un registru special al
instituţiei controlate sau al localităţii, conform prevederilor legale.

(3) În situaţia neprezentării registrului unic de control, verificarea se
efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în documentul de control.
§ 1.4. Finalizarea controlului de prevenire
ART. 37
(1) Controlul de prevenire se finalizează printr-un document care se
înregistrează, se semnează şi se ştampilează de reprezentantul entităţii controlate.
(2) Controlul de fond şi tematic planificat se încheie cu un proces-verbal de
control, iar acţiunile ce vizează activităţile care prezintă pericole de accidente
majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cu un raport de inspecţie.
(3) Controalele tematice inopinate, cele efectuate la ordin, precum şi
controalele care vizează verificarea unor aspecte restrânse ale domeniilor vizate,
cum ar fi cele precizate la art. 27 lit. c)-f), se finalizează printr-o notă de
control.
(4) Controlul tematic de verificare în teren pentru emiterea autorizaţiilor de
securitate la incendiu, protecţie civilă şi a acordurilor se finalizează printr-un
referat, conform normelor metodologice specifice.
(5) Un exemplar al documentului de control rămâne la entitatea controlată, cu
excepţia referatelor întocmite pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la
incendiu, protecţie civilă şi a acordurilor.
(6) Săptămânal, documentele de control încheiate se predau către
structura/personalul cu atribuţii pe linia evaluării, analizei şi prognozei
preventive pentru valorificare, ulterior completând dosarul obiectivului.
(7) Modelele de proces-verbal de control, raport de inspecţie SEVESO, notele de
control, pe tipuri de control şi categorii de obiective, sunt prezentate în anexele
nr. 6-11.
ART. 38
Controalele de prevenire se valorifică prin următoarele modalităţi principale:
a) înlăturarea sau reducerea pericolelor şi consecinţelor posibile ale
manifestării acestora;
b) analizarea cu conducerea unităţii verificate, pe baza documentului de
control, a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă sau
informarea acesteia, în scris, asupra unor situaţii deosebite;
c) diseminarea de materiale de specialitate pentru informarea cetăţenilor şi
salariaţilor asupra riscurilor evidenţiate, asupra măsurilor de prevenire şi/sau
diminuarea efectelor unor situaţii de urgenţă şi despre modul de acţiune în timpul
unei situaţii de urgenţă şi posteveniment;
d) constatarea contravenţiilor prevăzute de actele normative în vigoare şi
aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanelor fizice şi juridice vinovate de
săvârşirea acestora;
e) propunerea către persoanele în drept, în condiţiile legii, a sistării unor
activităţi, lucrări de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării acestora;
f) stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii ori lucrări;
g) sesizarea, după caz, a procurorului şi organelor de urmărire penală cu
privire la faptele care constituie infracţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare;
h) raportarea ierarhică operativă a situaţiilor deosebite;
i) completarea şi actualizarea evidenţelor nominale şi statistice;
j) culegerea de date şi informaţii necesare întocmirii unor analize şi sinteze;
k) valorificarea concluziilor în acţiuni de informare preventivă, precum şi în
propuneri de modificare a unor reglementări;
l) informarea centrului operaţional al inspectoratului referitor la problemele
deosebite care pot afecta pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.
ART. 39
(1) Problemele deosebite referitoare la activităţi din obiectivele controlate
sunt aduse la cunoştinţa inspectorului-şef.
(2) Deficienţele care nu pot fi soluţionate la nivelul inspecţiilor judeţene fac
obiectul unor rapoarte către Inspecţia de Prevenire, al unor informări către
conducerile administraţiei publice locale, instituţii descentralizate şi

deconcentrate la nivel judeţean ce pot concura la rezolvarea situaţiilor de risc,
precum şi al unor materiale documentare.
(3) Documentele menţionate la alin. (2) se înregistrează şi se păstrează în
condiţiile prevăzute de lege şi constituie un mijloc de completare a evidenţelor
proprii.
ART. 40
(1) În baza concluziilor rezultate din rapoartele primite de la inspecţiile
judeţene, Inspecţia de Prevenire elaborează informări către conducerile
ministerelor, ale altor organe ale administraţiei publice centrale sau instituţii
publice, reorientează direcţiile prioritare de acţiune la nivel naţional sau
teritorial ori, la constatarea unor situaţii deosebite, execută verificări de
sprijin şi îndrumare la inspecţiile judeţene.
(2) Documentele de la alin. (1) se constituie ca evidenţă nominală la nivelul
direcţiilor din cadrul Inspecţiei de Prevenire.
SECŢIUNEA a 2-a
Avizare, autorizare, acord
ART. 41
Avizarea/autorizarea/acordul este modalitatea de certificare a respectării unor
cerinţe, criterii, standarde ori prevederi legale privind apărarea împotriva
incendiilor şi protecţia civilă.
ART. 42
Activitatea de avizare are ca obiect:
a) îndeplinirea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu şi a prevederilor
privind protecţia civilă la proiectarea/execuţia obiectivelor de investiţii, a
modernizărilor şi a schimbărilor de destinaţie pentru construcţii, instalaţii şi
amenajări;
b) normele şi reglementările tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de
protecţie civilă, elaborate de ministere şi de celelalte organe ale administraţiei
publice centrale;
c) reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public
şi privat al judeţului/municipiului Bucureşti;
d) materiale de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă realizate de
persoane fizice sau juridice în scopul comercializării;
e) planuri de urgenţă internă;
f) planuri de evacuare în situaţii de urgenţă;
g) planuri de intervenţie;
h) planuri de prevenire şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică;
i) înfiinţarea, extinderea, restrângerea şi desfiinţarea serviciilor
voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;
j) documentaţii de pregătire în ocupaţii din domeniul de reglementare în vederea
autorizării furnizorilor de formare profesională;
k) planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
l) propunerile pentru candidaţii la concursul de ocupare a funcţiei de şef
serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.
ART. 43
Activitatea de autorizare are ca obiect:
a) construcţii, instalaţii şi amenajări avizate şi/sau expertizate tehnic din
punctul de vedere al securităţii la incendiu şi/sau al protecţiei civile;
b) persoanele fizice şi juridice care execută lucrări în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
c) persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare,
evaluare şi control al riscului de incendiu;
d) laboratoare şi poligoane de încercări la foc şi poligoane de distrugere a
muniţiei neexplodate;
e) ruta pentru transportul deşeurilor periculoase.
ART. 44
Emiterea de acorduri are ca obiect:

a) organizarea jocurilor de artificii;
b) comercializarea articolelor pirotehnice;
c) constituirea centrelor de formare şi evaluare a competenţei profesionale a
personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private.
ART. 45
Activitatea de avizare, autorizare şi emitere de acorduri se desfăşoară potrivit
prevederilor legale în vigoare.
ART. 46
Activitatea de avizare a măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă,
cuprinse în norme şi dispoziţii emise de ministere şi alte organe ale autorităţilor
publice centrale, se desfăşoară potrivit Metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare
împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei
publice centrale, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
1.436/2006.
SECŢIUNEA a 3-a
Servicii voluntare şi servicii private pentru situaţii de urgenţă
ART. 47
(1) Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene/a municipiului Bucureşti
coordonează, controlează, sprijină şi evaluează activităţile desfăşurate de
serviciile voluntare şi private.
(2) Coordonarea, îndrumarea şi controlul serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă presupun:
a) reglementarea aspectelor privind constituirea, funcţionarea şi dotarea
serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă şi verificarea respectării
cadrului legal stabilit;
b) eliberarea avizelor de înfiinţare/desfiinţare/extindere/ restrângere a
activităţii şi pentru sectorul de competenţă;
c) desfăşurarea de controale, anunţate sau inopinate, la serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
d) îndrumarea şi instruirea personalului din serviciile voluntare/private pentru
situaţii de urgenţă;
e) organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru
prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;
f) executarea de activităţi preventive în comun, asigurarea de asistenţă tehnică
la întocmirea documentelor de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor
specifice serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;
g) organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare/private pentru
situaţii de urgenţă;
h) atragerea personalului operativ din subunităţile de intervenţie, cu
domiciliul în sectoarele de competenţă ale serviciilor voluntare, la activităţile
specifice ale acestora.
(3) Procedura-cadru de emitere a avizelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se
aprobă prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.
ART. 48
Activitatea preventivă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă se desfăşoară pe baza Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare
şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 160/2007.
ART. 49
(1) Personalul inspecţiei de prevenire cu atribuţii în coordonarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă urmăreşte activitatea şi implicarea acestor
structuri în desfăşurarea activităţilor de prevenire şi intervenţie în localităţile
repartizate prin planul anual.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) controlează, în mod obligatoriu, o dată pe
an, toate serviciile voluntare şi serviciile private constituite ca societăţi
comerciale care activează în judeţ.
SECŢIUNEA a 4-a
Pregătirea pentru situaţii de urgenţă
ART. 50
(1) Pregătirea pentru situaţii de urgenţă reprezintă forma activităţii de
prevenire prin care se transmit cunoştinţele teoretice privind tipurile de risc,
măsurile de prevenire a acestora şi se formează deprinderile practice de comportare
şi intervenţie în situaţii de urgenţă.
(2) Pregătirea pentru situaţii de urgenţă cuprinde:
a) pregătirea personalului cu funcţii de conducere din cadrul administraţiei
publice centrale şi locale, instituţiilor şi operatorilor economici;
b) pregătirea personalului de specialitate (cadru tehnic sau personal cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, inspector de protecţie civilă,
şefi serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă);
c) pregătirea personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă;
d) pregătirea populaţiei şi salariaţilor;
e) pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
f) pregătirea personalului propriu: echipa pirotehnică, echipa CBRN, personal
operativ;
g) pregătirea altor categorii de personal.
(3) Pregătirea categoriilor de personal prevăzut la alin. (2), cu excepţia celui
de la lit. f), se desfăşoară pe baza planului anual de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă, aprobat prin ordin al prefectului.
(4) La pregătirea personalului cu funcţii de conducere pot participa şi
specialişti din alte structuri cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de
urgenţă.
ART. 51
(1) Formele şi metodele utilizate în cadrul pregătirii pentru situaţii de
urgenţă sunt: cursuri, convocări, antrenamente de specialitate, aplicaţii,
exerciţii, concursuri, instructaje, schimburi de experienţă, lecţii învăţate,
seminare, sesiuni de comunicări, studiu individual, expuneri şi dezbateri.
(2) Premergător activităţilor prevăzute la alin. (1) se întocmesc, după caz,
documente de organizare şi desfăşurare.
ART. 52
Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti
stabilesc şi raportează la Inspectoratul General datele convocărilor de pregătire a
personalului cu atribuţii sau responsabilităţi în domeniu, precum şi ale
aplicaţiilor, exerciţiilor şi concursurilor de specialitate care urmează să se
desfăşoare în anul următor în judeţ, municipii, oraşe şi sectoarele capitalei.
SECŢIUNEA a 5-a
Informare preventivă
ART. 53
(1) Informarea preventivă reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi specifice
care vizează diseminarea către populaţie a măsurilor de prevenire, precum şi a
modului de comportare ce trebuie urmat, atât premergător, pe timpul manifestării
diferitelor tipuri de risc, cât şi posteveniment, în scopul preîntâmpinării
apariţiei sau al diminuării efectelor acestuia asupra comunităţilor.
(2) Activităţile de informare preventivă se desfăşoară pe baza principiilor
proactive şi participative.
(3) Obiectivul specific al activităţii de informare preventivă este acela de a
asigura cetăţenilor nivelul corespunzător de educaţie preventivă, astfel încât

comunitatea să participe activ la prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
cu care aceasta se poate confrunta.
(4) Activitatea de informare preventivă se desfăşoară de personalul inspecţiei
de prevenire şi personalul nominalizat din subunităţile de intervenţie.
(5) Pentru desfăşurarea activităţilor de informare preventivă se poate coopera
cu asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme care au
atribuţii complementare domeniului situaţiilor de urgenţă şi care pot sprijini
financiar, logistic sau sub orice altă formă, în baza unor
parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare.
(6) Personalul inspecţiei de prevenire îndrumă, sprijină şi controlează
structurile din domeniul situaţiilor de urgenţă constituite la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale, instituţiilor şi operatorilor economici în vederea
desfăşurării activităţilor de informare preventivă.
ART. 54
Modalităţile de realizare a informării preventive sunt:
a) comunicarea directă şi indirectă;
b) campanii de informare şi educare;
c) comunicate de presă;
d) puncte mobile de informare;
e) ziua porţilor deschise;
f) expoziţii;
g) concursuri cu tematică specifică;
h) activităţi interactive.
ART. 55
Mijloace utilizate în activitatea de informare preventivă sunt:
a) mass-media;
b) afişe şi panouri publicitare;
c) reviste, pliante, broşuri, flyere;
d) internet: site-uri, portaluri de socializare, forumuri;
e) bannere;
f) filme educative;
g) spoturi video sau audio;
h) puncte de informare;
i) centre de informare a cetăţenilor;
j) sisteme de avertizare/alarmare.
ART. 56
Publicul-ţintă al activităţilor de informare preventivă este reprezentat de
următoarele categorii:
a) copii preşcolari şi elevi;
b) tineri liceeni şi studenţi;
c) adulţi/salariaţi;
d) persoane vârstnice;
e) reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
ART. 57
(1) Activitatea de informare preventivă efectuată distinct se încheie prin
întocmirea documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12.
(2) Activitatea de informare preventivă desfăşurată pe timpul controalelor de
prevenire se consemnează în documentul de control încheiat.
SECŢIUNEA a 6-a
Asistenţă tehnică de specialitate
ART. 58
(1) Asistenţa tehnică de specialitate reprezintă activitatea de sprijin şi
îndrumare, pe care o desfăşoară Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene în
executarea atribuţiilor specifice.
(2) Activitatea de asistenţă tehnică se desfăşoară cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind regimul conflictului de interese.

(3) Asistenţa tehnică de specialitate se acordă în scris, la solicitări
înregistrate sau consemnate în registrul de audienţe, precum şi pe timpul
îndeplinirii activităţilor specifice.
(4) Asistenţa tehnică acordată pe timpul desfăşurării altor activităţi
preventive se consemnează în documentele de control.
(5) Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se efectuează, în limitele
competenţei şi atribuţiilor legale, în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă în
ceea ce priveşte:
a) elaborarea actelor de autoritate şi documentelor specifice activităţii de
apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la nivelul organelor
administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, operatorilor economici;
b) elaborarea reglementărilor tehnice, normelor, dispoziţiilor, regulilor,
strategiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile de
către organele administraţiei publice centrale şi locale, după caz;
c) proiectarea, executarea şi recepţia obiectivelor de investiţii şi pentru
realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
d) aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
e) informarea şi educarea preventivă a populaţiei şi a diferitelor categorii
socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apărării împotriva
incendiilor şi al protecţiei civile, riscurilor de incendiu, normelor şi măsurilor
de prevenire, reducere şi înlăturare a acestora, evoluţia incendiilor şi concluziile
desprinse din analiza acestora;
f) introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a produselor cu rol în
satisfacerea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu;
g) planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a
salariaţilor privind protecţia civilă, organizarea evacuării în caz de urgenţă
civilă;
h) decontaminarea radioactivă, biologică sau chimică;
i) activitatea pirotehnică;
j) aducerea în stare de operativitate a sistemelor de înştiinţare şi alarmare la
localităţi şi operatori economici;
k) constituirea, organizarea şi dotarea serviciilor voluntare/private pentru
situaţii de urgenţă.
ART. 59
Inspecţiile judeţene sunt obligate să pună la dispoziţie solicitantului liste cu
persoanele fizice şi juridice autorizate, verificatorii de proiecte şi experţii
tehnici atestaţi în condiţiile legii, prin afişare la sediul inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi/sau pe site-ul
inspectoratului.
SECŢIUNEA a 7-a
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
ART. 60
(1) Procesele-verbale se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale actelor normative prin care sunt prevăzute şi sancţionate
contravenţional faptele constatate.
(2) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
este prezentat în anexa nr. 13.
ART. 61
(1) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte separat pe categorii de
persoane juridice/fizice, după cum urmează:
a) sancţiunile contravenţionale principale;
b) sancţiunile contravenţionale complementare.

(2) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte pe baza datelor
furnizate de către inspectorii de prevenire şi se păstrează de către un inspector
din cadrul inspecţiei judeţene/a municipiului Bucureşti, numit conform art. 10.
(3) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor
contravenţionale împotriva cărora s-a făcut plângere conform legii se predau
consilierului juridic/biroului juridic al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă
judeţean/al municipiului Bucureşti, pentru reprezentarea în instanţă.
ART. 62
(1) Consilierul juridic al inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă participă
la instruirea inspectorilor de prevenire privind constatarea şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale.
(2) În situaţia neîncadrării funcţiei de consilier juridic, activitatea de
pregătire pe linia constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor
contravenţionale se asigură de adjunctul inspectorului-şef.
ART. 63
În vederea evitării unor situaţii de manifestare a unor tipuri de risc generate
de pericole iminente, identificate ocazional, pe timpul cât se află în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, personalul inspecţiei de prevenire poate să constate
contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale în alte împrejurări decât în
cadrul activităţilor de prevenire planificate, cu motivarea situaţiei care a
determinat acest lucru, prin raport scris.
SECŢIUNEA a 8-a
Alte forme ale activităţii de prevenire
ART. 64
Reglementarea este o formă a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
prin care Inspecţia de Prevenire propune şi elaborează proiecte de acte normative în
vederea asigurării unui cadru legal, adaptat la regulamentele, directivele şi
deciziile Uniunii Europene, în domeniile din competenţă.
ART. 65
Certificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este un sistem
procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea acestor produse în
raport cu reglementările tehnice în vigoare, respectiv cu specificaţiile tehnice
aplicabile şi se realizează de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi
Protecţie Civilă.
ART. 66
Supravegherea pieţei produselor de construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei
esenţiale de securitate la incendiu şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor reprezintă activităţile desfăşurate şi măsurile luate de Inspectoratul
General, în calitate de autoritate de supraveghere, pentru a asigura că produsele
sunt conforme cerinţelor stabilite în legislaţia comunitară de armonizare
corespunzătoare ori în legislaţia naţională sau că nu pun în pericol sănătatea,
siguranţa sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice.
ART. 67
Evaluarea în vederea desemnării reprezintă activitatea desfăşurată de către
structura specializată, la nivel naţional, din cadrul Inspecţiei de Prevenire al
cărei obiect este determinarea faptului că un organism de evaluare a conformităţii
îndeplineşte în calitate de terţă parte sarcini aparţinând procesului de evaluare şi
verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii din categoria
echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiului, precum şi încercări pentru
evaluarea comportării la foc/rezistenţei la foc/performanţei la foc exterior a
produselor pentru construcţii.
ART. 68
Auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice autorizate care
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează de
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti şi/sau de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie
Civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 69
Activitatea de monitorizare a furnizorilor de formare profesională în ocupaţii
din domeniul de reglementare al Inspectoratului General se desfăşoară de către
personalul nominalizat din structurile Inspecţiei de Prevenire şi inspecţiilor
judeţene, împreună cu organele abilitate, pe baza procedurilor specifice.
CAP. IV
Evaluarea activităţii de prevenire
ART. 70
(1) Evaluarea activităţii de prevenire la nivel naţional se efectuează anual, de
către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, de şeful Direcţiei
prevenire şi şeful Direcţiei protecţie pregătire şi educaţie preventivă a
populaţiei, precum şi periodic pe anumite segmente ale activităţii preventive.
(2) La nivel teritorial evaluarea se execută, lunar şi anual, de către adjunctul
inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al
municipiului Bucureşti şi de şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din
inspecţiile judeţene.
ART. 71
Evaluarea activităţii de prevenire are următoarele scopuri principale:
a) creşterea eficienţei activităţii de prevenire;
b) stabilirea activităţilor de prevenire care nu şi-au atins obiectivele pentru
care au fost propuse;
c) reorientarea, corectarea sau reconsiderarea direcţiilor de acţiune
preventivă, în funcţie de situaţia operativă;
d) stabilirea de programe de măsuri în vederea îmbunătăţirii nivelului de
apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile în judeţ;
e) fixarea unor obiective noi de acţiune, în funcţie de manifestarea unor noi
situaţii de urgenţă;
f) identificarea cauzelor perturbatoare în îndeplinirea obiectivelor stabilite;
g) identificarea gradului de participare a fiecărui inspector în îndeplinirea
obiectivelor.
ART. 72
(1) Evaluarea activităţii de prevenire se realizează pe baza criteriilor şi
indicatorilor stabiliţi prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului
General.
(2) Evaluarea individuală a activităţii inspectorilor de prevenire se
realizează, lunar şi anual, de către şefii de servicii/birouri/compartimente, pe
baza indicatorilor individuali.
ART. 73
(1) Activitatea fiecărui inspector de prevenire este controlată cel puţin o dată
pe trimestru de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii
de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti ori de şefii
serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul inspecţiilor judeţene, după caz.
(2) Adjunctul inspectorului-şef verifică prin sondaj, iar şefii
serviciilor/birourilor/compartimentelor din inspecţiile judeţene/a municipiului
Bucureşti verifică în totalitate documentele de control, precum şi calitatea şi
legalitatea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
(3) Constatările rezultate din verificările precizate la alin. (1) şi (2) şi
rezultatele evaluării individuale constituie aspectul principal de care se ţine
seama la evaluarea anuală sau parţială a inspectorilor de prevenire.
ART. 74
Inspecţiile judeţene raportează la Inspecţia de Prevenire următoarele:
a) lunar, evidenţa statistică privind activităţile de prevenire în primele 3
zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna anterioară, pe structura aprobată
prin ordin al inspectorului general;
b) periodic, datele potrivit structurii şi la termenele stabilite prin ordin al
inspectorului general;

c) anual, până la 15 ianuarie, raportul privind concluziile rezultate din
evaluarea activităţii preventive desfăşurate în anul precedent, pe structura
stabilită prin ordin al inspectorului general.
CAP. V
Dispoziţii finale
ART. 75
(1) Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene întocmesc, păstrează şi
actualizează evidenţele în scris şi/sau pe suport magnetic, astfel încât să fie
accesibile ori de câte ori este nevoie, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Evidenţele utilizate în activitatea de prevenire se clasifică în evidenţe
nominale şi evidenţe statistice.
(3) Structura şi conţinutul evidenţelor se stabilesc prin instrucţiuni aprobate
prin ordin al inspectorului general.
ART. 76
(1) Pentru desfăşurarea activităţii de prevenire, Inspectoratul General,
respectiv inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului
Bucureşti, asigură inspectorilor de prevenire mijloace de transport sau decontarea
cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţie de detaşare şi alte materiale
necesare, în condiţiile legii.
(2) Planificarea utilizării mijloacelor de transport se întocmeşte de către
adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de inspectorul-şef.
(3) La nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al
municipiului Bucureşti se asigură procurarea de materiale documentare şi legislative
necesare desfăşurării activităţii de prevenire, aparatură specifică, precum şi de
documente tipizate dintre cele prevăzute în anexele la prezentul regulament.
ART. 77
Termenii şi expresiile folosite în prezentul regulament sunt cele definite de
legislaţia specifică în vigoare.
ART. 78
Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA 1
la regulament
LEGITIMAŢIE DE CONTROL
- model -------------NOTĂ(CTCE)
Modelul legitimaţiei de control (faţă, verso) se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 410 din 8 iulie 2013, la pagina 13 (a se vedea imaginea
asociată).
ANEXA 2
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ................
Aprob.
Adjunct al inspectorului-şef,
...................

Avizat.
Şef serviciu/birou/compartiment,
...................
CALCULUL FONDULUI DE TIMP
Numele şi prenumele ...................
*T*
*Font 7*
┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬──────┐
│Nr. │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│crt.│
Activităţi
│ I │ II │ III │ IV │ V │ VI │VII │VIII │ IX │ X │ XI │ XII │Total │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 1.│Zile calendaristice
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 2.│Concedii de odihnă şi de studii
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 3.│Zile libere
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│Total zile lucru
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┬─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 1.│Cursuri de pregătire
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 2.│Pregătire de specialitate în inspectorat
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 3.│Verificări/evaluări
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 4.│Servicii/grupe operative
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│Total zile efective rămase pentru activităţi
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│preventive
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┬─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 1.│Planificarea şi pregătirea controalelor
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 2.│Evaluări ale activităţii preventive
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 3.│Activităţi preventive*)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│ 4.│Alte activităţi specifice**)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴──────┘

*ST*
--------*) Se vor stabili pe forme ale activităţii preventive specifice
serviciului/biroului/compartimentului şi în concordanţă cu fişa postului.
**) Analize, arhivare, sinteze, informării, petiţii etc.
Semnătura titularului
...................
ANEXA 3
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ................
Aprob.
Adjunct al inspectorului-şef,
...................
Avizat.
Şef serviciu/birou/compartiment,
...................
PLAN LUNAR INDIVIDUAL

- model *T*
*Font 7*
┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │
│
Numele şi prenumele titularului ............................
│
│crt.│
Activitatea
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
Anul ................... luna ...................
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
Ziua
│
│
│
├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│
│
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1.│Activităţi preventive
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 2.│Alte activităţi
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
└────┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

*ST*
Semnătura titularului
...................
ANEXA 4
la regulament
FIŞA OBIECTIVULUI (OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUŢIA)
- model *T*
Denumirea operatorului economic/ ┌─────────────────────────────────────────────┐
instituţiei
│ Denumirea în clar
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Administrator/Conducător

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Date de identificare
│
│ Telefon serviciu
│
│ Telefon domiciliu
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Coordonatele operatorului
economic/instituţiei

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Adresa sediului unde se află operatorul
│
│ economic/instituţia
│
│ Telefon, fax, e-mail
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Coordonatele filialelor/
sucursalelor/punctelor de

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Adresă, telefon, fax, e-mail pentru fiecare│

lucru (dacă este cazul)

│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Număr de înregistrare
din registrul comerţului

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Cadru tehnic cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva
incendiilor/Inspector de
protecţie civilă

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Nume şi prenume
│
│ Telefon serviciu
│
│ Telefon domiciliu
│
│ Certificat de competenţă │
│ termen de valabilitate
│
└─────────────────────────────────────────────┘

*ST*
1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│1.1. Aspecte generale
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Domeniul de activitate
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Anul de construire (punere în funcţiune) │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Suprafaţa construită/desfăşurată
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Număr niveluri (regim de înălţime)
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Clasificare construcţie (civilă, de
│
│
│producţie, de depozitare, cu funcţiuni
│
│
│mixte)
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Structura de rezistenţă a construcţiei
│
│
│(structură metalică, beton armat, zidărie,│
│
│lemn, mixtă etc.)
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Personal angajat*
│
│
│* Număr estimativ.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Utilizarea clădirii*
│
│
│* Prezenţa oamenilor în clădire:
│
│
│permanent/temporar.
│
│
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│1.2. Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare
│
│1.2.1. Clădirea X_(1 ... N)
│
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Date constructive
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Stabilitatea la foc*
│
│
│* Din proiect sau alte documente tehnice. │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Compartimente de incendiu
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Căi de acces, intervenţie şi evacuare*
│
│
│* Număr, gabarit, marcare/semnalizare.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Case de scări (închise/deschise)*
│
│
│* Număr, gabarit, alcătuire constructivă. │
│

├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Ascensoare de intervenţie*
│
│
│* Potrivit reglementării.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Date tehnice
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Sisteme de ventilaţie/climatizare
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Sisteme de încălzire
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Instalaţii electrice
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Instalaţie de alimentare cu gaze
│
│
│naturale/G.P.L.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Iluminat de siguranţă
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Sisteme şi instalaţii tehnologice
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului
│
│
│şi gazelor fierbinţi
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Sisteme de detectare a incendiilor
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Sisteme de alarmare/avertizare
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Sisteme de limitare a propagării
│
│
│incendiilor*
│
│
│* Uşi rezistente la foc, clapete antifoc, │
│
│sisteme de obturare, oprirea automată a
│
│
│sistemului de ventilare, protecţii ale
│
│
│structurilor metalice/de beton/lemn etc. │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Sisteme de detectare a gazelor
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Instalaţii speciale de stingere cu apă*
│
│
│* Tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), │
│
│zone protejate, număr capete de refulare │
│
│etc.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli* │
│
│* Tip, zone protejate, număr capete de
│
│
│refulare etc.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Alte instalaţii de stingere (pulbere,
│
│
│spumă etc.)
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Instalaţie de protecţie împotriva
│
│
│trăsnetului
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Stingătoare*
│
│
│* Pe tipodimensiuni.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Hidranţi interiori/coloane uscate
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Hidranţi exteriori
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Alimentarea cu apă pentru stingerea
│
│
│incendiilor (rezerva de apă, pompe)
│
│

├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Utilaje şi autospeciale de intervenţie din│
│
│dotarea serviciului privat pentru situaţii│
│
│de urgenţă
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Stocuri de produse de stingere/
│
│
│neutralizatori
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Echipament de protecţie al personalului de│
│
│intervenţie în funcţie de riscurile
│
│
│existente şi de efectele negative ale
│
│
│incendiilor specifice
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Denumirea substanţelor periculoase
│
│
│folosite, clasificare*
│
│
│* În conformitate cu Sistemul internaţio- │
│
│nal de clasificare al substanţelor
│
│
│periculoase, fraze de risc asociate.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Cantitatea existentă în unitate*
│
│
│* Pentru fiecare substanţă în parte.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Loc de depozitare*
│
│
│* Instalaţie, echipament de proces, sistem│
│
│de stocare, sistem de compresie, conducte │
│
│etc.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Mod de operare
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Organizarea alarmării
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Instruirea personalului*
│
│
│* Dacă este executată periodic, de către │
│
│cine, dacă este persoană atestată.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Control intern de prevenire*
│
│
│* Dacă se execută, de către cine.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Serviciu privat pentru situaţii de
│
│
│urgenţă*
│
│
│* Dacă există sau este încheiat contract. │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Planuri/exerciţii de evacuare din clădire*│
│
│* Când s-a executat ultima oară, ce
│
│
│probleme deosebite au fost constatate pe │
│
│timpul exerciţiului.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Afişare instrucţiuni specifice
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Obligaţiile administratorului/conducerii │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/│
│
│personalului din structura cu atribuţii de│
│
│apărare împotriva incendiilor/de protecţie│
│
│civilă
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Ordinea interioară*
│
│
│* Reglementări pentru lucrul cu foc des- │
│
│chis, fumatul, depozitarea şi evacuarea
│
│
│deşeurilor şi reziduurilor combustibile, │
│
│lucrările premergătoare şi pe timpul
│
│
│sezonului rece, perioadelor caniculare şi │
│
│secetoase, sunt asigurate căi de acces,
│
│
│de evacuare şi de intervenţie.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Documente specifice de apărare împotriva │
│
│incendiilor*
│
│
│* Potrivit reglementărilor în domeniu.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Documente specifice de protecţie civilă* │
│
│* Potrivit reglementărilor în domeniu.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Reglementarea modului de întreţinere,
│
│
│verificare, reparare a mijloacelor tehnice│
│
│de apărare împotriva incendiilor*
│
│
│* Persoana juridică atestată.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Evidenţa incendiilor de la punerea în
│
│
│funcţiune a operatorului economic/institu-│
│
│ţiei* (pe fiecare clădire în parte)
│
│
│* Se vor preciza cauzele de incendiu.
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 5
la regulament
FIŞA LOCALITĂŢII
- model *T*
Localitate

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Denumire localitate
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Adresa sediului primăriei

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Adresa sediului primăriei
│
│ Telefon, fax, e-mail
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Operatori economici/
instituţii în subordine

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Adresă, telefon, fax, e-mail │
│ pentru fiecare
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Primar

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ Nume şi prenume
│
│ Telefon serviciu
│
│ Telefon domiciliu
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Secretar

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Nume şi prenume
│
│ Telefon serviciu
│
│ Telefon domiciliu
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Cadru tehnic cu tribuţii în
domeniul apărării impotriva
incendiilor/Inspector de
protecţie civilă

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Nume şi prenume
│
│ Telefon serviciu
│
│ Telefon domiciliu
│
│ Certificat de competenţă │
│ termen de valabilitate
│
└─────────────────────────────────────────────┘

*ST*
1. Date generale privind localitatea:
*T*
┌───────────────────┬────────────────────────────┐
│Populaţia
│
Nr. locuitori
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│oraş (comună)
│
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│satul
│
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│satul
│
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│satul
│
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│satul
│
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│satul
│
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│Suprafaţa totală
│ ha
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│- în intravilan
│ ha
│
├───────────────────┼────────────────────────────┤
│- în extravilan
│ ha
│
└───────────────────┴────────────────────────────┘
*ST*
2. Operatori economici/instituţii publice în subordine
*T*
┌──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┐
│
Denumire
│
Domeniul de activitate
│
Riscuri specifice │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│

├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│
└──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────┘
*ST*
3. Tipuri de riscuri specifice:
*T*
┌────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────────┐
│A. Riscuri naturale:
│ DA │ NU │
Detalii
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- fenomene meteorologice periculoase
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- alunecări de teren
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- incendii de pădure
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- avalanşe
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- fenomene distructive de origine geologică
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│B. Riscuri tehnologice:
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- accidente, avarii, incendii şi explozii
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- poluare ape
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau
│
│
│
│
│amenajări
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- avarii la utilităţile publice
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- muniţie neexplodată
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│C. Riscuri biologice:
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- îmbolnăviri în masă
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- epidemii
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────────┤
│- epizootii/zoonoze
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────────┘
*ST*
4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă:
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Constituirea comitetului local pentru
│
│
│situaţii de urgenţă
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Regulamentul privind structura organiza- │
│
│torică, atribuţiunile funcţionale şi
│
│
│dotarea comitetului local pentru situaţii │
│
│de urgenţă
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Organizarea pregătirii pentru intervenţie │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nivelul de pregătire a personalului
│
│

├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Asigurarea înştiinţării şi alarmării
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- centrală telefonică nr.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- tipul
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. abonaţi
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- telefon primărie
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- telefon post poliţie
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- fax
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- radioreceptor
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- sirenă electrică
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- clopote biserici
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Asigurarea protecţiei prin adăpostire
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. subsoluri, pivniţe, crame
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- suprafaţa (mp)
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- suprafaţa (mp)
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Adăposturi de protecţie civilă, din care: │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- cu sisteme de filtroventilaţie
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- fără sisteme de filtroventilaţie
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Asigurarea protecţiei N.B.C.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- existenţa mijloacelor de protecţie
│
│
│individuală (cartuşe filtrante sorbante
│
│
│nr. ....)
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. măşti contra gazelor
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. complete de protecţie
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. dispensare medicale
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. cadre medii
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. medici
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. dispensare sanitar-veterinare
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. medici veterinari
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│- nr. tehnicieni
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. laboratoare medicale
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- nr. laboratoare sanitar-veterinare
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Asigurarea acţiunilor de evacuare
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Logistica acţiunilor de intervenţie
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Elaborarea planurilor pentru situaţii de │
│
│urgenţă
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
5. Alimentarea cu apă
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Necesarul de apă
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Rezerva de apă de incendiu asigurată
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Hidranţi exteriori
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- în funcţiune
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- dezafectaţi
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- defecţi
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Rampe de alimentare la surse naturale
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- în funcţiune
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- dezafectate
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- defecte
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Notificare
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Înştiinţare şi pregătirea pentru
│
│
│intervenţie
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Amplasarea locului de conducere
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Alarmarea populaţiei din zona de pericol │
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Măsuri de intervenţie operativă
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Conducerea acţiunilor de intervenţie
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Forţe şi mijloace
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Cooperarea cu alte forţe
│
│

└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
7. Sisteme de anunţare/alarmare
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
8. Căi de acces
*T*
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│
Localizare
│
Situaţia existentă*)
│
├─────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
│
│
├─────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
│
│
├─────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
│
│
├─────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│
│
│
└─────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
------*) Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile din cauza
înrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie,
furtuni, avalanşe etc.).
9. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
9a. Date generale
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│
Categoria
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Autospecială(e)/utilaj de stingere*
│
│
│* Tip/numărul pentru fiecare tip.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Personal angajat*
│
│
│* Număr/dacă are certificat de formare/
│
│
│evaluare.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Personal voluntar*
│
│
│* Număr/dacă are certificat de formare/
│
│
│evaluare.
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Numărul specialiştilor pentru activitatea │
│
│de prevenire
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Pregătirea personalului
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Număr controale efectuate
│
│

├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Număr sancţiuni aplicate
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Organizarea la nivelul localităţii a
│
│
│următoarelor activităţi:
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- lucrul cu foc deschis
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi │
│
│reziduurilor combustibile
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- lucrările premergătoare şi pe timpul
│
│
│sezonului rece
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│- lucrările premergătoare şi pe timpul
│
│
│perioadelor caniculare şi secetoase
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 6
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ............
PROCES-VERBAL DE CONTROL
(operator economic/instituţie)
...............................
- model Încheiat astăzi, ....., cu prilejul controlului privind apărarea împotriva
incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.
481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Unitatea controlată
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Administrator/Conducător
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Adresa
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Număr de înregistrare din registrul
│
│
│comerţului
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Desfăşurat în perioada
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Inspectori
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Participanţi din partea unităţii
│
│
│controlate
│
│

├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Locul şi data
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
I. Acte normative aplicabile
II. Constatări
*T*
*Font 9*
┌────┬─────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┐
│Nr. │
│
Locul/
│ Baza
│ Solu- │ Nesolu- │Bază legală│
│
│crt.│
Nereguli
│Locurile de │ legală │ ţionată │ ţionată │
de
│Cuantum│
│
│
│manifestare │încălcată│
│
│sancţionare│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│ I. │Organizatorice
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│II. │Pregătire
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│III.│Constructive
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│IV. │Tehnice
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│ V. │Privind serviciul
│
│
│
│
│
│
│
│
│privat pentru situaţii
│
│
│
│
│
│
│
│de urgenţă
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┤
│VI. │ Nereguli nesoluţionate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare │
├────┼─────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┘

*ST*
III. Activităţi de informare preventivă şi alte activităţi desfăşurate pe timpul
controlului (instruiri, analize, exerciţii etc.)
1. Activităţi desfăşurate
*T*
┌────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬────────┐
│Nr. │
Tipul de
│Subiect (risc)│
│
Număr
│ Obser- │
│crt.│
activitate*1)
│ abordat*2) │Grup-ţintă*3)│ participanţi │ vaţii │
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴────────┤
│Concluzii privind activităţile desfăşurate
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
--------*1) Lecţie deschisă, instruire, exerciţiu de evacuare etc.
*2) Incendiu, cutremur, inundaţie etc.

*3) Adulţi, studenţi, elevi, preşcolari.
2. Materiale diseminate
*T*
┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬────────────┬───────┐
│Nr. │
Tipul de
│
│
Risc
│
Forma de │
Număr
│ Obser-│
│crt.│ material*1) │ Denumirea │abordat*2)│prezentare*3)│exemplare*4)│ vaţii │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴───────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴───────┘
*ST*
------*1) Pliant, broşură, flyer, afiş, revistă, film educativ, clip video/audio.
*2) Incendiu, cutremur, inundaţie etc.
*3) Tipărit sau pe suport informatic.
*4) În cazul materialelor tipărite.
3. Asistenţă tehnică
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV. Sancţiuni aplicate:
*T*
*Font 9*
┌────┬───────────┬────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
Sancţiuni
│
│
│
│Neregula sancţionată│
├─────────────────────────┬─────────┤
│Nr. │ Persoana │ (se consemnează
│Serie/nr. PVCSC│
Principale
│
│
│crt.│sancţionată│poziţia din tabelul │
├──────────┬──────────────┤ Comple- │
│
│
│ II - Constatări) │
│
Tipul │Valoare amendă│ mentare │
│
│
│
│
│sancţiunii│
(lei)
│
│
├────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴───────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┘

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi
informat în
scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........ până la data de
......
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare, din care:
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
...........
- un exemplar la
.................................................................
- un exemplar la
.................................................................
Reprezentanţii
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
economic/instituţiei
(numele şi prenumele în clar,
clar

Reprezentantul
operatorului
(numele şi prenumele în

nr. legitimaţie de control şi semnătura)
Nr. de înregistrare document

şi semnătura)
Nr. de înregistrare

document
Loc ştampilă
*ST*
ANEXA 7
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ..........
PROCES-VERBAL DE CONTROL
(localitate)
......................
- model Încheiat astăzi, ......, la primăria ......... cu prilejul controlului privind
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor
Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările
ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste.
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Localitatea controlată
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Primar
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Desfăşurat în perioada
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Inspectori
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Participanţi din partea unităţii
│
│
│controlate
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Locul şi data
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
I. Operatori economici/instituţii publice în subordine - controlate
II. Acte normative aplicabile
III. Constatări
*T*
*Font 9*
┌───┬───────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────┬───────┐
│Nr.│
│
Locul/ │ Baza
│ Solu- │Nesolu-│Bază legală│
│
│crt│
Nereguli
│Locurile de│ legală │ţionată │ţionată│
de
│Cuantum│

│
│
│manifestare│încălcată│
│
│sancţionare│
│
├───┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ 1.│ Organizatorice:
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│1.1. Comitetul local pentru│
│
│
│
│
│
│
│
│situaţii de urgenţă
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│1.2. Apărare împotriva
│
│
│
│
│
│
│
│
│incendiilor
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│1.3. Protecţie civilă
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│1.4. Pregătire
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ 2.│ Tehnic-constructive
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│2.1. Construcţii/spaţii/
│
│
│
│
│
│
│
│
│amenajări/instalaţii
│
│
│
│
│
│
│
│
│aferente acestora
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│2.2. Alimentări cu apă
│
│
│
│
│
│
│
│
│pentru intervenţie
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ 3.│Serviciul voluntar pentru │
│
│
│
│
│
│
│
│situaţii de urgenţă
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│3.1. Constituire/încadrare/│
│
│
│
│
│
│
│
│dotare
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│3.2. Pregătirea şi
│
│
│
│
│
│
│
│
│organizarea intervenţiei
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│
│3.3. Activitatea preventivă│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────┴───────┤
│ 4.│ Nereguli nesoluţionate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare
│
├───┼───────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────┬───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───┴───────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────┴───────┘

*ST*
IV. Activităţi de informare preventivă şi alte activităţi desfăşurate pe timpul
controlului (instruiri, analize, exerciţii etc.)
1. Activităţi desfăşurate
*T*
┌────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┐
│Nr. │
Tipul de
│Subiect (risc)│
│
Număr
│
│
│crt.│ activitate*1) │ abordat*2) │Grup-ţintă*3)│ participanţi │ Observaţii│
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┤
│Concluzii privind activităţile desfăşurate
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
-------*1) Instruire, exerciţiu de evacuare, alarmare publică locală etc.
*2) Incendiu, cutremur, inundaţie etc.
*3) Adulţi, copii.

2. Materiale diseminate
*T*
┌────┬──────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │
Tipul de
│
│
Risc
│
Forma de │
Număr
│ Obser- │
│crt.│ material*1) │ Denumirea │abordat*2)│prezentare*3)│exemplare*4)│ vaţii │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴──────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴────────┘
*ST*
--------*1) Pliant, broşură, flyer, afiş, revistă, film educativ, clip video/audio.
*2) Incendiu, cutremur, inundaţie etc.
*3) Tipărit sau pe suport informatic.
*4) În cazul materialelor tipărite.
3. Asigurarea respectării obligaţiilor în domeniul informării preventive
*T*
*Font 7*
┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┬────────┐
│
│
│
Materiale realizate
│
Modalităţi de diseminare
│
Exerciţii, │
│
│
│ Tipul de
├───────┬──────────┬────────┬─────┼──────┬─────────┬─────────┬─────┤
aplicaţii
│ Obser- │
│Nr. │localitate*1)│ Tip
│
Risc
│ Grup- │
│Panou │ Punct │ Centru │Mass-│ planificate şi│ vaţii │
│crt.│
│ mate- │abordat*3)│ţintă*4)│Tiraj│ de │
de
│
de
│media│ desfăşurate*5)│
│
│
│
│rial*2)│
│
│
│afişaj│informare│informare│
│
│
│
├────┼─────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼─────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼─────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────────────┴───────┴──────────┴────────┴─────┴──────┴─────────┴─────────┴─────┴───────────────┴────────┘

*ST*
--------*1) Municipiu, oraş, comună.
*2) Pliant, broşură, flyer, afiş, revistă, film educativ, clip video/audio.
*3) Incendiu, cutremur, inundaţie etc.
*4) Adulţi, copii.
*5) Evacuare, de alarmare publică locală etc.
4. Asistenţă tehnică
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V. Sancţiuni aplicate:
*T*
*Font 9*
┌────┬───────────┬────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
Sancţiuni
│
│
│
│Neregula sancţionată│
├─────────────────────────┬─────────┤
│Nr. │ Persoana │ (se consemnează
│Serie/nr. PVCSC│
Principale
│
│
│crt.│sancţionată│poziţia din tabelul │
├──────────┬──────────────┤ Comple- │
│
│
│ III - Constatări) │
│
Tipul │Valoare amendă│ mentare │
│
│
│
│
│sancţiunii│
(lei)
│
│
├────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│

└────┴───────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┘

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi
informat în
scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .......................
până la
data de ........................
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare, din care:
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
..............;
- un exemplar la
....................................................................;
- un exemplar la
................................................................... .
Reprezentanţii Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă
(numele şi prenumele în clar,
nr. legitimaţie de control şi semnătura)

Primar
(numele şi prenumele în clar
şi semnătura)
Participanţi la control din partea

autorităţii
administraţiei publice locale
(numele şi prenumele în clar şi
semnătura)
Nr. de înregistrare document

Nr. de înregistrare document
Loc ştampilă (dacă există)

*ST*
ANEXA 8
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........
PROCES-VERBAL DE CONTROL
(obiective de investiţii)
.............................
- model Încheiat astăzi, ......., cu prilejul controlului privind apărarea împotriva
incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.
481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
*T*
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Unitatea controlată
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Administrator/conducător
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Adresa
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Număr de înregistrare din registrul
│
│
│comerţului
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Desfăşurat în perioada
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Inspectori
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Participanţi din partea unităţii
│
│
│controlate
│
│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Locul şi data
│
│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*
I. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă
*T*
*Font 9*
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Aspecte generale
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Date de identificare ale obiectivului de investiţie │
│
│construcţie, instalaţie tehnologică (denumirea lucrării │
│
│de construcţie conform Legii nr. 50/1991 privind autori- │
│
│zarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, │
│
│cu modificările şi completările ulterioare, numărul
│
│
│proiectului, beneficiar, investitor, proiectant,
│
│
│verificator, expert)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Tipul şi destinaţia clădirii (civilă - comerţ, sănătate │
│
│etc., înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de
│
│
│producţie sau depozitare, cu funcţiuni mixte)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Categoria de construcţie prevăzută cu adăpost de
│
│
│protecţie civilă
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Categoria şi clasa de importanţă, conform reglementărilor│
│
│specifice privind sistemul calităţii în construcţii
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Regim de înălţime
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Aria construită şi desfăşurată
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora │
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Riscul de incendiu al construcţiilor şi compartimentelor │
│
│de incendiu
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Echiparea şi dotarea cu sisteme de protecţie la incendii │
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Numărul maxim de persoane sau animale
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capacităţi de depozitare sau adăpostire
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de│
│
│substanţe periculoase
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Nr. de adăposturi proiectate (buc.)/Suprafaţă totală (mp)│
│
│/Capacitate totală (persoane), din care:
│
│

├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│- cu instalaţii de filtroventilaţie: nr. (buc.)/suprafaţă│
│
│(mp)/capacitate (persoane)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│- fără instalaţii de filtroventilaţie: nr. (buc.)/
│
│
│suprafaţă (mp)/capacitate (persoane)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Date constructive (nr. accese, ieşire de salvare etc.)
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Dotarea adăpostului de protecţie civilă (instalaţii de
│
│
│filtroventilaţie, sanitare, electrice, tâmplărie metalică│
│
│de protecţie etc.)
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

*ST*
II. Constatări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă
II.1. Deficienţe constatate la verificarea proiectului obiectivului de
investiţie
II.2. Deficienţe constatate la verificarea conformităţii măsurilor de apărare
împotriva incendiilor/măsurilor specifice adăposturilor de protecţie civilă
stabilite în reglementările tehnice, documentaţiile care au stat la baza emiterii
avizelor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă, documentaţiile tehnice de
execuţie, dispoziţiile de şantier, măsurile prevăzute în procesele-verbale de
control anterioare, rapoartele de expertiză etc., cu cele realizate pe teren
II.3. Deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor constatate la
organizările de şantier şi pe timpul executării lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora
III. Sancţiuni aplicate:
*T*
*Font 9*
┌────┬───────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
Sancţiuni
│
│
│
│
Neregula
│
├─────────────────────────┬─────────┤
│Nr. │ Persoana │
sancţionată
│Serie/nr. PVCSC│
Principale
│
│
│crt.│sancţionată│
│
├──────────┬──────────────┤ Comple- │
│
│
│
│
│
Tipul │Valoare amendă│ mentare │
│
│
│
│
│sancţiunii│
(lei)
│
│
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴───────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┘

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi
informat
în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ......... până la
data de ..............
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care:
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
.............;
- un exemplar la
...................................................................;
- un exemplar la
...................................................................;

Reprezentanţii Inspectoratului
investiţii
pentru Situaţii de Urgenţă
semnătura)
(numele şi prenumele în clar,
nr. legitimaţie de control şi semnătura)
Nr. de înregistrare document

Reprezentantul obiectivului de
(numele şi prenumele în clar şi

Nr. de înregistrare document
Loc ştampilă

*ST*
ANEXA 9
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .........
PROCES-VERBAL DE CONTROL
(pentru obiective hidrotehnice)
..........................................
Încheiat astăzi, ........, la ........ (obiectivul hidrotehnic) cu prilejul
controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat
potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste.
*T*
Administrator/Conducător

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Unitate controlată

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Număr de înregistrare din
registrul comerţului

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Desfăşurat în perioada

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Inspector

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Participanţi din partea
unităţii controlate

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Locul şi data

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

*ST*
1. Date de identificare a obiectivului hidrotehnic
(Prezentare generală: conform documentaţiei tehnice şi fişei tehnice a
obiectivului)
*T*
*Font 9*
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

*ST*
2. Date privind exploatarea şi funcţionarea obiectivului (conform regulamentului
de organizare şi exploatare)
*T*
*Font 9*
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Ipoteze de avarii
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Măsuri ce se iau la atingerea situaţiilor critice
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Evaluarea efectelor unei avarii sau accident la obiectiv:│
│
│- localităţi afectate
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│- operatori economici, instituţii publice, populaţie,
│
│
│colectivităţi de animale, bunuri materiale etc. afectate │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

*ST*
3. Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea prevenirii
unor avarii sau accidente:
*T*
*Font 9*
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Responsabilităţi privind aplicarea prevederilor legale în│
│
│domeniul managementului situaţiilor de urgenţă
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Organizarea şi încadrarea cu personal
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Organizarea pregătirii personalului
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Identificarea şi evaluarea pericolelor
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Supravegherea continuă a obiectivului şi asigurarea
│
│
│funcţionării în siguranţă a acestuia
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Materializarea în teren a nivelurilor maxime înregistrate│
│
│pentru reconstituirea undelor de viitură şi actualizarea │
│

│valorilor caracteristice de apărare
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

*ST*
4. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:
*T*
*Font 9*
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Notificare
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Dotarea cu mijloace de intervenţie, necesar şi existent │
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Mijloace de protecţie individuală specifice
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Alarmarea personalului şi salariaţilor
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Asigurarea conducerii acţiunilor de intervenţie
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Intervenţia forţelor proprii
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Cooperarea cu forţele specializate ale inspectoratului
│
│
│pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe specializate
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

*ST*
5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control
desfăşurată de inspector
6. Nereguli constatate pe timpul controlului
7. Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate
8. Sancţiuni:
*T*
*Font 9*
┌────┬───────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
Sancţiuni
│
│
│
│
Neregula
│
├─────────────────────────┬─────────┤
│Nr. │ Persoana │
sancţionată
│Serie/nr. PVCSC│
Principale
│
│
│crt.│sancţionată│
│
├──────────┬──────────────┤ Comple- │
│
│
│
│
│
Tipul │Valoare amendă│ mentare │
│
│
│
│
│sancţiunii│
(lei)
│
│
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴───────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┘

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi
informat
în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ......... până la
data
de ...........
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care:
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
.............;
- un exemplar la ..................;
- un exemplar la .................. .
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ..........

Reprezentantul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
semnătura)
(numele şi prenumele în clar,
nr. legitimaţie control şi semnătura)

Reprezentantul beneficiarului
(numele şi prenumele în clar şi

Nr. de înregistrare document

Nr. de înregistrare document
Loc ştampilă (dacă există)

*ST*
ANEXA 10
la regulament
*T*
Nr. ........./..........

Nr. de înregistrare la unitatea controlată:
............/............

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
RAPORT DE INSPECŢIE SEVESO
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Nr. din Registrul unic de control: ...............
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Denumirea obiectivului:
│
│
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Date de identificare ale unităţii inspectate: │
│
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Încadrare conform Hotărârii Guvernului nr.
│
│
│804/2007 privind controlul asupra pericolelor │
│
│de accident major în care sunt implicate
│
│
│substanţe periculoase, cu modificările
│
│
│ulterioare
│
│
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Data efectuării inspecţiei:
│
│
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Participanţi:
│
│
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│
│
│
│
├─────────────────────────────┤
│
│
│
│
├─────────────────────────────┤
│
│
│
│
├─────────────────────────────┤
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│
Tematica
│
Părţile
│ Criteriile │
│
│verificate ale │
de
│
│
│ obiectivului │ selecţie
│
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│
│

│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘
Documentele luate în considerare:
┌──────┬──────┐
│ Da │ Nu │
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│
Documente
│
Verificare în teren
│
│
│
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│Decizia de numire│Este numit responsabil în domeniul
│
│
│
│a responsabilului│managementului securităţii?
│
│
│
│în managementul ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│securităţii
│Fişa postului conţine îndatoriri pe această │
│
│
│
│linie?
│
│
│
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│Notificarea
│Capacităţile de stocare sunt conforme
│
│
│
│activităţii
│ultimei notificări?
│
│
│
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│Analiza de risc │Mijloacele de siguranţă şi protecţie
│
│
│
│
│prezentate în cadrul analizei de risc există │
│
│
│
│în teren şi funcţionează?
│
│
│
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│Informare
│Operatorul desfăşoară o campanie continuă de │
│
│
│
│informare a populaţiei şi rezultatele acestei│
│
│
│
│campanii sunt supuse unui audit?
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│
│Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 │
│
│
│
│pentru aderarea României la Convenţia privind│
│
│
│
│efectele transfrontiere ale accidentelor
│
│
│
│
│industriale, adoptată la Helsinki la
│
│
│
│
│17 martie 1992, a notificat autorităţile
│
│
│
│
│ţării vecine asupra pericolului reprezentat │
│
│
│
│de amplasament?
│
│
│
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│Planul de urgenţă│Planul de urgenţă al operatorului este
│
│
│
│internă
│acelaşi cu cel transmis Inspectoratului
│
│
│
│
│pentru Situaţii de Urgenţă?
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│
│Actualizările/Reviziile sunt la zi?
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│
│Planul de urgenţă externă se găseşte la
│
│
│
│
│dispecerat sau ofiţerul de serviciu?
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│
│Extrasele din plan au fost transmise compar- │
│
│
│
│timentelor de specialitate din cadrul
│
│
│
│
│operatorului, forţelor de intervenţie, insti-│
│
│
│
│tuţii publice/operatori posibili a fi afec- │
│
│
│
│taţi de un accident?
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│
│Angajaţii/Forţele de intervenţie/Personalul │
│
│
│
│de decizie au/are cunoştinţe despre planul de│
│
│
│
│urgenţă internă?
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│
│Există concordanţă între exerciţiile
│
│
│
│
│desfăşurate pe amplasament cu planificarea
│
│
│
│
│acestora şi rapoartele după exerciţii?
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│
│Există concordanţă între scenariile din
│
│
│
│
│planul de urgenţă internă (PUI) şi exerci│
│
│
│
│ţiile desfăşurate?
│
│
│
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘
┌──────────┬────────────┬─────────┐
Sistemul de management al securităţii*)
│ Respectă │Indeplineşte│ Grad
│
conform anexei nr. 3 la Hotărârea
│ cerinţele│ cerinţele │scăzut de│
Guvernului nr. 804/2007, cu modificările │ghidurilor│
într-o
│ confor- │
ulterioare
│ /practi- │ măsură sa- │ mitate │
│ cilor
│ tisfăcă- │asigurând│
│ interna- │
toare
│ minimul │
│ ţionale │
│ de se- │
│
│
│curitate │
┌──────────────────┬─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Politica de
│Este acoperitoare şi
│
│
│
│
│prevenire a
│întocmită corespunzător? │
│
│
│
│accidentelor
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│majore/de
│Este făcută publică
│
│
│
│
│management
│angajaţilor prin afişa- │
│
│
│
│în domeniul
│rea acesteia în locuri
│
│
│
│
│siguranţei/
│vizibile?
│
│
│
│
│securităţii
│
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Organizare şi
│Au fost identificate
│
│
│
│
│personal
│nevoile de pregătire ale │
│
│
│
│
│întregului personal
│
│
│
│
│
│(angajaţi sau
│
│
│
│
│
│contractori)?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Sunt specificate cerin- │
│
│
│
│
│ţele minime de pregătire │
│
│
│
│
│pentru fiecare post?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Este stabilit un plan
│
│
│
│
│
│pentru pregătirea perso- │
│
│
│
│
│nalului şi verificarea
│
│
│
│
│
│cunoştinţelor?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există un audit scris al │
│
│
│
│
│sistemului ce prezintă
│
│
│
│
│
│recomandări cu termene
│
│
│
│
│
│stabilite?
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Identificarea
│Este implementat un
│
│
│
│
│şi evaluarea
│sistem pentru identifi- │
│
│
│
│riscurilor
│carea continuă a hazar- │
│
│
│
│
│durilor (operare normală │
│
│
│
│
│/anormală)?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există proceduri pentru │
│
│
│

│
│evaluarea riscurilor
│
│
│
│
│
│(probabilitate/frecvenţă │
│
│
│
│
│şi magnitudine)?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există un sistem pentru │
│
│
│
│
│controlul riscurilor
│
│
│
│
│
│(asigurarea că riscurile │
│
│
│
│
│sunt menţinute în limi- │
│
│
│
│
│tele descrise în raportul│
│
│
│
│
│de securitate)?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Au fost identificate
│
│
│
│
│
│instalaţiile critice
│
│
│
│
│
│funcţionării în siguranţă│
│
│
│
│
│şi cărora li se acordă
│
│
│
│
│
│atenţie sportită din
│
│
│
│
│
│punctul de vedere al
│
│
│
│
│
│întreţinerii şi operării?│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există un audit scris al │
│
│
│
│
│sistemului ce prezintă
│
│
│
│
│
│recomandări cu termene
│
│
│
│
│
│stabilite?
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Controlul
│Verificarea cunoştinţelor│
│
│
│
│operaţional
│angajaţilor ce lucrează │
│
│
│
│
│în puncte critice asupra │
│
│
│
│
│procedurilor de lucru în │
│
│
│
│
│condiţii normale şi în
│
│
│
│
│
│situaţii de urgenţă
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Procedurile de lucru
│
│
│
│
│
│conţin şi informaţii
│
│
│
│
│
│pentru operarea în
│
│
│
│
│
│situaţii de urgenţă?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Întreţinerea şi mente│
│
│
│
│
│nanţa elementelor critice│
│
│
│
│
│ale instalaţiei se fac pe│
│
│
│
│
│baza unor proceduri bine │
│
│
│
│
│documentate, prescripţi- │
│
│
│
│
│ilor producătorului?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Se ţine o evidenţă
│
│
│
│
│
│riguroasă asupra opera- │
│
│
│
│
│ţiunilor de mentenanţă
│
│
│
│
│
│şi întreţinere?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Este implementat şi
│
│
│
│
│
│menţinut un sistem de
│
│
│
│
│
│permise de lucru?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există un audit scris al │
│
│
│
│
│sistemului ce prezintă
│
│
│
│
│
│recomandări cu termene
│
│
│
│
│
│stabilite?
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Managementul
│Sunt implementate proce- │
│
│
│
│pentru moderni│duri pentru definirea
│
│
│
│

│zare/managementul │modificărilor instala│
│
│
│
│schimbărilor
│ţiilor/procedurilor/
│
│
│
│
│
│materialelor/contracto- │
│
│
│
│
│rilor etc. care fac
│
│
│
│
│
│obiectul managementului │
│
│
│
│
│schimbărilor?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Sunt implementate proce- │
│
│
│
│
│duri care reglementează │
│
│
│
│
│modul de analiză al ris- │
│
│
│
│
│cului pentru schimbările │
│
│
│
│
│propuse?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există un audit scris al │
│
│
│
│
│sistemului ce prezintă
│
│
│
│
│
│recomandări cu termene
│
│
│
│
│
│stabilite?
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Planificarea
│Există proceduri opera- │
│
│
│
│pentru situaţii
│ţionale în caz de situa- │
│
│
│
│de urgenţă
│ţii de urgenţă specifice │
│
│
│
│
│operării fiecărei
│
│
│
│
│
│instalaţii?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Întreg personalul benefi-│
│
│
│
│
│ciază de pregătire speci-│
│
│
│
│
│fică privind operaţiile │
│
│
│
│
│şi măsurile ce trebuie
│
│
│
│
│
│luate în caz de urgenţă? │
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Se efectuează exerciţii │
│
│
│
│
│pentru a observa capaci- │
│
│
│
│
│tatea de răspuns a tutu- │
│
│
│
│
│componentelor organiza- │
│
│
│
│
│ţiei?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există un audit scris în │
│
│
│
│
│urma exerciţiilor ce
│
│
│
│
│
│prezintă recomandări cu │
│
│
│
│
│termene stabilite?
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Monitorizarea
│Pentru fiecare punct
│
│
│
│
│performanţei
│enunţat în cadrul poli- │
│
│
│
│
│ticii au fost stabilite │
│
│
│
│
│obiective ce duc la
│
│
│
│
│
│îndeplinirea acestora?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Au fost stabilite pro│
│
│
│
│
│grame ce asigură îndepli-│
│
│
│
│
│nirea obiectivelor?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există un audit scris al │
│
│
│
│
│sistemului ce prezintă
│
│
│
│
│
│recomandări cu termene
│
│
│
│
│
│stabilite?
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Adoptarea şi
│Există o procedură care │
│
│
│
│implementarea
│stabileşte care sunt
│
│
│
│
│mecanismelor de
│avariile/accidentele ce │
│
│
│

│investigare
│trebuie investigate?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există o procedură care │
│
│
│
│
│să stabilească o metodo- │
│
│
│
│
│logie sistematică de
│
│
│
│
│
│investigare a avariilor/ │
│
│
│
│
│accidentelor?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Există un mecanism clar │
│
│
│
│
│definit prin care se
│
│
│
│
│
│utilizează lecţiile
│
│
│
│
│
│învăţate de pe urma ava- │
│
│
│
│
│riilo/accidentelor?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Se menţine un registru
│
│
│
│
│
│cu toate avariile/
│
│
│
│
│
│accidentele?
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Audit şi revizuire│Există stabilit un sistem│
│
│
│
│
│clar de auditare a întreg│
│
│
│
│
│sistemului de management │
│
│
│
│
│al siguranţei?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Sunt stabilite criterii │
│
│
│
│
│de verificare prin audit │
│
│
│
│
│al sistemului de mana│
│
│
│
│
│gement al siguranţei?
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│
│Sunt atent urmărite reco-│
│
│
│
│
│mandările rezultate în
│
│
│
│
│
│urma auditurilor, având │
│
│
│
│
│desemnate termene de
│
│
│
│
│
│finalizare şi persoane
│
│
│
│
│
│responsabile?
│
│
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│Personal
│Măsurile prezentate mai │
│
│
│
│contractat
│sus se regăsesc şi în
│
│
│
│
│
│colaborarea cu contrac- │
│
│
│
│
│torii?
│
│
│
│
├──────────────────┴─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│*) Evaluarea aspectelor prezentate mai sus │
│
│
│
│nu se va face doar pe baza existenţei
│
│
│
│
│documentelor, ci şi prin evaluarea implemen-│
│
│
│
│tării/funcţionării acestora în cadrul
│
│
│
│
│activităţii desfăşurate de operatorul
│
│
│
│
│economic
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘
┌─────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────┐
│
Verificare în teren
│
Respectă
│ Indeplineşte │ Grad
│
│
│toate cerinţele│ majoritatea │scăzut de│
│
│ legale/Asigură│ cerinţelor
│ confor- │
│
│un grad ridicat│
legale/
│ mitate, │
│
│ de protecţie/ │ Asigură
│asigurând│
│
│ siguranţă
│ protecţie/
│ minimul │
│
│
│ siguranţă
│de secu- │
│
│
│ într-o măsură│ ritate │
│
│
│satisfăcătoare│
│
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤

│Accesul pe amplasament
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│Sistemele de avertizare/alarmare
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│Sistemele de comunicaţii în interi- │
│
│
│
│orul şi exteriorul amplasamentului
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│Echipamentele şi instalaţiile de
│
│
│
│
│protecţie
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│Echipamentele şi instalaţiile de
│
│
│
│
│intervenţie
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│Evaluarea răspunsului operatorului
│
│
│
│
│economic în urma simulării unei
│
│
│
│
│situaţii de urgenţă
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────┘
Sumarul constatărilor inspecţiei:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Analiza măsurilor stabilite anterior (RI nr. ...../......):
Măsura 1. Termen: ................. Stadiul realizării: .............
Măsura 2. Termen: ................. Stadiul realizării: .............
Sancţiuni aplicate:
┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │
Persoana │
Neregula │ Serie/Nr. │
Sancţiuni
│
│crt.│ sancţionată │ sancţionată │
PVCSC
├─────────────────────┬──────────┤
│
│
│
│
│
Principale
│ Comple- │
│
│
│
│
├────────────┬────────┤ mentare │
│
│
│
│
│
Tipul
│ Valoare│
│
│
│
│
│
│ sancţiunii │ amendă │
│
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘
*ST*
Măsuri stabilite şi termene de realizare:
1. ........................................................................
...........................................................................
Termen: ........................

Răspunde: .........................

2. ........................................................................
...........................................................................
Termen: ........................

Răspunde: .........................

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate vor fi
informate în scris autorităţile competente până la data de ................. .
Însuşirea măsurilor stabilite:

Semnătura şi ştampila unităţii controlate

Titular de activitate ................
Semnăturile autorităţilor competente participante la control:
.................
...............
.................
Prezentul raport de inspecţie a fost încheiat în .... exemplare, din care un
exemplar pentru Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean ..................,
un exemplar pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului ..................., un
exemplar pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ".................." al
judeţului .................. şi un exemplar pentru titularul activităţii inspectate.
ANEXA 11
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ................
NOTĂ DE CONTROL*)
- model ---------*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate şi la cele executate la ordin.
Pot fi anexate liste de verificare, adaptate la tematica sau la specificul
obiectivului controlat.
Încheiat astăzi, ...................., la
........................................ cu prilejul controlului privind apărarea
împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale
Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările
ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste.
*T*
Unitatea controlată
Desfăşurat în perioada

Inspectori
Participanţi din partea
unităţii controlate

┌────────────────────────────────────────┐
│
│
└────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┐
│
│
├────────────────────────────────────────┤
│
│
├────────────────────────────────────────┤
│
│
└────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┐

Locul şi data

│
│
└────────────────────────────────────────┘

*ST*
I. Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor/protecţia
civilă)
......................................................................
II. Domeniul de activitate controlat:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
NOTĂ:
Se vor nominaliza obiectivele/activităţile care fac obiectul controlului în
conformitate cu tematica din planul de control.
Se vor menţiona obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace
de alarmare etc.).
III. Constatări
*T*
┌────┬──────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┐
│Nr. │
│
Locul/ │ Baza
│
│
│ Baza
│
│
│crt.│
Nereguli
│ Locurile │ legală │ Solu- │Nesolu- │legală de│
│
│
│
│
de
│încălcată│ţionată │ţionată │ solu- │Cuantum│
│
│
│manifestare│
│
│
│ ţionare │
│
├────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴──────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┘
*ST*
IV. Activităţi desfăşurate
.........................................................................
.........................................................................
NOTĂ:
SE VOR CONSEMNA: ACTIVITĂŢILE DE INSTRUIRE, ASISTENŢĂ TEHNICĂ, INFORMARE
PREVENTIVĂ, EXERCIŢII, DISEMINARE INFORMAŢII ETC.
V. Sancţiuni aplicate:
*T*
┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │
Persoana │
Neregula │ Serie/Nr. │
Sancţiuni
│
│crt.│ sancţionată │ sancţionată │
PVCSC
├─────────────────────┬──────────┤
│
│
│ (se consem- │
│
Principale
│ Comple- │
│
│
│nează poziţia│
├────────────┬────────┤ mentare │
│
│
│ din tabelul │
│
Tipul
│ Valoare│
│
│
│
│ III - Cons- │
│ sancţiunii │ amendă │
│
│
│
│
tatări)
│
│
│ (lei) │
│
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤

│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘
*ST*
Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi
informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
..................... până la data de ......................... .
Prezenta notă de control s-a încheiat în ........................ exemplare, din
care:
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
........................;
- un exemplar la .......................................................;
- un exemplar la ...................................................... .
Reprezentanţii Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
(numele şi prenumele în clar,
nr. legitimaţie de control şi semnătura)

Reprezentantul operatorului
economic/instituţiei
(numele şi prenumele
în clar, şi semnătura)

Nr. de înregistrare document

Nr. de înregistrare document
Loc ştampilă (dacă există)

ANEXA 12
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ................
ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ
Desfăşurată la data de ................ la ................................
1. Subiectul (riscul) abordat: ............................................
2. Obiectivele activităţii: ...............................................
...........................................................................
3. Tipul activităţii*): ...................................................
--------*) Punct de informare preventivă, lecţie deschisă, ziua porţilor deschise,
instruire, concurs, exerciţiu, alte activităţi.
4. Participanţi:
*T*
┌───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┐
│ Adulţi
│ Studenţi │ Liceeni │ Elevi │ Preşcolari │ Total participanţi │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────────────┘
*ST*
5. Mijloace utilizate:
*T*
┌────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────┬───────────────┐
│ Prezentări │
Filme
│
Spoturi │ Materiale │
│
│
│ PowerPoint │ educative │ audio-video│ tipărite │ Machete │ Alte mijloace │
├────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┼───────────────┤

│
│
│
│
│
│
│
└────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────┴───────────────┘
*ST*
6. Materiale puse la dispoziţie:
*T*
┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬───────┐
│Nr. │ Tipul de │
│
Risc
│
Forma de
│ Număr de │ Obser-│
│crt.│material*1) │ Denumirea │abordat*2) │prezentare*3) │exemplare*4)│ vaţii │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴───────┘
*ST*
----------*1) Pliant, broşură, flyer, afiş, revistă, film educativ, clip video/audio.
*2) Incendiu, cutremur, inundaţie etc.
*3) Tipărit sau pe suport informatic.
*4) În cazul materialelor tipărite.
7. Acţiunea s-a desfăşurat în parteneriat/colaborare cu .................
..........................................................................
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al Judeţului ............
Reprezentant
Gradul, numele şi prenumele
Semnătura

Denumire beneficiar/organizator
Reprezentant
Funcţia, numele şi prenumele
Semnătura
Ştampilă

Nr. înregistrare
.................

Nr. înregistrare
.................

ANEXA 13
la regulament
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ...........

Exemplar

PROCES-VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Seria .......... nr. .......................
Încheiat în data de ............20... în localitatea ...............
Subsemnatul, ..............................., în calitate de
........................, din ........(unitatea)..... am constatat la data de
......20..., ora ....., la .....(locul)......... următoarele*):
.....................................................................
Fapta(ele) este/sunt prevăzută(e) de:
- art. .......... din ................., sancţionată cu avertisment/amendă de la
....... la ........ lei şi se aplică sancţiunea amenzii de ............... lei;
- art. .......... din ................., sancţionată cu avertisment/amendă de la
....... la ........ lei şi se aplică sancţiunea amenzii de ............... lei;

- art. .......... din ................., sancţionată cu avertisment/amendă de la
....... la ........ lei şi se aplică sancţiunea amenzii de ............... lei;
- art. .......... din ................., sancţionată cu avertisment/amendă de la
....... la ........ lei şi se aplică sancţiunea amenzii de ............... lei.
În conformitate cu art. ...... alin. ...... lit. ...... din
............................, se stabileşte următoarea sancţiune complementară:
.......................................................................... .
De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător contravenientul persoană
juridică/persoană fizică autorizată/asociaţie familială/persoană fizică:
..................... filiala/sucursala .........................., cu
sediul/domiciliul în ......................., str. .................... nr. ......,
bl. ...., sc. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ................., având codul
unic de înregistrare ................... în registrul comerţului, cod fiscal nr.
...................., reprezentată de ............................, în calitate de
........................., cu domiciliul în ...................., str.
................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul
............., posesor al B.I./C.I./paşaportul seria .......... nr.
................, eliberat(ă)/emis de poliţia/statul ............................ la
data de ..............., C.N.P. ...................., ocupaţia
....................., locul de muncă ....................... .
Contravenientul este obligat să achite suma de ...................... lei. Dacă
nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesuluiverbal se va proceda la executarea silită.
Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, reprezentând
.................. lei.
Contravenientul este obligat să transmită copia chitanţei, în termen de 15 zile
de la data înştiinţării/comunicării prezentului proces-verbal, unităţii
......................, situată în ...................., str. ................. nr.
......, judeţul/sectorul ............... (cu excepţia situaţiei în care amenda s-a
achitat prin intermediul Ghişeului virtual de plăţi).
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării
la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Alte menţiuni ale agentului constatator: contravenientul nu se află de
faţă/refuză/nu poate să semneze.
Subsemnatul(a) ............................, posesor/posesoare al/a
B.I./C.I./paşaport seria ........ nr. ........., eliberat(ă)/emis de poliţia/statul
................... la data de ......................., C.N.P.
......................., cu domiciliul în ....................., str.
................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul
.................., în calitate de martor, declar că numitul
............................ nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Nu a fost de faţă niciun martor deoarece .................................
........................................................................ .
Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă dreptul de a face obiecţii, acestea
fiind următoarele:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
S-a încheiat anexă cuprinzând contravenţiile săvârşite - DA/NU**).
Agent constatator

Martor

Contravenient
Am primit exemplarul 2.

---------*) Descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în
care a fost săvârşită şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea
gravităţii faptei şi la evaluarea pagubelor pricinuite
**) Anexa, în 3 exemplare, va avea seria şi numărul procesului-verbal.
└──────────────────────────────────────
(3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de
urgenţă profesionale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse prevăzute de lege.
ART. 18
Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale au
următoarele obligaţii principale:
a) elaborează, pe baza strategiei naţionale de apărare împotriva incendiilor,
strategii sectoriale privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de
competenţă şi asigură aplicarea acestora;
b) emit/modifică, cu avizul Inspectoratului General, norme şi reglementări
tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;
c) îndrumă, controlează şi analizează respectarea normelor şi reglementărilor
tehnice;
d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode şi
proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu,
specifice domeniului de competenţă;
e) organizează şi gestionează baze de date privind, în principal, riscurile de
incendiu, caracteristicile substanţelor şi materialelor utilizate în domeniu,
metodele adecvate de intervenţie şi protecţie, mijloacele existente, cadrele tehnice
şi evenimentele specifice;
f) stabilesc, împreună cu Inspectoratul General, în domeniul lor de competenţă,
temele şi activităţile practic-aplicative şi de educaţie privind apărarea împotriva
incendiilor, care se includ în programele pentru toate formele de învăţământ, în
planurile activităţilor extraşcolare, precum şi în programele de formare continuă a
adulţilor;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva
incendiilor.
SECŢIUNEA a 6-a
Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi
salariatului
ART. 19
Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele
obligaţii principale:
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de
organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze
ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor,
utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
b) să asigure identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare
împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;
---------Lit. b) a art. 19 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5
noiembrie 2015.
c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu,
prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza
eliberării acestora;
----------

Lit. c) a art. 19 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5
noiembrie 2015.
d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de
prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate
şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de
urgenţă;
f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului
lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în
activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice,
codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu,
mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor,
substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să
stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare
privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor
măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele
din exterior care au acces în unitatea sa;
i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul
inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia
conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de
urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru
stingerea incendiilor;
i^1) să solicite şi să obţină avizele de înfiinţare şi pentru sectoarele de
competenţă ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi să asigure
respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
---------Lit. i^1) a art. 19 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile
pentru aplicarea acestora în orice moment;
k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în
scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi
aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de
apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate
de proiectant;
m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru
intervenţie;
n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor
mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de
protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii
sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi
utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor,
specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi
depozitarea produselor respective;
p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi
stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile
lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;
q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor, certificate conform legii;

r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea
împotriva incendiilor.
ART. 20
Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin
părţi din acelaşi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce
le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva
incendiilor pentru întregul imobil.
ART. 21
Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor,
stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau
importator, după caz;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate,
dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator,
conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor
pe care le organizează sau le desfăşoară;
d) abrogată;
---------Lit. d) a art. 21 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5
noiembrie 2015.
e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau
proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie
pericol de incendiu.
ART. 22
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după
caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile,
aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date
de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor
şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii
stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune
sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în
cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are
cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.
SECŢIUNEA a 7-a
Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor
ART. 23
Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii
sunt obligaţi:
a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de
construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de
Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei
emise de Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I;

┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA
25/08/2016
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au
următoarele semnificaţii:
a) aviz de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele
pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare
inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile
reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice
ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă
sau a punctelor de comandă;
b) autorizaţie de protecţie civilă - act emis în baza legii de către
inspectoratele judeţene, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor
tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de
comandă, conform reglementărilor specifice;
c) instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la
incendiu" - orice instalaţie de stingere a incendiilor, instalaţie de detectare,
semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de desfumare/evacuare fum şi gaze
fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de
securitate la incendiu, instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv
condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acestora, instalaţie de protecţie
împotriva trăsnetului, instalaţie de detectare a gazelor inflamabile sau instalaţie
de inhibare a exploziei.
(2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile
prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi din alte reglementări specifice.
(3) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru
construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu"
ori a celor care au performanţe de comportare la foc se însuşeşte de către
beneficiar şi trebuie să cuprindă, după caz, următoarele referenţiale:
a) agrementul tehnic - document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în
construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare, însoţit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii;
b) declaraţia de performanţă - document emis în baza Regulamentului (UE) nr.
305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire
a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi
de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european - document
emis în baza Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind
apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre
referitoare la materialele de construcţii.
ART. 2
Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, precum şi cele de protecţie
civilă se emit, potrivit legii, de către inspectoratele judeţene, pentru categoriile
de construcţii şi amenajări stabilite prin hotărâri ale Guvernului.
CAP. II
Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la
incendiu şi protecţie civilă

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune
ART. 3
Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează
de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în
condiţiile legii.
ART. 4
Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi
referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor
norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare
pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi
specialităţii pentru care sunt atestaţi.
ART. 5
(1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii
prevăzute în anexa nr. 1 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de
construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei
fundamentale securitate la incendiu.
(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către
verificatori de proiecte atestaţi.
(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale
construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori - investitori, proprietari,
beneficiari, administratori etc. - pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi
amenajărilor.
(4) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul
de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale
documentaţiilor de proiectare/execuţie.
ART. 6
(1) Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi
referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două
exemplare, dacă prezentele norme metodologice nu prevăd altfel.
(2) Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.
(3) Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate
individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul de proiect atestat.
ART. 7
(1) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a
destinaţiei vizează părţi ale unei construcţii autorizate din punctul de vedere al
securităţii la incendiu, atunci documentaţia de avizare/autorizare trebuie să
trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a
modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală "securitate la
incendiu" a întregii construcţii.
(2) Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la
alin. (1) constituie anexă la autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial
pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a
destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie, care nu are
autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare trebuie să
trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie.
ART. 8
Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în
vigoare la data:
a) realizării construcţiilor noi;
b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei
construcţiilor ori de modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri
alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic
unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;
c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau
instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la

incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe,
atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.
SECŢIUNEA a 2-a
Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
ART. 9
Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în
anexa nr. 2.
ART. 10
Avizele de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa
nr. 3.
ART. 11
Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor
prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 12
Autorizaţiile de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în
anexa nr. 5.
CAP. III
Desfăşurarea activităţii de avizare şi autorizare
ART. 13
(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se
solicită inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie
realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective,
de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, direct sau prin împuterniciţi, denumiţi în
continuare solicitanţi.
(2) Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura
electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.
(3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevăzute în anexele nr. 68.
(4) Modelele cererilor de eliberare a autorizaţiilor sunt prevăzute în anexele
nr. 9 şi 10.
ART. 14
(1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile.
(2) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile.
(3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) curg de la data înregistrării
cererii, dacă documentaţia depusă este completă.
(4) În situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 10
zile de la data înregistrării cererii, inspectoratul judeţean comunică
solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum şi
faptul că trebuie să ridice documentaţia depusă.
(5) Documentele necesare completării documentaţiei se depun în maximum 30 de
zile de la comunicare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu adresă scrisă în
care se menţionează numărul şi data cererii.
(6) Dacă documentaţia a fost transmisă în format electronic, documentele
necesare completării se vor comunica în acelaşi format, în maximum 30 de zile de la
înştiinţare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu menţionarea numărului şi
datei cererii.
ART. 15
În cazul adreselor prin care se comunică solicitanţilor că investiţia/obiectivul
nu intră sub incidenţa dispoziţiilor hotărârilor Guvernului menţionate la art. 2 ,
se reţin al doilea exemplar al acesteia, precum şi un exemplar din documentele care
justifică neîncadrarea, după caz.
ART. 16

(1) Avizele emise de inspectoratele judeţene se redactează în două exemplare,
conform modelelor prevăzute în anexele nr. 11, 12 şi 13. Un exemplar se păstrează de
emitent.
(2) La emiterea avizelor se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele
depuse.
(3) Autorizaţiile emise de inspectoratele judeţene se redactează în două
exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 14 şi 15. Un exemplar se
păstrează de către emitent.
(4) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu se restituie
solicitanţilor un exemplar din documentele depuse, inclusiv avizul de securitate la
incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza eliberării
acestuia, după caz.
ART. 17
(1) În situaţia în care, în urma verificării conţinutului documentelor şi,
respectiv, a condiţiilor din teren, se constată că nu sunt respectate prevederile
reglementărilor specifice, cererea se respinge în termenele prevăzute la art. 14
alin. (1) sau (2).
(2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a autorizaţiei impune reluarea
procesului de avizare/autorizare, după remedierea deficienţelor comunicate.
(3) În cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor,
inspectoratele judeţene reţin cererea înregistrată, al doilea exemplar al adresei de
respingere şi un exemplar din documentele care justifică respingerea solicitării de
emitere a avizelor/autorizaţiilor.
ART. 18
(1) Avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentaţiile vizate spre neschimbare
care stau la baza eliberării lor, precum şi adresele prin care se solicită
completarea documentaţiei ori cele de respingere, împreună cu documentaţiile
prevăzute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3), se ridică de către solicitanţi
de la inspectoratul judeţean.
(2) În vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la alin. (1),
inspectoratul judeţean transmite solicitantului, spre informare, prin fax sau pe email, adresa de respingere a cererii, precum şi pe cea de completare a documentaţiei
tehnice.
(3) Dacă solicitanţii nu ridică, în termen de 6 luni de la data emiterii,
documentele prevăzute la alin. (1), acestea se arhivează potrivit reglementărilor în
vigoare, fiind necesară reluarea procesului de avizare sau autorizare conform art.
13.
ART. 19
(1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de
solicitanţi se confecţionează prin grija inspectoratelor judeţene.
(2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 16.
(3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare
inspectorat, în funcţie de necesităţi.
CAP. IV
Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor
ART. 20
(1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate
spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.
(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune
condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare
prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să
execute controale, în condiţiile legii.
ART. 21
(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea
dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au
stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:
a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;

b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul
compartimentelor de incendiu;
c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după
caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.
(2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de
securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea
valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire,
intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
ART. 22
În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei
construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr.
307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării
procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.
ART. 23
(1) În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei
de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a
acestuia/ acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza
unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică
vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are
modificări faţă de situaţia de la data autorizării.
(2) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizareautorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea "conform cu originalul".
ART. 24
(1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei,
valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine,
dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.
(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii
beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea
autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt
respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.
(3) În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de
securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se constată de către inspectorii de
specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale.
CAP. V
Dispoziţii finale
ART. 25
Inspectoratele judeţene, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei
obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale
periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate
privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", respectiv
realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.
ART. 26
Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judeţean în vederea
obţinerii avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 17.
ART. 27
Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice
Structura scenariului de securitate la incendiu
1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării

1.1. Datele de identificare
A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/ amenajării: denumire,
proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind
programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează
scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinaţia - se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale
construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de
securitate la incendiu.
1.3. Categoria şi clasa de importanţă
A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în
conformitate cu metodologia specifică.
B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor
tehnice, corelată cu categoria de importanţă.
1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării
A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/ amenajării privind:
a) tipul clădirii:
(i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.;
(ii) de producţie sau depozitare: de tip obişnuit, monobloc, blindată etc.;
(iii) cu funcţiuni mixte;
b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei;
c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi
ale spaţiilor aferente construcţiei;
d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;
e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale
etc.;
f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
g) capacităţi de depozitare sau adăpostire;
h) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe
periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.
B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de
încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a
componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor reglementărilor
tehnice privind securitatea la incendiu.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit
reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor,
stabilite potrivit reglementărilor specifice;
c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza
aprinderea.
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu,
zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc- se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare
împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice, în funcţie de:
a) rezistenţa la foc a elementelor de construcţie;
b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei
sau a compartimentului de incendiu.
3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor
incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează:

a) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de
protecţie a golurilor funcţionale din acestea;
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea
termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în
interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele
rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi
posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de
construcţii;
c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;
d) instalarea de bariere contra fumului;
e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a
incendiului;
f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de
exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
g) măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului
la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.
3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se
precizează:
a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau
măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe
nu pot fi realizate;
b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe
acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de
acoperiş;
c) după caz, măsuri de protecţie activă.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni
prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le
delimitează;
b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de
instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;
c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare,
exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;
e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numărul fluxurilor de evacuare;
g) iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică;
h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.;
i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor;
j) marcarea căilor de evacuare.
B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor,
persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu
se pot evacua singure în caz de incendiu.
C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a
animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.
3.5. Securitatea forţelor de intervenţie
A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire
şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.
B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor
carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform
reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor
specifice de aplicare, referitoare la:
a) numărul de accese;
b) dimensiuni/gabarite;
c) trasee;
d) realizare şi marcare.
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:

a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora;
b) amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie
electrică de rezervă;
c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.
4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a
reglementărilor tehnice specifice.
B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi
alarmare la incendiu se specifică:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu;
b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi
parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;
C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a
incendiilor se specifică:
a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă,
pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere
şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere
proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere,
surse de alimentare etc.;
b) timpul normat de funcţionare;
c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de
apărare împotriva incendiilor.
D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi
mijloace de intervenţie se specifică:
a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;
b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea
de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia,
clasa de incendiu etc.
5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu - în
funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de
incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică:
a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;
b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după
caz, alte utilităţi;
c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor
de performanţă;
d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele
periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale
cu menţionarea cantităţilor şi a stării în care se află, precum şi tipul
echipamentului individual de protecţie a personalului.
6. Măsuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit
reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă.
B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile
de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri
pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea
la incendiu, după caz.
C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la
întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente
construcţiei ori amenajării respective.
ANEXA 2
la normele metodologice

DOCUMENTE
pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu
*T*
*Font 7*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categorii de construcţii, sisteme şi instalaţii prevăzute în anexa nr. 1 la │
Documente necesare
│
│crt.│
Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
├──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┤
│
│ construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind │a)│b)│c)│d)│ e) │f)│g)│h)│i)│j)│k)│ l) │m)│n)│o)│p)│q)│
│
│
securitatea la incendiu, în funcţie de stadiul de execuţie
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1. │Construcţii noi
│X │X │X │X │X*1)│ │X │ │ │ │ │
│ │ │ │ │X │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2. │Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau
│X │X │X │X │X*1)│ │X │ │ │ │ │
│X │ │ │ │X │
│
│schimbare a destinaţiei pentru care se emit autorizaţii de construire
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3. │Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau
│X │ │X │X │X*1)│ │ │X │ │ │ │
│X │ │ │ │X │
│
│schimbare a destinaţiei pentru care nu se emit autorizaţii de construire
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4. │Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu
│X │X │X │X │X*1)│ │ │ │ │ │X │
│ │X │ │X │X │
│
│capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│mixte, precum şi staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)*2)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5. │Amplasare construcţii în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor │X │ │ │ │X*3)│X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │X │
│
│de acces la drumurile publice
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│6. │Sisteme şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la
│X │ │ │X │X*4)│ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │X │
│
│platforme şi parcuri industriale noi sau existente, la care se execută
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│lucrări de modificare
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│7. │Instalaţii de stingere, noi sau existente, la care se execută lucrări de
│X │ │ │X │X*5)│ │ │ │ │X │ │X*6)│ │ │X │ │X │
│
│modificare, din clădiri existente care se supun avizării/autorizării
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│8. │Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, noi sau
│X │ │ │X │
│ │ │ │X │ │ │
│ │ │ │ │X │
│
│existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│care se supun avizării/autorizării
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┘

*ST*
1. NOTE:
*1) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport
cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul
de stabilitate la incendiu al acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces
la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
*2) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se
depun, în mod corespunzător, documentele menţionate la nr. crt. 1, 2 sau 3, după
caz.
*3) Pe care se precizează distanţele faţă de vecinătăţi, lungimea, lăţimea şi
denumirea căilor de acces la drumurile publice.
*4) Cuprinde amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru
existente pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de
incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de
acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
*5) În cazul reţelei de hidranţi exteriori.
*6) Pentru hidranţi exteriori.
2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
a) cerere-tip;
b) certificatul de urbanism;
c) scenariul de securitate la incendiu;
d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală
"securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii, după caz;
e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură
în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu
rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", întocmite la faza de proiectare
pentru autorizaţia de construire;
h) piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200,
după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu
şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu";
i) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la
scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz;

j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri
de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după
caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;
k) scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la
incendiu", după caz;
l) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare
pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale
construcţiei, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se
marchează modificările propuse;
n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei,
care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat
sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale
acesteia;
o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale
ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi
de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de
stingere;
p) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX;
q) opis cu documentele depuse.
ANEXA 3
la normele metodologice
Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecţie civilă
a) cerere-tip;
b) certificat de urbanism;
c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu
menţionarea distanţelor faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor de
salvare, după caz;
d) plan de arhitectură al nivelului subteran al construcţiei în care este
amenajat adăpostul;
e) schema instalaţiilor de filtro-ventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate
mai mare de 50 de persoane şi schema instalaţiilor electrice din adăpost;
f) planul secţiunii verticale a clădirii pe care se reprezintă adăpostul, dacă
este cazul, instalaţiile de filtro-ventilaţie din adăpost;
g) memoriu tehnic de specialitate care trebuie să conţină date privind:
necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, grupuri
sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor;
instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtroventilaţie pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;
h) opis cu documentele depuse.
ANEXA 4
la normele metodologice
Documente pe baza cărora se solicită autorizaţiile de
securitate la incendiu
*T*
*Font 7*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬────┬──┬──┬──┬──┐
│Nr. │ Categorii de construcţii, sisteme şi instalaţii │a)│b)│c)│d)│ e) │f)│g)│h)│i)│j)│k)│ l) │m)│n)│o)│p)│ q) │r)│s)│t)│ u) │v)│w)│x)│y)│
│crt.│
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│
Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│
aprobarea categoriilor de construcţii şi
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│
amenajări care se supun avizării şi/sau
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│ autorizării privind securitatea la incendiu, în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│
funcţie de stadiul de execuţie
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│1. │Construcţii pentru care a fost emis aviz de
│X │X │X │X │
│X │ │ │ │ │ │
│ │X │X │X │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│securitate la incendiu conform nr. crt. 1 şi 2
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│din anexa nr. 2 la normele metodologice şi:
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│a) nu au fost puse în funcţiune;
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │

│
│securitate la incendiu şi nu au survenit
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│modificări ale reglementărilor tehnice, după
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│momentul punerii în funcţiune.
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│2. │Construcţii pentru care a fost emis aviz de
│X │ │X │X │
│ │X │ │ │ │ │
│ │X │X │ │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│securitate la incendiu conform nr. crt. 3 din
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│anexa nr. 2 la normele metodologice şi:
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│a) nu au fost puse în funcţiune;
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu şi nu au survenit
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│modificări ale reglementărilor tehnice, după
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│momentul punerii în funcţiune.
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│3. │Construcţii şi amenajări, în scopul intrării în │X │X │ │X │X*1)│X │ │ │ │ │ │
│X │X │X │X │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│legalitate, cu autorizaţie de construire emisă
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│potrivit legii, care au fost puse în funcţiune
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│fără autorizaţie de securitate la incendiu:
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│incendiu;
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│b) a fost emis aviz de securitate la incendiu,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│dar au survenit modificări ale reglementărilor
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│până la momentul solicitării autorizaţiei de
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│4. │Construcţii şi amenajări, în scopul intrării în │X │ │ │X │X*1)│ │X │ │ │ │ │
│X │X │X │ │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│legalitate, pentru care nu au fost emise,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│potrivit legii, autorizaţii de construire, care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu:
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│incendiu;
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│b) a fost emis aviz de securitate la incendiu,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│dar au survenit modificări ale reglementărilor
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│până la momentul solicitării autorizaţiei de
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu.
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│5. │Construcţii şi amenajări existente la care
│X │X │ │X │X*1)│X │ │ │ │ │ │
│X │X │X │X │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│solicitanţii nu pot prezenta, din motive
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│obiective, cum sunt pierderea, distrugerea,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│furtul, documentaţiile care au stat la baza
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│emiterii avizelor sau autorizaţiilor (dacă
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│lucrările de conformare necesită autorizaţie de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│construire)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│6. │Construcţii şi amenajări existente la care
│X │ │ │X │X*1)│ │X │ │ │ │ │
│X │X │X │ │ X │ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│solicitanţii nu pot prezenta, din motive
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│obiective, cum sunt pierderea, distrugerea,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│furtul, documentaţiile care au stat la baza
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│emiterii avizelor sau autorizaţiilor (dacă
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│lucrările de conformare nu necesită autorizaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│de construire)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│7. │Amenajări temporare pentru spectacole sau
│X │ │ │X │X*1)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │X │ │
│X │X │ │
│ │ │ │X │
│
│întruniri în aer liber, cu capacitatea mai mare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│de sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│suprafaţa mai mare de sau egală cu 2.500 mp
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│8. │Sisteme de alimentare cu apă pentru stingerea
│X │ │ │ │X*2)│ │ │ │X │ │ │
│ │X │X │X │X
│ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│incendiilor în localităţi*3)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│9. │Sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă │X │ │X │ │X*2)│ │ │ │X │ │ │
│ │X │X │X │X
│ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│pentru stingerea incendiilor pe platforme şi
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│parcuri industriale*4)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│10. │Instalaţii de stingere, noi sau existente, la
│X │ │X │ │
│ │ │ │X │X │X │
│ │X │X │X │X
│ │ │ │
│ │X │ │X │
│
│care se execută lucrări de modificare, din
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│clădiri existente care se supun avizării/
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│autorizării, pentru care a fost emis aviz de
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│securitate la incendiu*4)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│11. │Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare │X │ │X │ │
│ │ │ │ │ │ │ X │ │X │X │X │X
│ │ │ │
│ │ │ │X │
│
│la incendiu, noi sau existente, la care se
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│execută lucrări de modificare, din clădiri
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│existente, care se supun avizării/autorizării,
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│pentru care a fost emis aviz de securitate la
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│incendiu*4)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│12. │Staţii publice de distribuţie a carburanţilor
│X │X │X │X │X*6)│ │ │X │ │ │ │
│ │X │X │X │ X │ │ │X │ X │ │ │ │X │
│
│pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │după│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│maximum 300 mc pentru lichide petroliere, sisteme│ │d │d │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │caz │ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│de distribuţie gaze petroliere lichefiate la
│ │u │u │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum│ │p │p │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│30 mc echivalent apă, staţii mixte, precum şi
│ │ă │ă │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│staţii transportabile de distribuţie a
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de │ │c │c │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│stocare/depozitare de maximum 30 mc şi staţii de │ │a │a │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│depozitare şi distribuţie a gazelor naturale
│ │z │z │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│comprimate utilizate drept combustibil pentru
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│vehicule (GNCV)*4) şi *5)
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│13. │Sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze
│X │X │ │X │X*7)│ │ │X │ │ │ │
│ │ │X │X │ X │ │ │ │
│X │ │X │X │
│
│petroliere lichefiate stocate în rezervoare/
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│recipiente fixe cu capacitate individuală de
│ │d │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/
│ │u │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum │ │p │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor - │ │ă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│sanitare, şcolare şi altele asemenea - clădirilor│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice│ │c │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│instalaţiilor de încălzire centrală şi locală,
│ │a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│pentru care s-a emis autorizaţie de construire*3)│ │z │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┤
│14. │Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze
│X │ │ │X │X*1)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │X*8)│ │ │ │X │
│
│petroliere lichefiate la consumatori cu
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│capacitatea de stocare/depozitare de maximum
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│
│1.250 kg GPL
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │

└────┴─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴──┴──┘

*ST*
1. NOTE:
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport
cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul
de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces
la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
*2) Cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementelecadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii
de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile
de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
*3) În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la
incendiu sau au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul
punerii în funcţiune, autorizaţia de securitate la incendiu se solicită pe baza
aceloraşi documente în condiţiile art. 8 din normele metodologice.
*4) Aceleaşi documente se solicită şi în scopul intrării în legalitate, când au
fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, pentru care a
fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funcţiune
fără autorizaţie de securitate la incendiu, şi nu a fost emis aviz de securitate la
incendiu ori au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul
punerii în funcţiune, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza
aceloraşi documente, cu excepţia celor de la lit. c) a pct. 2 - Descrierea
documentelor prevăzute în tabel în condiţiile art. 8 din normele metodologice.
*5) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se
depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz.
*6) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport
cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul
de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces
la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor sau copii ale acestor
planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de
securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări.
*7) Cuprinzând amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu
elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnică specifică, cu
menţionarea distanţelor faţă de toate construcţiile limitrofe, precizându-se
funcţiunea acestora, precum şi căile de acces la drumurile publice, menţionându-se
denumirea şi lăţimea lor.
*8) Se depune doar planul cu zonarea Ex.
2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
a) cerere-tip;
b) autorizaţia de construire;
c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care
a stat la baza emiterii avizului - original;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a
stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de
securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la
baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel
de document;
e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură,
în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în
asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică la fazele de
proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură,
în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în

asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie,
cuprinzând situaţia propusă;
h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în
asigurarea cerinţei securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi
detalii de execuţie;
i) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare
pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de
proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri
de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după
caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi
detalii de execuţie;
k) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale
ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi
de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de
stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
l) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la
scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare
şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale
construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se
marchează, după caz, modificările propuse;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, procesverbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru
verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse
măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la
incendiu";
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală
"securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare
proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru
construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu"
ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
r) plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz;
s) planul de evacuare a persoanelor;
t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe
care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia sau copii
ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului
de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;
u) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre
neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă
nu au survenit modificări;
v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime
dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii,
construcţii sau obstacole subterane;
w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori;
x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere
lichefiate şi plan cu zonarea EX;
y) opis cu documentele depuse.
ANEXA 5
la normele metodologice
Documente pe baza cărora se solicită
eliberarea autorizaţiei de protecţie civilă
A. Situaţia generală
a) cerere-tip;

b) autorizaţia de construire;
c) avizul de protecţie civilă şi documentaţia vizată spre neschimbare care a
stat la baza emiterii avizului - original;
d) documentele prevăzute la lit. c)-g) din anexa nr. 3 la normele metodologice
şi eventuale dispoziţii de şantier pentru modificările survenite;
e) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
f) opis cu documentele depuse.
B. Când solicitanţii nu pot prezenta avizul de protecţie civilă şi
documentaţiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia, din
motive obiective justificate, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, ori dacă nu a
fost emis aviz de protecţie civilă, autorizaţia se solicită pe baza următoarelor
documente:
a) cerere-tip;
b) autorizaţie de construire;
c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, după
caz, cu menţionarea distanţelor faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor
de salvare, după caz;
d) relevee ale nivelului subteran al construcţiei în care este amplasat
adăpostul de protecţie civilă, precum şi secţiunea verticală prin adăpost;
e) planul instalaţiilor electrice din adăpost şi al instalaţiilor de filtroventilaţie, după caz;
f) memoriu tehnic de specialitate, care trebuie să conţină date privind:
necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, grupuri
sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor;
instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtroventilaţie pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;
g) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
h) opis cu documentele depuse.
ANEXA 6
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea
avizului de securitate la incendiu
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
................../Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu
domiciliul/sediul în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna
............................., sectorul/satul ........................, str.
............................. nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ..........., telefon ..............., fax .................., e-mail
............................, reprezentată prin ............................, în
calitate de ........................................, în conformitate cu prevederile
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
..../......, solicit:
1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia
anexată;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaţia tehnică
aferentă construcţiei/ amenajării/instalaţiei .............................., având

destinaţia/care echipează construcţia ....................., amplasată în judeţul
.........................., municipiul/oraşul/comuna ....................,
sectorul/satul ...................., str. ......................... nr. ..., bl.
..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ........ .
Date referitoare la construcţie/amenajare*1):
──────────
*1) Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către
proiectant.
──────────
a) destinaţia şi tipul ..................................................;
b) categoria şi clasa de importanţă .....................................;
c) aria construită şi desfăşurată .......................................;
d) volumul şi regimul de înălţime .......................................;
e) numărul maxim de utilizatori .........................................;
f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistenţă la foc)
...................;
g) riscul de incendiu ...................................................;
h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi .......................... .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............./e-mail .................../ fax ................... .
*T*
Data ...............
*ST*

Semnătura ................

ANEXA 7
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea avizului
de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
........................../Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate
la incendiu pentru amplasare în parcelă
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu
domiciliul/sediul în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna
............................., sectorul/satul ........................, str.
...................................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap.
..., codul poştal ..........., telefon ......................, fax
...................................., e-mail ............................,
reprezentată prin ............................, în calitate de
............................................, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea
avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ......
şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru

.................., având destinaţia
..................................................., amplasat/amplasată în judeţul
..........................., municipiul/oraşul/comuna .........................,
sectorul/satul ....................................., str.
.............................. nr. ..., bl. ..., sc. ....., et. ......., ap. ......,
codul poştal ............. .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............../e-mail ...................../ fax ................... .
*T*
Data ...............
*ST*

Semnătura ................

ANEXA 8
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea
avizului de protecţie civilă
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
................../Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Avizului de protecţie civilă
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ............................, cu domiciliul/sediul în judeţul
............., municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul
............., str. ........................ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax .................., e-mail
............................, reprezentată prin ........................, în
calitate de ...................................., în conformitate cu prevederile
art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
...../........., solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru proiectul de
adăpost/punct de comandă din construcţia ......................., amplasată în
judeţul ......................., municipiul/oraşul/comuna .........................,
sectorul/satul ................................., str.
................................. nr. ........, codul poştal ................. .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............../e-mail ...................../ fax ................... .
*T*
Data ..............
*ST*
ANEXA 9

Semnătura ................

la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea
autorizaţiei de securitate la incendiu
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .............../BucureştiIlfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu
domiciliul/sediul în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna
............................., sectorul/satul ........................, str.
...................................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap.
..., codul poştal ..........., telefon ..............., fax .................., email ..................., reprezentată prin ............................, în
calitate de ........................................., în conformitate cu
prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. ......../........, solicit:
1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în
documentaţia tehnică anexată, pentru construcţia/amenajarea/instalaţia cu
destinaţia/care echipează construcţia ........................, amplasată în judeţul
.............................., municipiul/oraşul/comuna .................,
sectorul/satul .................., str. ....................... nr. ..., bl. ...,
sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................;
2. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru
construcţia/amenajarea/instalaţia specificată la pct. 1.
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............../e-mail ...................../ fax ................... .
*T*
Data ...............
*ST*

Semnătura ................

ANEXA 10
la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea
autorizaţiei de protecţie civilă
Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .................
Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
CERERE
pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă
nr. ......... din ......... 20......

Subscrisa, ............................., cu domiciliul/sediul în judeţul
................., municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul
................., str. ........................ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et.
..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax .................., e-mail
............................, reprezentată prin ...................... în calitate
de ............................, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)
lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ............./...........,
solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru adăpostul/punctul de
comandă din construcţia ....................., amplasată în judeţul
...................., municipiul/oraşul/comuna ........................,
sectorul/satul ........................, str. .............................. nr.
....., codul poştal ...................... .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel.
............../e-mail ...................../ fax ................... .
*T*
Data ...............
*ST*

Semnătura ................

ANEXA 11
la normele metodologice
Model de aviz de securitate la incendiu
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AVIZ
de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......,
adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail
......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. ....../............,
se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu documentaţia
tehnică elaborată pentru construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei
..................., amplasată în judeţul .....................,
municipiul/oraşul/comuna ........................, sectorul/satul
....................., str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc.
....., et. ....., ap. ....., codul poştal .............. .

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de
securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia.
Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la
incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în
funcţiune a construcţiilor, amenajărilor ori instalaţiilor pentru care s-a obţinut
prezentul aviz.
Inspector-şef,
...............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 12
la normele metodologice
Model de aviz de amplasare în parcelă
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AVIZ
de amplasare în parcelă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......,
adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail
......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu amplasarea în
parcelă
a construcţiei ........................, dispusă în judeţul ..................,
municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul
......................., str. .............................. nr ......., pentru care
se asigură posibilităţi de acces şi intervenţie în caz de incendiu.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de
securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia.
Inspector-şef,
..............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 13
la normele metodologice

Model de aviz de protecţie civilă
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AVIZ
de protecţie civilă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......,
adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată,
cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........../...........,
se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile proiectul pentru
adăpostul/punctul de comandă din construcţia ......................., amplasată în
judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna
..........................., sectorul/satul ........................., str.
............................. nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. .....,
codul poştal ........... .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de
protecţie civilă.
Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia.
Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă
după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu
adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz.
Inspector-şef,
....................................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 14
la normele metodologice
Model de autorizaţie de securitate la incendiu
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AUTORIZAŢIE
de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......,
adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.

............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail
......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. ......../............,
se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la
construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei ......................,
amplasată în judeţul ....................., municipiul/oraşul/comuna
............................., sectorul/satul ........................., str.
............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap.
......, codul poştal .............. .
Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care
construcţia/amenajarea/instalaţia nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost
autorizată.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta
autorizaţie de securitate la incendiu.
Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare
care au stat la baza emiterii acesteia.
Inspector-şef,
...............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 15
la normele metodologice
Model de autorizaţie de protecţie civilă
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ....................
al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov
AUTORIZAŢIE
de protecţie civilă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din .................,
adresată de ......................................., cu domiciliul/sediul în judeţul
...................................., municipiul/oraşul/comuna
............................, sectorul/satul ............................, str.
............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
poştal ............, telefon ....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată,
cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........../...........,
se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de
comandă din construcţia ........................, amplasată în judeţul
....................., municipiul/oraşul/comuna .....................,
sectorul/satul ............................, str. ...............................
nr. ......., codul poştal ......... .
Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care
construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta
autorizaţie de protecţie civilă.
Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare
care au stat la baza emiterii acesteia.
Inspector-şef,
.............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA 16
la normele metodologice
MODELUL*)
ştampilei cu număr de identificare
──────────
*) Notă CTCE:
Modelul ştampilei cu număr de identificare se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 675 din 1 septembrie 2016 la pagina 18 (a se vedea imaginea
asociată).
──────────
ANEXA 17
la normele metodologice
OPIS
cu documentele depuse pentru eliberarea
avizului/autorizaţiei de securitate la
incendiu/de protecţie civilă
(model)
*T*
┌────┬──────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┐
│Nr. │Denumirea documentului│Seria, codul, nr. de│Numărul de file│Formatul│
│crt.│
│ înregistrare etc. │
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
└────┴──────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┘
Data ...................
Semnătura .........................
*ST*
└──────────────────────────────────────
b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare
împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele
proiectate;
c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor
specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele
de protecţie specifice;
d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile
de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut

în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în
exploatare a acestora, întocmite de producători;
e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare
împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.
ART. 24
Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii
sunt obligaţi:
a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor,
cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul
executării lucrărilor, precum şi la organizările de şantier;
c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor
prevăzute în documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea
în funcţiune.
ART. 25
Proiectanţilor şi executanţilor le sunt aplicabile, după caz, şi dispoziţiile
prevăzute la art. 19-22.
SECŢIUNEA a 8-a
Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor
ART. 26
(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autorităţilor administraţiei
publice centrale, ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, au/are
următoarele obligaţii principale:
a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în domeniul de activitate al autorităţii respective;
b) fac/face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de
apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva
incendiilor, în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat;
d) elaborează şi supun/supune spre analiză ministrului de resort sau
conducătorului instituţiei, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de
apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
e) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a
serviciilor de urgenţă private din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu
mijloace de apărare împotriva incendiilor şi fac/face propuneri de optimizare a
acestora;
f) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie
specifică.
(2) Formarea şi evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează de unităţile
abilitate în condiţiile legii, iar certificarea competenţei profesionale se
realizează de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
autorizat la Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
ART. 27
(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi
locale, instituţiilor şi operatorilor economici au/are următoarele obligaţii
principale:
a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva
incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau
operatorului economic;
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul
specific;

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare
organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace
tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi
analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de
urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care
fac/face parte;
e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul
de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat,
după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.
(2) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a cadrelor
tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor,
prevăzute la alin. (1), se realizează în centre de formare şi evaluare abilitate
prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional.
CAP. III
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
ART. 28
(1) Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
se realizează prin activităţi de reglementare, autorizare, avizare, atestare,
recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii
incendiilor şi tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate.
(2) Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită, la
nivel central, prin inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unităţi din
structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin
inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul aplicării unitare a
prevederilor legale pe întregul teritoriu al României, potrivit competenţelor.
ART. 29
(1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată
de existenţă, construcţiile şi amenajările de orice tip, echipamentele, utilajele şi
instalaţiile tehnologice se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru
identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile
prevăzute de reglementările specifice.
(2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor
care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea,
postutilizarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice,
potrivit legii.
(3) Criteriile privind obligaţia identificării, evaluării şi implementării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor
interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
---------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 33
din 17 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016, care
modifică pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015.
ART. 30
(1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de
modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi
punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de
securitate la incendiu, după caz.
---------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care

modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
(2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor
prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi
realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz,
beneficiarului investiţiei.
(3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de
inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în
condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu.
(4) Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile şi
amenajările din categoriile prevăzute la alin. (4), care au fost puse în funcţiune
fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele prevăzute la alin.
(2) au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 30 iunie
2017.
---------Alin. (4^1) al art. 30 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA nr. 17 din 24
august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016 prin
prorogarea termenului pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.
(4^2) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin.
(4^1), răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi
amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu
revine beneficiarilor investiţiilor.
---------Alin. (4^2) al art. 30 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 33
din 17 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016, care
introduce pct. 3^1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015.
(4^3) Excepţia prevăzută la alin. (4^1) nu se aplică în situaţiile în care se
constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea
funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor
stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii potrivit
legii.
---------Alin. (4^3) al art. 30 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 33
din 17 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016, care
introduce pct. 3^1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015.
(5) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau
autorizaţiei de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare
şi autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancţionarea conform legii şi
pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu.
---------Alin. (5) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
(6) Litigiile generate de emiterea şi pierderea valabilităţii avizului sau
autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
----------

Alin. (6) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
(7) În situaţia în care se constată pierderea valabilităţii avizului de
securitate la incendiu ori lucrările de construcţii au început fără acest document,
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă informează autoritatea care a emis
autorizaţia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de
Stat în Construcţii, pentru a dispune măsurile prevăzute de lege.
---------Alin. (7) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
(8) Pierderea valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu şi încălcarea
gravă a cerinţei securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori
utilizării construcţiilor sau amenajărilor se comunică la registrul comerţului,
prefectului şi instituţiilor publice interesate, în cel mult 48 de ore.
---------Alin. (8) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
(9) Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la
incendiu se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă de ministrul
administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
(10) Abrogat.
------------Alin. (10) al art. 30 a fost abrogat de litera a) a art. VI din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29
iunie 2009.
ART. 30^1
(1) La recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii aferente clădirilor
civile cu săli aglomerate, înalte, foarte înalte, din categoria de importanţă
excepţională sau deosebită, de producţie şi/sau depozitare cu suprafeţe desfăşurate
de peste 5.000 mp şi risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu
suprafaţa desfăşurată de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de
parcare pentru autoturisme, clădirilor de turism având capacitatea mai mare de 50 de
locuri de cazare, spitalelor, căminelor pentru copii şi bătrâni sau altor clădiri
destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligaţi să
solicite în scris şi să includă în comisia de recepţie, în calitate de membru, o
persoană desemnată de inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.
(2) Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor de securitate
la incendiu prevăzute în documentaţia de execuţie fără de care recepţia nu este
acceptată.
(3) Obligaţia prevăzută la art. 30 alin. (2) privind autorizaţia de securitate
la incendiu trebuie îndeplinită după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi
remedierea tuturor neconformităţilor.
---------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170 din 29 iunie
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art.
III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.

CAP. IV
Serviciile de urgenţă voluntare şi private
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune
ART. 31
(1) Serviciile de urgenţă sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private.
(2) Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează în subordinea
Inspectoratului General, potrivit reglementărilor specifice.
(3) Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare,
iar operatorii economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de
incendiu, servicii de urgenţă private, potrivit legii.
(4) În domeniul apărării împotriva incendiilor pot funcţiona şi servicii de
urgenţă private constituite ca societăţi comerciale.
SECŢIUNEA a 2-a
Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private
ART. 32
(1) Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele
decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal
angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui
privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de competenţă
stabilite cu avizul inspectoratelor.
(2) Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau
specialişti pentru prevenire, formaţii de intervenţie şi, după caz, dispecerate,
ateliere de reparaţii şi de întreţinere.
---------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
(3) Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private
se realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General
şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. CRITERII
12/06/2016
CAP. I
Dispoziţii comune
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă,
denumite în continuare servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri
specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste,
organizate cu personal angajat şi voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului
public şi/sau privat în situaţii de urgenţă.
(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi
municipii, în subordinea consiliilor locale.
(3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici şi
instituţii.
(4) Serviciile private pot fi:
a) servicii proprii, organizate în cadrul operatorilor economici şi
instituţiilor;
b) societăţi prestatoare de servicii.

ART. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezentele criterii au următoarele
înţelesuri:
a) autospecială de intervenţie - autospecială destinată intervenţiei pentru
diferite tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu apă şi spumă, a
cărei dotare este descrisă în cartea tehnică;
b) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate mare - autospecială al
cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 5.001 litri, denumită în continuare
autospecială de capacitate mare;
c) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate medie - autospecială
al cărei rezervor de apă se încadrează între 2.001 şi 5.000 litri, denumită în
continuare autospecială de capacitate medie;
d) autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate mică - autospecială al
cărei rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2.000 litri, denumită în continuare
autospecială de capacitate mică;
e) autospecială - oricare dintre autospecialele prevăzute la lit. a)-d);
f) sector de competenţă - delimitare teritorială în care serviciul voluntar sau
serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale;
g) extinderea/restrângerea activităţii - reprezintă modificarea condiţiilor care
au stat la baza înfiinţării şi/sau a funcţionării serviciului voluntar sau a
serviciului privat, în ceea ce priveşte creşterea sau scăderea numărului sectoarelor
de competenţă;
h) formaţie de intervenţie - structură de intervenţie care are în compunere o
grupă/grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate;
i) grupă de intervenţie - structură de intervenţie care încadrează o
autospecială;
j) echipă specializată - structură de intervenţie care îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de tipurile de riscuri
identificate în sectorul de competenţă, având misiunea de evacuare, salvare şi
asigurare a intervenţiei, şi care nu încadrează o autospecială de intervenţie sau
autospecială de stingere cu apă şi spumă;
k) forţe de intervenţie - oricare dintre entităţile prevăzute la lit. h)-j);
l) timp de răspuns - intervalul de timp cuprins între momentul alarmării
forţelor de intervenţie şi intrarea acestora în acţiune la locul intervenţiei;
m) capacitate de răspuns - potenţialul forţelor de intervenţie de a gestiona o
situaţie de urgenţă;
n) societate prestatoare de servicii - societate constituită în baza Legii
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având ca domeniu de activitate şi activitate principală - Activităţi de luptă
împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora, conform Clasificării activităţilor
din economia naţională (CAEN);
o) dispecerat - structură a cărei activitate se desfăşoară într-un spaţiu
prevăzut cu mijloace de comunicaţii, care asigură primirea şi transmiterea
informaţiilor şi mesajelor necesare pentru desfăşurarea unei intervenţii;
p) compartiment de prevenire - structura cu atribuţii de prevenire a situaţiilor
de urgenţă;
q) tură - totalitatea persoanelor care lucrează în acelaşi timp şi după acelaşi
program într-o structură a serviciului voluntar sau a serviciului privat.
ART. 3
(1) Serviciile voluntare şi serviciile private se clasifică după cum urmează:
a) categoria I (C1) - formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru
prevenire sau specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată;
b) categoria a II-a (C2) - formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru
prevenire, una sau mai multe formaţii de intervenţie, compusă/compuse din cel puţin
două grupe de intervenţie care încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă
şi echipe specializate.
(2) Serviciile voluntare şi serviciile private tip C2 se dotează cu autospeciale
şi utilaje, în funcţie de riscurile ce trebuie gestionate în sectorul de competenţă.
(3) Societăţile prestatoare de servicii sunt de tip C2.

(4) Serviciile private tip C2 au obligaţia de a menţine autospecialele deţinute
potrivit alin. (2), permanent, în sectorul de competenţă.
(5) Formaţiile de intervenţie din structura unui serviciu privat tip C2 au cel
puţin o grupă de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate medie.
ART. 4
(1) Serviciile proprii pot să îşi constituie dispecerat.
(2) Serviciile voluntare trebuie să asigure un mecanism adecvat pentru primirea
şi transmiterea mesajelor specifice desfăşurării unei intervenţii eficiente.
(3) Societăţile prestatoare de servicii sunt obligate să îşi constituie
dispecerat.
(4) Personalul dispeceratului execută serviciul în ture, 24 de ore din 24 de
ore.
ART. 5
Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a
mijloacelor de intervenţie din dotare, serviciile voluntare şi serviciile private
îşi organizează ateliere proprii sau încheie contracte în acest sens cu operatori
economici de profil.
SECŢIUNEA a 2-a
Constituirea serviciilor voluntare şi serviciilor private
ART. 6
Serviciile voluntare şi serviciile private se constituie în baza următoarelor
criterii:
a) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
b) destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor şi nivelul
riscului de incendiu;
c) asigurarea timpului de răspuns;
d) asigurarea permanentă a intervenţiei.
ART. 7
(1) Au obligaţia constituirii de servicii proprii tip C1 operatorii economici şi
instituţiile care au în administrare:
a) clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar,
inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de
1.000, forma de învăţământ - zi;
b) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai
mare sau egal cu 100;
c) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare
de 600;
d) clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 de locuri;
e) clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa
desfăşurată peste 1.500 mp;
f) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de
200;
g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
h) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu
suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de
incendiu.
(2) Operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore
în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi cel care are în administrare
clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50.000 mp,
cu risc mare şi foarte mare de incendiu, are obligaţia să constituie serviciu
propriu tip C2.
(3) În cazul operatorului economic supus legislaţiei privind controlul
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi care îşi
desfăşoară activitatea integral în clădiri (şi instalaţii) protejate cu instalaţii
automate de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu
şi/sau raportului de securitate, serviciul constituit va fi de tip C1.

(4) În situaţia în care nu constituie serviciu propriu, operatorul economic şi
instituţia care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) trebuie să încheie
contracte, conform legii, cu servicii voluntare, cu operatori economici sau
instituţii care au constituit servicii proprii sau cu societăţi prestatoare de
servicii.
(5) Serviciile cu care se încheie contracte în condiţiile alin. (4) trebuie să
aibă categoria în care s-ar încadra beneficiarul, potrivit alin. (1) şi (2), şi să
asigure o intervenţie operativă şi eficace.
(6) Operatorul economic sau instituţia care a constituit serviciu propriu poate
încheia contracte cu alt operator economic sau instituţie numai dacă poate asigura
intervenţia în condiţiile art. 37.
ART. 8
(1) Avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se
emite de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă îşi are
sediul/sediul social autoritatea administraţiei publice locale, operatorul economic
sau instituţia.
(2) Extinderea/restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea serviciului
voluntar sau a serviciului privat se poate realiza numai în baza unui aviz, emis
potrivit competenţei prevăzute la alin. (1).
(3) Avizul pentru sector de competenţă se emite de către inspectoratul judeţean
în a cărui zonă de competenţă serviciul privat solicită să îşi desfăşoare
activitatea. Avizul se solicită pentru fiecare sector de competenţă determinat
potrivit art. 37.
ART. 9
(1) Pentru emiterea avizului de înfiinţare a serviciului voluntar sau a
serviciului privat se depun, după caz, următoarele documente:
a) cerere pentru emiterea avizului;
b) opis cu documentele depuse;
c) certificat de înregistrare a societăţii la registrul comerţului, în cazul
societăţilor prestatoare de servicii;
d) hotărârea consiliului local/dispoziţia administratorului/ conducătorului
privind înfiinţarea serviciului voluntar/serviciului privat;
e) organigrama serviciului voluntar/serviciului privat;
f) regulamentul de organizare şi funcţionare;
g) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
h) contractele de voluntariat ale personalului;
i) planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei, în cazul
serviciului voluntar şi al serviciului propriu;
j) documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
k) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare;
l) documente care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a dotării
serviciului voluntar/serviciului privat.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-l) se depun în două exemplare. Cu
excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în
copie.
(3) Modificarea condiţiilor rezultate din documentele prevăzute la alin. (1), de
natură să afecteze operativitatea şi capacitatea de intervenţie a serviciului, se
notifică inspectoratului judeţean competent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare
de la data la care aceasta a intervenit.
ART. 10
Concomitent cu avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului
propriu se emite şi avizul pentru sector de competenţă, pe baza documentelor
prevăzute la art. 9.
ART. 11
(1) Pentru emiterea avizului pentru sector de competenţă al societăţii
prestatoare de servicii se depun următoarele documente:
a) cerere privind emiterea avizului;
b) opis cu documentele depuse;
c) avizul de înfiinţare a serviciului privat/aviz de extindere;

d) organigrama serviciului privat şi nominalizarea personalului pe funcţii
pentru sectorul de competenţă;
e) contractele individuale de muncă ale personalului serviciului privat pentru
sectorul de competenţă;
f) planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei pentru care se
solicită avizarea sectorului de competenţă;
g) tabel cu materialele şi tehnica destinată intervenţiei în sectorul de
competenţă;
h) contractele/convenţiile încheiate pentru intervenţia în sectorul de
competenţă.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi serviciilor proprii, atunci când se
solicită emiterea unui aviz pentru sector de competenţă, altul decât cel avizat la
înfiinţare.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) se depun în două exemplare. Cu
excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), care se depune în original, a
documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se depune în original şi copie,
celelalte documente se depun în copie.
ART. 12
(1) Pentru emiterea avizului de extindere/ restrângere a activităţii, se depun
următoarele documente:
a) cerere pentru extinderea/restrângerea activităţii;
b) opis cu documentele depuse;
c) hotărârea consiliului local sau decizia de extindere/restrângere a
activităţii, după caz, organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
d) contractele de voluntariat ale personalului;
e) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
f) documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
g) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie care face obiectul
extinderii/restrângerii şi documentele care atestă deţinerea, în baza unui titlu
valabil, a acestora.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) se depun în două exemplare. Cu
excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în
copie.
ART. 13
(1) Serviciul propriu se desfiinţează în următoarele situaţii:
a) la încetarea activităţii operatorului economic, ca urmare a declarării
falimentului;
b) în caz de restrângere a activităţii operatorului economic, dacă prin aceasta
nu se mai încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) şi (2);
c) dacă intervenţia în situaţii de urgenţă se realizează prin încheierea unui
contract cu un serviciu voluntar sau serviciu privat.
(2) Pentru emiterea avizului de desfiinţare se depun documentele care atestă una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).
SECŢIUNEA a 3-a
Încadrarea serviciilor voluntare şi serviciilor private
ART. 14
(1) Funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt
următoarele:
a) şef serviciu;
b) şef compartiment pentru prevenire;
c) şef formaţie de intervenţie;
d) şef grupă de intervenţie;
e) şef echipă specializată;
f) specialist pentru prevenire;
g) conducător autospecială;
h) servant pompier;
i) mecanic utilaj;

j) dispecer/telefonist.
(2) În cazul serviciilor voluntare şi serviciilor private care au organizat
atelier propriu de întreţinere şi reparaţii, funcţiile specifice se completează cu
funcţiile de electromecanic auto şi operator repararea şi întreţinerea
autospecialelor de stingere cu apă şi spumă.
ART. 15
(1) Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private trebuie să
corespundă criteriilor fizice şi să fie apt medical şi psihologic.
(2) Criteriile fizice se evaluează la încadrarea personalului, pe baza baremelor
prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Aptitudinea medicală se evaluează la încadrare şi anual.
(4) Aptitudinea psihologică se evaluează la încadrare şi, ulterior, cel puţin o
dată la 3 ani.
ART. 16
(1) Personalul voluntar poate activa în structurile operative până la vârsta de
50 de ani.
(2) Peste vârsta de 50 de ani, dar nu mai mult de 55 de ani, personalul voluntar
poate activa în structurile operative dacă, în urma evaluării anuale, corespunde
criteriilor fizice, este apt medical şi psihologic.
(3) Personalul voluntar poate activa şi peste vârsta de 55 de ani, ca specialist
de prevenire, fără a fi necesară îndeplinirea criteriilor şi aptitudinilor prevăzute
la art. 15 alin. (1).
ART. 17
Personalul angajat pe funcţiile specifice prevăzute la art. 14 alin. (1) şi cel
care îndeplineşte prin cumul funcţia de şef serviciu şi şef echipă specializată
trebuie să aibă calificarea sau competenţele profesionale specifice, atestate
potrivit reglementărilor în vigoare.
ART. 18
(1) Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate medie şi
autospeciale de capacitate mare are în compunere minimum 4 servanţi/tură.
(2) Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate mică are în
compunere minimum 3 servanţi/tură.
(3) Compunerea grupei de intervenţie care încadrează autospeciale de intervenţie
este stabilită conform cărţii tehnice.
ART. 19
(1) Echipa specializată se constituie în funcţie de tipul de risc, pentru:
a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare sau serviciile private
de tip C1;
b) stingere incendii de pădure;
c) căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări şi
prăbuşiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanşe şi inundaţii;
d) cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi efectele unui
accident nuclear;
e) avertizare-alarmare.
(2) Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură.
(3) În situaţia în care nu se constituie echipă de avertizare-alarmare,
atribuţiile acesteia sunt îndeplinite de membrii altor echipe specializate.
ART. 20
(1) Şeful serviciului voluntar şi al serviciului privat are următoarele
obligaţii principale:
a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului
voluntar/serviciului privat;
b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului
voluntar/serviciului privat;
c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
d) organizează activitatea de prevenire;
e) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare;
f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
g) întocmeşte rapoartele de intervenţie.

(2) Atribuţiile personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se
stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
SECŢIUNEA a 4-a
Dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private
ART. 21
(1) Autospecialele, utilajele, mijloacele şi echipamentul de protecţie şi
uniforma, mijloacele de anunţare-alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei
trebuie să fie deţinute de serviciul voluntar sau serviciul privat, în baza unor
titluri valabile, pe toată durata de funcţionare a acestor servicii.
(2) Autospecialele şi utilajele se păstrează în spaţii închise care asigură o
temperatură de minimum 5 grade Celsius, fiind interzisă gararea în aer liber.
(3) Scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale se comunică,
de îndată, la inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă asigură acţiunile
de răspuns.
(4) Dotarea cu alte autospeciale sau înlocuirea celor existente se comunică, în
scris, în termen de 5 zile lucrătoare, la inspectoratele judeţene care au emis
avizul de înfiinţare.
(5) Înlocuirea unei autospeciale se poate face doar cu alta cel puţin similară
din punctul de vedere al capacităţii de intervenţie, cu acordul scris al
inspectoratului judeţean care a emis avizul de înfiinţare.
ART. 22
(1) Uniforma şi echipamentul de protecţie se asigură, gratuit, conform
prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Portul, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de
protecţie şi a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare şi
serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea,
condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi
însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă
voluntare/private.
(3) Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului
voluntar şi serviciului privat este prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 23
(1) Autospecialele, echipamentul de protecţie şi uniforma trebuie să fie
inscripţionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.
(2) Autospecialele trebuie să fie inscripţionate cu numărul de telefon la care
poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat. Se interzice
inscripţionarea numărului unic pentru situaţii de urgenţă 112 pe autospeciale.
ART. 24
Norma minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă şi
spumă şi a echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 3.
SECŢIUNEA a 5-a
Pregătirea personalului
ART. 25
(1) Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se
realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii
şi concursuri profesionale, care se cuprind într-un plan de pregătire.
(2) Coordonarea activităţii de pregătire a personalului serviciilor voluntare şi
al serviciilor private se execută de inspectoratele judeţene.
(3) Temele şi exerciţiile prevăzute în planul de pregătire prevăzut la alin. (1)
se stabilesc în funcţie de tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă
şi de particularităţile intervenţiei.
ART. 26

Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private se antrenează în
bazele de pregătire proprii, dotate cu aparate, utilaje şi echipamente specifice
intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau
ale altor servicii, în baza unor protocoale.
CAP. II
Dispoziţii specifice
SECŢIUNEA 1
Servicii voluntare
ART. 27
(1) În serviciul voluntar, funcţiile de şef serviciu şi conducător autospecială
se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.
(2) Promovarea personalului se face ierarhic, începând cu funcţia de bază, în
condiţiile legii.
ART. 28
Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă avizul inspectoratului judeţean competent, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 4;
b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.
ART. 29
Din compartimentul de prevenire poate face parte şi persoana autorizată pentru a
desfăşura activităţi de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum.
ART. 30
Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să
asigure:
a) un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din
subordinea consiliilor locale;
b) un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural;
c) un specialist la fiecare 1.000 de locuinţe individuale sau gospodării, în
mediul urban.
ART. 31
(1) Sectorul de competenţă al unui serviciu voluntar este teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale la nivelul căreia a fost constituit.
(2) Amplasarea în teritoriu a formaţiei de intervenţie a serviciului voluntar
trebuie să se realizeze astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:
a) la operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute;
b) în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă - maximum 20 de
minute.
(3) În funcţie de mărimea sectorului de competenţă, în vederea respectării
timpului de răspuns, formaţia de intervenţie poate avea amplasate grupe de
intervenţie în locaţii diferite.
ART. 32
(1) Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia contracte ori
convenţii de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorităţi care au
constituit servicii voluntare.
(2) Pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă,
autorităţile administraţiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot
încheia protocoale cu asociaţii ce desfăşoară activităţi în domeniu.
ART. 33
(1) Intervenţia trebuie să se realizeze gradual, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea
structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean, precum şi,
după caz, a entităţii prevăzute la art. 32 cu care a fost încheiat contract,
convenţie de colaborare sau protocol;
b) realizarea intervenţiei propriu-zise de către serviciul voluntar;

c) acordarea de sprijin la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, de
către entitatea prevăzută la art. 32 cu care a fost încheiat contract, convenţie de
colaborare sau protocol;
d) participarea la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, a
structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean.
(2) Serviciul voluntar solicită sprijinul entităţilor prevăzute la art. 32 sau,
după caz, intervenţia structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului
judeţean, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de
răspuns a acestuia.
ART. 34
(1) Autospeciala trebuie să asigure intervenţia 24 de ore din 24 de ore şi să
fie deservită permanent de un conducător autospecială.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul servanţilor pompieri angajaţi.
ART. 35
Norma minimă de dotare cu tehnică şi materiale pentru intervenţie a serviciului
voluntar este prevăzută în anexa nr. 5.
SECŢIUNEA a 2-a
Servicii private
ART. 36
(1) În cadrul unui operator economic sau unei instituţii nu pot funcţiona
simultan un serviciu propriu şi o societate prestatoare de servicii.
(2) Societatea prestatoare de servicii asigură în sectorul de competenţă, prin
formaţia de intervenţie, gestionarea intervenţiei pentru toate riscurile
identificate.
ART. 37
Sectorul de competenţă al unui serviciu privat cuprinde aria desfăşurată a
clădirii sau a ansamblului de clădiri, inclusiv terenul anexat acestora,
administrate de operatorul economic/instituţia care l-a constituit sau, după caz, cu
care s-a încheiat contract.
ART. 38
(1) Funcţiile serviciului propriu tip C1 se exercită, de regulă, de personalul
angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat pe alte funcţii.
(2) Funcţiile serviciilor proprii tip C2 se exercită de personalul angajat al
operatorului economic sau al instituţiei, încadrat astfel:
a) exclusiv pe funcţiile de şef serviciu, conducător autospecială, precum şi un
servant pompier pentru fiecare grupă de intervenţie pe tura de serviciu;
b) prin cumul de funcţii, pentru celelalte funcţii din cadrul serviciului.
ART. 39
(1) Compartimentul de prevenire are în componenţă minimum 3 specialişti.
(2) Pentru asigurarea intervenţiei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru
al grupei de intervenţie şi al echipei specializate pentru stins incendii se
organizează în ture.
(3) Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezenţa, pe timpul
programului de lucru, a câte unei echipe specializate pentru fiecare dintre
riscurile identificate.
ART. 40
(1) Societăţile prestatoare de servicii au obligaţia să deţină cel puţin două
autospeciale de capacitate medie sau autospeciale de capacitate mare funcţionale.
(2) Toate autospecialele de stingere cu apă şi spumă ale unei societăţi
prestatoare de servicii trebuie să fie deţinute în baza unui titlu valabil de
utilizare.
ART. 41
Funcţiile societăţilor prestatoare de servicii se exercită de personalul angajat
al societăţii încadrat exclusiv pe aceste funcţii.
ART. 42
Societatea prestatoare de servicii trebuie să asigure menţinerea operativităţii
şi capacităţii de intervenţie stabilită, 24 de ore din 24 de ore.

ART. 43
(1) Conducerea intervenţiei se asigură de către administratorul operatorului
economic/conducătorul instituţiei sau de către persoanele desemnate de acesta.
(2) Conducerea intervenţiei la societatea prestatoare de servicii se asigură de
către şeful serviciului sau şeful formaţiei de intervenţie.
ART. 44
(1) Nerespectarea prezentelor criterii implică, potrivit legii, anularea
avizului de înfiinţare şi/sau a avizului pentru sector de competenţă.
(2) Situaţiile în care se anulează avizul de înfiinţare sunt:
a) neasigurarea categoriei serviciului privat conform prevederilor art. 7 alin.
(1) şi (2);
b) nedeţinerea autospecialelor de stingere cu apă şi spumă potrivit categoriei
serviciului privat şi sectorului de competenţă;
c) funcţionarea societăţii prestatoare de servicii într-un sector de competenţă
pentru care nu a primit aviz.
(3) Dispoziţiile alin. (2) lit. c) nu se referă la situaţia în care societatea
prestatoare de servicii intervine, într-un caz punctual, pentru limitarea şi
înlăturarea urmărilor unei situaţii de urgenţă.
(4) Situaţiile în care se anulează avizul pentru sector de competenţă sunt:
a) nemenţinerea operativităţii şi capacităţii de intervenţie stabilită potrivit
art. 42;
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 3 alin. (4).
CAP. III
Dispoziţii finale
ART. 45
(1) Pentru activităţi punctuale, precum competiţii sportive, manifestări
cultural-artistice, festivaluri şi altele asemenea, serviciile voluntare şi
serviciile private pot asigura măsuri de prevenire şi intervenţie fără aviz pentru
sectorul de competenţă. Această situaţie nu constituie o extindere a activităţii în
sensul definiţiei prevăzute la art. 2 lit. g).
(2) Măsurile de prevenire şi intervenţie la activităţile prevăzute la alin. (1)
nu trebuie să afecteze capacitatea de intervenţie şi dispunerea mijloacelor tehnice
de intervenţie în sectoarele de competenţă avizate.
ART. 46
Structura-cadru a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor
voluntare şi serviciilor private este prevăzută în anexa nr. 6.
ART. 47
(1) Documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi
serviciilor private sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt păstrate de către şeful serviciului.
ART. 48
Atunci când se intervine fără sprijinul structurilor profesioniste de
intervenţie ale inspectoratelor judeţene, în termen de maximum 5 ore de la
finalizarea intervenţiei, şeful serviciului voluntar/serviciului privat notifică
inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă se află.
ART. 49
Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.
ANEXA 1
la criteriile de performanţă
Baremele pentru evaluarea criteriilor fizice la încadrarea personalului
*T*
*Font 7*
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │
Probe
│
Echipament necesar
│
Barem
│
│crt.│
│
│
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1. │Pista cu obstacole pe 100 m, conform Regulamentului
│a) o ţeavă de refulare a apei;
│maximum 35 sec.
│
│
│concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi│b) 2 furtunuri de refulare tip C;
│
│
│
│private pentru situaţii de urgenţă
│c) un distribuitor B-CBC;
│
│
│
│
│d) un gard de 2 metri;
│
│
│
│
│e) o bârnă de echilibru.
│
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2. │Alergare cu două role de furtun tip C, pe o distanţă de│a) costum de protecţie tip pompier;
│maximum 60 sec.
│
│
│200 de metri
│b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;
│
│
│
│
│c) cască de protecţie cu vizor;
│
│
│
│
│d) brâu tip pompier (centură de siguranţă);
│
│
│
│
│e) mănuşi de protecţie;
│
│
│
│
│f) 2 furtunuri de refulare tip C.
│
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│3. │Urcare două etaje echipat cu aparatul individual de
│a) costum de protecţie tip pompier;
│maximum 50 sec.
│
│
│protecţie respiratorie
│b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;
│
│
│
│
│c) cască de protecţie cu vizor;
│
│
│
│
│d) brâu tip pompier (centură de siguranţă);
│
│
│
│
│e) mănuşi de protecţie;
│
│
│
│
│f) aparat individual de protecţie respiratorie│
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│4. │Tracţiune la bară
│a) costum de protecţie tip pompier;
│minimum 3 tracţiuni│
│
│
│b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;
│
│
│
│
│c) cască de protecţie cu vizor;
│
│
│
│
│d) brâu tip pompier (centură de siguranţă).
│
│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

*ST*
ANEXA 2
la criteriile de performanţă
Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului
serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
a) Şef serviciu:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. lanternă;
6. aparat de respirat cu aer comprimat;
7. mănuşi de protecţie.
b) Şef compartiment pentru prevenire:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cască de protecţie cu vizor;
3. brâu pompier (centură de siguranţă);
c) Membru în compartimentul de prevenire:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cască de protecţie cu vizor;
3. brâu pompier (centură de siguranţă).
d) Membrii formaţiilor de intervenţie, grupelor de intervenţie, echipelor
specializate, conducătorii autospecialelor:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. lanternă;
6. aparat de respirat cu aer comprimat;
7. mănuşi de protecţie.
ANEXA 3
la criteriile de performanţă
Norma minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor
pentru stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate
A. Dotarea spaţiilor aferente serviciului
a) Dispeceratul:
1. mese de lucru şi scaune;

2. post telefonic cu legătură directă la beneficiar;
3. staţii de emisie-recepţie mobile;
4. mijloace de alarmare;
5. calculator;
6. imprimantă.
b) Spaţii pentru garare/revizie mijloace de intervenţie:
1. spaţii pentru gararea/depozitarea, adăpostirea şi întreţinerea
materialelor/mijloacelor tehnice, încălzite pe timpul sezonului rece;
2. utilaje şi scule adecvate lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
B. Dotarea minimă a unei autospeciale de stingere cu apă şi spumă
*T*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │
Denumire
│ Nr. bucăţi │
│crt.│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1
│furtun de refulare tip C
│15
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2
│furtun de refulare tip B
│10
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3
│ţeavă de refulare tip C
│4
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4
│tub de cauciuc pentru aspiraţie tip A
│6
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5
│distribuitor B-CBC
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6
│hidrant portativ + cheie + mufe
│1 set (1+1+2)│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7
│colector
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8
│sorb pentru tuburile de aspiraţie
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│9
│coş metalic
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10 │cordiţă susţinere sorb
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│11 │ejector pentru ape mici
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12 │reducţii de racorduri
│
│
│
│- tip A-B
│1
│
│
│- tip B-C
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│13 │amestecător de linie
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│14 │ţeavă generatoare de spumă mecanică
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│15 │costum de protecţie anticalorică (pentru serviciile
│
│
│
│private pentru situaţii de urgenţă)
│
│
│
│- apropiere normal (bluză, pantaloni, glugă, mănuşi,
│1
│
│
│cizme)
│
│
│
│- pătrundere greu (combinezon cu glugă şi cizme etanşe
│1
│
│
│şi mănuşi)
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│16 │aparate de respirat cu aer comprimat
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│17 │butelie cu aer comprimat, de rezervă
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│18 │coardă de salvare
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│19 │cordiţă de salvare
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│20 │topor - târnăcop + toc
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│21 │toporaşul + toc
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│22 │cange
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│23 │rangă
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│24 │proiector mobil
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│25 │trepied proiector
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│26 │bobină pentru cablu de 50 m
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│27 │punte de trecere peste furtun
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│28 │cot furtun
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│29 │geantă pentru chei şi feşe
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│30 │cheie pentru racordare (furtunuri)
│4
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│31 │faşă pentru furtun
│
│
│
│- tip B
│4
│
│
│- tip C
│4
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│32 │scară de fereastră
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│33 │scară culisabilă
│1
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│34 │stingător portativ cu pulbere P 6
│2
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│35 │trusă sanitară omologată RAR
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
*ST*
C. Dotarea echipei specializate
*T*
┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Tipul echipei specializate│
Dotare minimă/echipă
│
│crt.│
│
│
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│1
│Stingere incendii
│- o linie de furtun (6 furtunuri tip C, 2
│
│
│
│ţevi tip TURA-P)
│
│
│
│- 3 aparate individuale de protecţie
│
│
│
│respiratorie (3 butelii de rezervă)
│
│
│
│- 3 lanterne
│
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│2
│Căutare-deblocare-salvare-│- lanternă - 1
│
│
│evacuare
│- unelte de deblocare-salvare
│
│
│
│- targă - 1
│
│
│
│- vestă reflectorizantă - 1/persoană
│
│
│
│- lanternă - 1/persoană
│
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│3
│Cercetare-intervenţie
│- echipament detecţie - 1
│
│
│
│- complet de protecţie CBRN - 1/persoană
│
└────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

*ST*
ANEXA 4
la criteriile de performanţă
Model de aviz pentru funcţia şef serviciu voluntar
*T*
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " .................. "
al judeţului ....................

Nr. .......
din .......

AVIZ
Domnul/Doamna .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .....
nr. ........., CNP .........................., întruneşte condiţiile legale*)
pentru a putea fi încadrat(ă) pe funcţia de şef serviciu voluntar pentru
situaţii de urgenţă al localităţii .............. .
Avizul se emite astăzi, ................. .
Inspector şef,
.........................
*ST*
──────────
*) A absolvit cursul de şef serviciu într-un centru de formare autorizat de
Autoritatea Naţională pentru Calificări/deţine brevet de pompier specialist.
──────────
ANEXA 5
la criteriile de performanţă
Norma minimă de dotare cu tehnică şi
materiale pentru intervenţie a serviciului voluntar
I. Identificarea tipului de risc/nivelului de risc din unitatea administrativteritorială
a) tip de risc: incendiu - I
*T*
*Font 7*
┌─────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nivel de risc│
I 1
│
I 2
│
I 3
│
I 4
│
├─────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Categorii de │Gospodării, operatori economici│Construcţii până la 2 etaje,
│Construcţii de la 2 la 4
│Construcţii cu peste 4
│
│construcţii │cu specific agricol, terenuri │operatori economici cu suprafaţă │etaje, operatori economici │etaje, operatori economici│
│
│agricole, case de vacanţă,
│până la 300 mp, depozite cu
│cu suprafaţă cuprinsă între │cu suprafaţă peste 600 mp,│
│
│campinguri
│suprafaţă până la 500 mp
│300 şi 600 mp, spaţii de
│spaţii de producţie şi/sau│
│
│
│
│producţie şi/sau depozitare │depozitare cu suprafaţa
│
│
│
│
│cu suprafaţa între 400 şi
│peste 5.000 mp, spitale
│
│
│
│
│5.000 mp, structuri de
│
│
│
│
│
│primire turistică cu
│
│
│
│
│
│funcţiunea de cazare cu
│
│
│
│
│
│peste 50 locuri, policlinici│
│
└─────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┘
*ST*
b) tip de risc: incendiu de pădure - IP
*T*
*Font 7*
┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Nivel de risc│
IP 1
│
IP 2
│
IP 3
│
IP 4
│
├─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│peste 75% din teritoriu
│
│
│
│
│
│
│
│Suprafaţă
│până la 25% din
│între 26 şi 50% din│între 51 şi 75% din│parcuri/rezervaţii naţionale, zone împădurite
│
│împădurită
│teritoriu
│teritoriu
│teritoriu
│cuprinse în NATURA 2000 şi altele asemenea
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│teren în pantă
│
└─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

*ST*
c) tip de risc: inundaţie - In
*T*
*Font 7*
┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Nivel de risc│
In 1
│
In 2
│
In 3
│
In 4
│

├─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│
│până la 20
│între 21 şi 100
│între 100 şi 500 de gospodării │peste 500 de gospodării care ar putea fi
│
│
│gospodării care ar │gospodării care ar │care ar putea fi afectate,
│afectate, obiective sociale şi economice de │
│Suprafaţă de │putea fi afectate │putea fi afectate │obiective sociale şi economice │interes naţional care ar putea fi afectate
│
│risc
│
│
│de interes local care ar putea │
│
│
│
│
│fi afectate
│
│
└─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

*ST*
d) tip de risc: cutremur - C
*T*
┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│
Nivel de risc
│
C 1
│
C 2
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│Zona seismică
│intensitate mai mică de │intensitate mai mare sau│
│
│VII pe scara MSK
│egală cu VII pe scara
│
│
│
│MSK
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*
II. Stabilirea normei minime de dotare în funcţie de tipul de riscuri
identificate şi nivelul de risc calculat
*T*
*Font 9*
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│
INCENDIU
│
INCENDIU DE PĂDURE
│
├───┬──────────────────────────────────┼───┬─────────────────────────────────────────────┤
│I 1│Autospecială de stingere cu apă şi│P 1│Topor - 5 buc.
│
│
│spumă*)
│
│Paletă din răchită (bătător) - 10 buc.
│
│
│Lanternă - 5 buc./autospecială de │
│Rucsac cu apă pentru lupta împotriva
│
│
│stingere cu apă şi spumă
│
│incendiilor de pădure 25 l - 2 buc. (tip
│
│
│
│
│raniţă)
│
│
│
│
│Ferăstrău mecanic - 1 buc.
│
│
│
│
│Aparat radio emisie-recepţie portabil - 2 buc│
│
│
│
│Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.
│
│
│
│
│Tractor cu plug - 1 buc.
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│I 2│Autospecială de stingere cu apă şi│P 2│Topor - 5 buc.
│
│
│spumă*)
│
│Paletă din răchită (bătător) - 20 buc.
│
│
│Mijloace de salvare de la înălţime│
│Rucsac cu apă pentru lupta împotriva
│
│
│Lanternă - 5 buc./autospecială de │
│incendiilor de pădure 25 l - 4 buc.
│
│
│stingere cu apă şi spumă
│
│Ferăstrău mecanic - 1 buc.
│
│
│
│
│Aparat radio emisie-recepţie portabil - 4 buc│
│
│
│
│Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.
│
│
│
│
│Tractor cu plug - 1 buc.
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│I 3│Autospecială de stingere cu apă şi│P 3│Topor - 10 buc.
│
│
│spumă*)
│
│Paletă din răchită (bătător) - 30 buc.
│
│
│Autoscară pentru stingerea
│
│Rucsac cu apă pentru lupta împotriva
│
│
│incendiilor
│
│incendiilor de pădure 25 l - 6 buc.
│
│
│Lanternă - 5 buc./autospecială de │
│Ferăstrău mecanic - 2 buc.
│
│
│stingere cu apă şi spumă
│
│Aparat radio emisie-recepţie portabil - 6 buc│
│
│
│
│Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.
│
│
│
│
│ATV cu sistem de stingere pentru prima
│
│
│
│
│intervenţie - 1 buc.
│
│
│
│
│Tractor cu plug - 1 buc.
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│I 4│Autospecială de stingere cu apă şi│P 4│Topor - 10 buc.
│
│
│spumă*)
│
│Paletă din răchită (bătător) - 40 buc.
│
│
│Autoscară pentru stingerea
│
│Rucsac cu apă pentru lupta împotriva
│
│
│incendiilor
│
│incendiilor de pădure 25 l - 8 buc.
│
│
│Ambulanţă (transport) - 1 buc.
│
│Ferăstrău mecanic - 2 buc.
│
│
│Lanternă - 5 buc./autospecială de │
│Aparat radio emisie-recepţie portabil - 8 buc│
│
│stingere cu apă şi spumă
│
│Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.
│
│
│
│
│ATV cu sistem de stingere pentru prima
│
│
│
│
│intervenţie - 2 buc.
│

│
│
│
│Tractor cu remorcă-cisternă
│
│
│
│
│Tractor cu plug - 1 buc.
│
└───┴──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│
INUNDAŢII
│
CUTREMUR
│
├───┬──────────────────────────────────┼───┬─────────────────────────────────────────────┤
│n 1│Motopompă de evacuare apă - 1 buc.│1 ││
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│n 2│Motopompă de evacuare apă**)
│2 │Lopată concavă - 4 buc.
│
│
│Barcă de salvare - 1 buc.
│
│Lopată - 3 buc.
│
│
│Generator electric - 1 buc.
│
│Târnăcop - 3 buc.
│
│
│Vestă de salvare/salvator
│
│Rangă - 3 buc.
│
│
│Portavoce - 1 buc.
│
│Topor****) - 3 buc.
│
│
│
│
│Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton │
│
│
│
│1 buc.
│
│
│
│
│Targă - 3 buc.
│
│
│
│
│Buldoexcavator*****) - 1 buc.
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│n 3│Motopompă de evacuare apă***)
│- ││
│
│Barcă de salvare - 2 buc.
│
│
│
│
│Instalaţie de potabilizare a apei │
│
│
│
│de medie capacitate
│
│
│
│
│Generator electric - 2 buc.
│
│
│
│
│Vestă de salvare/salvator
│
│
│
│
│Buldoexcavator - 1 buc.
│
│
│
│
│Portavoce - 1 buc.
│
│
│
├───┼──────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────────┤
│n 4│Motopompă de evacuare apă***)
│- ││
│
│Barcă de salvare - 3 buc.
│
│
│
│
│Instalaţie de potabilizare a apei │
│
│
│
│de mare capacitate Generator
│
│
│
│
│electric - 3 buc.
│
│
│
│
│Vestă de salvare/salvator
│
│
│
│
│Buldoexcavator - 1 buc.
│
│
│
│
│Portavoce - 1 buc
│
│
│
└───┴──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────┘

*ST*
──────────
*) O autospecială de stingere cu apă şi spumă la cel mult 2.000 de
gospodării/locuinţe individuale.
**) 1 buc. la 20 de gospodării în zonă inundabilă.
***) Motopompă de evacuare apă de capacitate medie - 1 buc. la 100 de
gospodării.
****) Dacă nu există în dotare prin IP 1 - IP 4.
*****) Dacă nu există în dotare prin In 3 sau In 4.
──────────
ANEXA 6
la criteriile de performanţă
STRUCTURA-CADRU
a regulamentului de organizare şi funcţionare
a serviciilor voluntare şi serviciilor private
Capitolul 1 - Dispoziţii generale:
1. date referitoare la constituirea serviciului;
2. prezentarea succintă a activităţii serviciului în funcţie de tipurile de risc
gestionate;
3. alte date de interes general.
Capitolul 2 - Organizarea şi atribuţiile serviciului:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

conducerea şi structura organizatorică;
atribuţiile serviciului;
atribuţiile compartimentului de prevenire;
atribuţiile formaţiilor de intervenţie;
atribuţiile grupelor de intervenţie;
atribuţiile echipelor specializate;
atribuţiile dispeceratului;
atribuţiile atelierului.

Capitolul 3 - Atribuţiile personalului din structura serviciului:
1. atribuţiile şefului de serviciu;
2. atribuţiile şefului compartimentului de prevenire;
3. atribuţiile membrilor compartimentului de prevenire;
4. atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie;
5. atribuţiile şefului grupei de intervenţie;
6. atribuţiile şefului echipei specializate;
7. atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie;
8. atribuţiile membrilor echipelor specializate;
9. atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie;
10. atribuţiile mecanicului de utilaj;
11. atribuţiile dispecerului/telefonistului;
12. atribuţiile electromecanicului auto;
13. atribuţiile operatorului pentru repararea şi întreţinerea autospecialelor de
stingere a incendiilor.
Capitolul 4 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat:
- dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului.
ANEXA 7
la criteriile de performanţă
DOCUMENTELE
de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare
şi serviciilor private
I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului:
1. hotărârea consiliului local de înfiinţare a serviciului voluntar sau
decizia/actul de constituire a serviciului privat, după caz, cu organigrama şi
nominalizarea personalului pe funcţii;
2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;
3. contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei;
4. tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul
de muncă şi modul de înştiinţare;
5. tabelul cu necesarul de materiale şi tehnică, în funcţie de structura
serviciului;
6. tabelul cu materialele şi tehnica existente în dotare;
7. evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite
de şeful serviciului;
8. schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de
urgenţă;
9. fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:
1. planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în
sectorul de competenţă;
2. planuri de cooperare;
3. planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;

4. planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite,
operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu
accesibile şi vulnerabile la riscuri.
IV. Dosar operativ:
1. organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
2. registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
3. raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-Ilfov, atunci când se intervine fără
sprijinul serviciilor profesioniste);
4. proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.
V. Dosar privind pregătirea personalului:
1. planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
2. registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi
calificativele obţinute;
3. planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.
VI. Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul:
A. Serviciului voluntar:
1. graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi
instituţiilor din subordine;
2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de
fum;
3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;
4. graficul acţiunilor de informare preventivă.
B. Serviciului privat:
1. graficul de control;
2. programul serviciului de rond;
3. registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond;
4. notele de control;
5. registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase.
VII. Dosar tehnic:
1. planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie;
2. dosar tehnic al utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)
└──────────────────────────────────────
(4) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se
stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de consiliile locale sau conducerile
operatorilor economici şi instituţiilor care le-au constituit, cu respectarea
criteriilor de performanţă.
(5) Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea
unui serviciu de urgenţă voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.
(6) Nerespectarea criteriilor de performanţă de către serviciile de urgenţă
private implică anularea avizelor de înfiinţare/pentru sectoare de competenţă, ca
sancţiune contravenţională complementară.
---------Alin. (6) al art. 32 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
(7) Situaţiile care implică anularea avizelor, conform alin. (6), sunt stabilite
prin criteriile de performanţă prevăzute la alin. (3).
---------Alin. (7) al art. 32 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
ART. 33

Serviciile de urgenţă voluntare/private au următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi
respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi
dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de
competenţă;
c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea
primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de
incendii sau în alte situaţii de urgenţă.
ART. 34
(1) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului
serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi
evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.
(2) Statutul personalului din serviciile de urgenţă voluntare se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului.
ART. 35
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii
serviciilor de urgenţă voluntare se asigură din bugetele locale.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii
serviciilor de urgenţă private se asigură de operatorii economici şi instituţiile
care le-au constituit.
ART. 36
(1) Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege,
serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică
sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri,
expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
d) efectuarea de lucrări la înălţime;
e) transport de apă.
(2) Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin
hotărâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale
bugetului local.
SECŢIUNEA a 3-a
Drepturi, indemnizaţii şi despăgubiri ce se acordă personalului serviciilor de
urgenţă voluntare sau private
ART. 37
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgenţă
voluntare sau private are următoarele drepturi:
a) să solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informaţii şi documente
necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;
b) să stabilească restricţii ori să interzică, potrivit competenţei prevăzute în
regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, utilizarea focului deschis
şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de
incendii ori explozii;
c) să propună persoanelor în drept oprirea funcţionării sau demolarea
construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în
scopul limitării propagării incendiilor;
d) să utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care
provine, pentru intervenţii la incendii;
e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe
drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacă
cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
f) să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării
operaţiunilor de intervenţie;

g) să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul
acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui
pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice a persoanelor sau
bunurilor acestora, consimţământul nu este necesar.
ART. 38
(1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează
în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.
(2) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare/private are obligaţia să poarte
uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere,
condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul
Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei asigură
gratuit personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private uniforma şi
echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul
în care pe timpul intervenţiei i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri
personale, îl despăgubeşte în mod corespunzător.
ART. 39
(1) Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţă
voluntare/private i se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru.
(2) În cazul operaţiunilor de lungă durată, personalului serviciilor de urgenţă
voluntare/private i se asigură hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2.000 de
calorii.
(3) Obligaţia asigurării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) revine
consiliului local, administratorului sau conducătorului instituţiei, după caz.
ART. 40
(1) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are dreptul la indemnizaţii
pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute
în programul serviciului.
(2) Cuantumul orar al indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte şi se
acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii.
ART. 41
(1) Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale,
organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul, personalul
serviciilor de urgenţă voluntare beneficiază de toate drepturile de deplasare,
cazare şi de diurnă ca şi personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, care se
acordă de consiliul local.
(2) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare, salariaţi ai altor instituţii
publice sau operatori economici, îşi păstrează drepturile de salariu la locul de
muncă pentru perioada cât participă la intervenţii, cursuri de pregătire ori
concursuri profesionale.
ART. 42
Persoanele juridice care organizează servicii de urgenţă voluntare/private au
obligaţia să asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurări
pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza
îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor
profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.
CAP. V
Răspunderea juridică
ART. 43
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.
(2) Continuarea activităţii, după ce s-a dispus de către organele de control
oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, constituie
infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se
pedepseşte potrivit art. 348 din Codul penal.
----------

Alin. (2) al art. 43 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
ART. 44
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
I. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:
---------Partea introductivă a pct. I al art. 44 a fost modificată de pct. 2 al art. unic
din LEGEA nr. 170 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1
iulie 2015, care modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
a) nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituţiei a
obligaţiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe
şi mijloace proprii, a unui incendiu şi de transmitere a raportului de intervenţie;
b) neasigurarea şi nepunerea în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în
ajutor, de către administrator sau conducătorul instituţiei, a mijloacelor tehnice
pentru apărare împotriva incendiilor şi a echipamentelor de protecţie specifice
riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii, precum şi a
antidotului şi medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
c) neconsemnarea de către persoanele fizice şi juridice în actele de transmitere
temporară a dreptului de folosinţă, precum şi de antrepriză a răspunderilor ce le
revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor;
d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi
imobil în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
II. cu amendă de la 1.001 lei la 2.500 lei:
---------Partea introductivă a pct. II al art. 44 a fost modificată de pct. 2 al art.
unic din LEGEA nr. 170 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din
1 iulie 2015, care modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23
decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
a) neanunţarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenţă, a primarului sau a
poliţiei de către persoana care observă un incendiu şi, după caz, neluarea
măsurilor, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului;
b) neangajarea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi
celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile
judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară
activităţi cu risc de incendiu, prevăzuţi la art. 12 alin. (2), a cel puţin un cadru
tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
c) nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituţiei a
obligaţiilor de încadrare a serviciului de urgenţă voluntar sau privat cu personal
atestat în condiţiile legii, de pregătire profesională şi antrenare a acestuia
pentru intervenţie;
d) nerespectarea de către primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu
prevederile art. 14 lit. j), k) şi m)-o);
e) nerespectarea de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin potrivit
prevederilor art. 22 lit. a), b), e) şi f);
f) nerespectarea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au
potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) şi ale art. 27 alin. (1)
lit. c)-e);
g) nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor stabilite la art. 21 lit. d)
şi e);
III. cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei:

---------Partea introductivă a pct. III al art. 44 a fost modificată de pct. 2 al art.
unic din LEGEA nr. 170 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din
1 iulie 2015, care modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23
decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
a) inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor
produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu
intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea
acestora;
b) neîndeplinirea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene,
consiliile locale şi persoanele juridice prevăzute la art. 8 a obligaţiei de
organizare a colaborării prin convenţii încheiate între părţi;
c) nerespectarea de către primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu
prevederile art. 14 lit. b), d)-f) şi h);
d) neîndeplinirea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei
publice centrale de specialitate a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor
art. 18 lit. c)-e);
e) neîndeplinirea de către administrator sau conducătorul instituţiei a
obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k)
şi l);
f) necunoaşterea şi nerespectarea de către utilizator a măsurilor de apărare
împotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producător sau
importator, după caz;
g) neîndeplinirea de către salariaţi a obligaţiilor pe care le au potrivit
dispoziţiilor art. 22 lit. c), d) şi g);
h) neîndeplinirea de către proiectanţi a obligaţiilor ce le revin în
conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) şi e);
i) nerespectarea de către executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de
echipamente şi instalaţii a dispoziţiilor art. 24 lit. b) şi c);
j) neîndeplinirea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au
potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) şi c) şi ale art. 27 alin. (1) lit.
b) şi f);
IV. cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei:
---------Partea introductivă a pct. IV al art. 44 a fost modificată de pct. 2 al art.
unic din LEGEA nr. 170 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din
1 iulie 2015, care modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23
decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
a) neîndeplinirea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le
revin în situaţii de forţă majoră determinate de incendii, prevăzute la art. 8;
b) neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor pe care le are potrivit
dispoziţiilor art. 14 lit. a), c) şi g);
c) neîndeplinirea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei
publice centrale de specialitate a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu
prevederile art. 18 lit. b) şi f);
d) neîndeplinirea de către administrator a obligaţiilor pe care le are în
conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), i^1), o) şi q);
---------Lit. d) a pct. IV al art. 44 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA
nr. 170 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015,
care modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
e) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice utilizatoare a
prevederilor art. 21 lit. b) şi c);

f) neîndeplinirea de către proiectanţi a obligaţiilor ce le revin potrivit
prevederilor art. 23 lit. a)-c);
g) nerealizarea de către executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de
echipamente şi instalaţii, integral şi la timp, a măsurilor de apărare împotriva
incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute
de lege;
h) nesolicitarea şi neincluderea în comisia de recepţie, la terminarea
lucrărilor de construcţii, a unei persoane desemnate de inspecţiile de prevenire din
cadrul inspectoratelor pentru construcţiile menţionate la art. 30^1 alin. (1);
---------Lit. h) a pct. IV al art. 44 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA
nr. 170 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015,
care modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
i) nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care
finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente
ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor
prevăzute de prezenta lege;
j) neelaborarea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei
publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apărarea
împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţă şi neasigurarea aplicării
acestora;
k) efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreţinere,
reparare a sistemelor şi instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, de
verificare, întreţinere, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor şi de lucrări de ignifugare şi termoprotecţie de către persoane fizice
şi juridice neautorizate;
---------Lit. k) a pct. IV al art. 44 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA
nr. 170 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015,
care modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
l) emiterea de rapoarte de încercări la foc de către laboratoare neautorizate
conform legii;
m) utilizarea şi comercializarea de mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor, necertificate conform legii;
V. cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei:
a) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de
modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără obţinerea
avizului de securitate la incendiu;
b) punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor
existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia
acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;
c) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau
autorizaţiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilităţii acestora;
d) nerespectarea de către serviciile de urgenţă private, constituite ca
societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a criteriilor de performanţă care au stat
la baza emiterii avizelor de înfiinţare şi pentru sectorul de competenţă;
e) funcţionarea serviciilor de urgenţă private după anularea avizului de
înfiinţare şi/sau avizului pentru sectorul de competenţă.
---------Pct. V al art. 44 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170 din
29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.

VI. cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei şi oprirea funcţionării ori
utilizării construcţiilor sau amenajărilor, ca sancţiune contravenţională
complementară, pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea
ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea
stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi
fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi, potrivit criteriilor stabilite
prin hotărâre a Guvernului.
---------Pct. VI al art. 44 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170 din
29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
ART. 45
(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după
caz.
(2) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în
prezenta lege, pe loc, numai pentru contravenţiile sancţionate cu amendă al cărei
cuantum este de până la 2.500 lei, respectiv în termen de cel mult 48 de ore de la
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,
pentru toate categoriile de contravenţii.
---------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170
din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care
modifică art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
(3) Contravenţiile la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi
sancţiunile contravenţionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
ART. 46
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44
se fac de către personalul prevăzut la art. 28 alin. (2).
(2) Pe durata de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau
amenajărilor potrivit art. 44 pct. VI, acestora li se aplică/ridică sigiliul de
către personalul prevăzut la art. 28 alin. (2).
(3) Primarii constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art. 44 pct. I
lit. b), pct. III lit. a) şi e) şi pct. IV lit. a).
(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale complementare aplicate
potrivit art. 44 pct. VI.
(5) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute
la art. 44 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
---------Art. 46 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52
din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015.
ART. 46^1
(1) Aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic
în punctul de lucru vizează aplicarea acestuia doar pe căile de acces destinate
clienţilor şi în situaţia în care operatorul economic are sediul/punctul de lucru şi
domiciliul în aceeaşi locaţie cu privire la care se efectuează aplicarea sigiliului.
(2) Concomitent cu aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările
operatorului economic în punctul de lucru, personalul prevăzut la art. 28 alin. (2)

afişează la loc vizibil un anunţ referitor la oprirea funcţionării ori utilizării
construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic.
(3) Anunţul prevăzut la alin. (2) se afişează din interiorul construcţiilor sau
amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru pe geamurile tuturor uşilor
de acces destinate intrării clienţilor sau pe geamul ferestrelor, după caz, în aşa
fel încât să fie vizibil din exterior.
(4) Anunţul prevăzut la alin. (2) se tipăreşte cu litere de tipar de minimum 10
cm şi are următorul conţinut:
«Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor de către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru încălcarea gravă a cerinţei de
securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi
forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a
limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.»
---------Alin. (4) al art. 46^1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 33
din 17 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016, care
modifică pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015.
(5) În momentul aplicării/ridicării sigiliului la construcţiile sau amenajările
operatorului economic în punctul de lucru personalul prevăzut la art. 28 alin. (2)
încheie un proces-verbal de aplicare/ridicare a sigiliului.
(6) Dacă aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului
economic în punctul de lucru nu poate fi realizată la data constatării faptei,
personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) încheie un proces-verbal în care se descriu
fapta şi împrejurările care nu au permis aplicarea sigiliului.
(7) Ridicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic
în punctul de lucru poate avea loc în oricare dintre următoarele situaţii:
a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcţionării ori
utilizării construcţiilor sau amenajărilor construcţiilor ori amenajărilor
operatorului economic în punctul de lucru;
b) în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spaţiului în care se află
construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru, în
condiţiile în care se schimbă destinaţia construcţiei sau profilul de activitate;
d) lucrări de reparaţii urgente sau necesare realizării cerinţei de securitate
la incendiu în incinta construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic în
punctul de lucru;
e) obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.
(8) În cazurile prevăzute la alin. (7) lit. b)-e) contravenientul are obligaţia
de a solicita, în scris, instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea personalul
prevăzut la art. 28 alin. (2) care a aplicat sigiliul la construcţiile sau
amenajările operatorului economic în punctul de lucru ridicarea sigiliului, ataşând
totodată înscrisuri doveditoare.
(9) Ridicarea sigiliului se realizează în maximum 5 zile de la primirea
solicitării.
(10) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. d) termenul pentru care a fost dispusă
perioada de ridicare a sigiliului nu poate depăşi timpul necesar realizării
lucrărilor în cauză. După realizarea scopului pentru care a fost solicitată
ridicarea sigiliului, la construcţiile sau amenajările operatorului economic în
punctul de lucru se aplică sigiliul până la obţinerea autorizaţiei de securitate la
incendiu.
(11) Operatorul economic poate face solicitarea prevăzută la alin. (7) lit. c) o
singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura opririi
funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor în punctul de lucru.
---------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52
din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015.

CAP. VI
Dispoziţii finale
ART. 47
(1) Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii de apărare
împotriva incendiilor în unităţile structurilor de apărare şi securitate naţională
se realizează potrivit prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de
conducătorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.
(2) La unităţile din structurile prevăzute la alin. (1) Inspectoratul General şi
inspectoratele exercită controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale
privind apărarea împotriva incendiilor, numai la solicitarea comandanţilor sau a
şefilor acestora.
(3) La sediile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, precum
şi la alte obiective de importanţă deosebită aflate în administrarea autorităţilor
publice centrale se pot constitui, prin hotărâre a Guvernului, subunităţi
profesioniste speciale de intervenţie; instituţiile menţionate asigură gratuit
imobilele, spaţiile şi utilităţile necesare în vederea funcţionării şi desfăşurării
activităţilor subunităţilor.
ART. 48
(1) Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în
subteran, la operatorii economici care produc, stochează sau utilizează substanţe
toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele
nucleare, la navele aflate în porturi şi în apele teritoriale române, la
infrastructura de metrou, pe calea ferată, aeroporturi, platforme maritime de foraj
şi extracţie se asigură:
a) imediat, de operatorii economici care administrează sectorul respectiv,
pentru punerea în siguranţă provizorie a instalaţiilor speciale, de alimentare a
fluxului tehnologic şi, în cazul existenţei serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă;
b) de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, pentru limitarea şi
înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă, care preiau în coordonare operaţională
toate forţele şi mijloacele, la momentul sosirii la locul intervenţiei.
(2) La infrastructura de metrou, intervenţia pentru stingerea incendiilor şi
salvarea persoanelor se realizează potrivit unei proceduri aprobate de către
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor.
(3) Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în
exploatări miniere subterane şi în mediul subteran speologic se asigură numai de
echipe specializate ale operatorilor economici care administrează sectorul
respectiv, cu asistenţa tehnică a Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă.
---------Art. 48 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 170 din 29 iunie
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art.
III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.
ART. 49
(1) Laboratoarele de încercări la foc se autorizează în condiţiile legii.
(2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc se
elaborează de Inspectoratul General, se aprobă prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
ART. 50
(1) Mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentelor
de protecţie specifice se introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.
(2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformităţii produselor, republicată, introducerea pe piaţă a produselor prevăzute
la alin. (1) se face pe baza evaluării conformităţii faţă de reglementările
elaborate de Inspectoratul General.

(3) Metodologia de certificare a conformităţii produselor prevăzute la alin. (2)
se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. METODOLOGIE
02/04/2012
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta metodologie stabileşte cadrul legal pentru certificarea conformităţii
în vederea introducerii pe piaţă în România a mijloacelor tehnice pentru apărarea
împotriva incendiilor, denumite în continuare produse, în domenii care nu sunt
acoperite de legislaţia Uniunii Europene de armonizare.
ART. 2
(1) Introducerea pe piaţă a produselor prevăzute la art. 1 se realizează în baza
unui certificat pentru introducere pe piaţă, eliberat în condiţiile prezentei
metodologii.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică produselor comercializate în mod legal
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori într-un stat AELS care
este parte contractantă a Acordului privind Spaţiul Economic European, chiar dacă
acestea sunt fabricate în conformitate cu norme tehnice diferite de cele la care
sunt supuse produsele naţionale.
(3) Fac excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (2) restricţiile justificate
pe baza motivelor prevăzute la art. 36 din versiunea consolidată a Tratatului
privind funcţionarea Uniunii Europene sau pe baza altor motive imperative de interes
public general pentru produsele care nu oferă un nivel suficient şi adecvat de
siguranţă.
ART. 3
Evaluarea în vederea emiterii certificatului pentru introducere pe piaţă se face
de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare
Inspectoratul General, prin Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi
Protecţie Civilă, denumit în continuare Centrul Naţional.
ART. 4
(1) În înţelesul prezentei metodologii, expresiile de mai jos au următoarea
semnificaţie:
a) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de
certificare, care indică existenţa unei încrederi adecvate că un produs, identificat
corespunzător, este conform cu reglementarea tehnică aplicabilă, cu un anumit
standard sau cu un alt document normativ;
b) introducere pe piaţă a unui produs - punerea la dispoziţie, pentru prima
dată, pe piaţa din România, a unui produs din domeniul reglementat prin prezenta
metodologie;
c) certificat pentru introducere pe piaţă - document emis în vederea
comercializării şi utilizării unui produs, care atestă că acesta îndeplineşte
condiţiile de introducere pe piaţă;
d) distribuitor - persoană fizică autorizată sau persoană juridică din lanţul de
distribuţie care pune la dispoziţie pe piaţă un produs;
e) evaluare a conformităţii - activitate al cărei obiect este determinarea
faptului că un produs satisface cerinţele specificate în reglementarea tehnică în
vederea comercializării şi utilizării pentru apărarea împotriva incendiilor;
f) importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică stabilită
într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care
introduce pe piaţă un produs dintr-o ţară terţă;
g) mijloc tehnic pentru apărare împotriva incendiilor - produs destinat
activităţilor specifice din competenţa Inspectoratului General, conform anexei nr.
1;
h) reprezentant autorizat - persoană fizică sau juridică stabilită într-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care a primit un

mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură
cu sarcini specifice;
i) operator economic - denumire generică pentru producător, reprezentant
autorizat, importator şi distribuitor;
j) producător - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce
fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de produs
şi care comercializează produsul în cauză sub numele sau sub marca sa;
k) punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui produs pentru distribuţie,
consum sau uz, în România, de pe piaţa comunitară în cursul unei activităţi
comerciale, contra cost sau gratuit;
l) reglementare tehnică - document care conţine reguli cu caracter obligatoriu
şi care este adoptat de către o autoritate;
m) rechemare - orice măsură cu scopul de a returna un produs care a fost pus
deja la dispoziţia utilizatorului final;
n) retragere - orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe
piaţă a unui produs în lanţul de distribuţie;
o) supravegherea pieţei - activităţile desfăşurate şi măsurile luate de
autoritatea competentă, respectiv Inspectoratul General, pentru a se asigura că
produsele introduse pe piaţă/puse la dispoziţie pe piaţă şi utilizate pentru
apărarea împotriva incendiilor îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice
aplicabile, se comercializează în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European, şi că acestea nu pun în pericol
sănătatea, siguranţa sau alte aspecte referitoare la interesele publice.
(2) Producătorul sau importatorul pot avea calitatea de distribuitor în sensul
prevăzut de alin. (1) lit. d) atunci când pune la dispoziţie pe piaţa din România un
produs comercializat în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European, situaţie în care este supus obligaţiilor prevăzute la
art. 17.
(3) Distribuitorul sau importatorul pot avea calitatea de producător în sensul
prevăzut de alin. (1) lit. j) atunci când introduce pe piaţă un produs sub numele
sau marca sa ori modifică un produs deja introdus pe piaţă într-o manieră care
generează posibilitatea să fie afectată conformitatea cu cerinţele aplicabile,
situaţie în care este supus obligaţiilor prevăzute la art. 14.
ART. 5
Certificarea conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a produselor se face
având ca referenţial reglementările tehnice elaborate de Inspectoratul General şi
aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
ART. 6
Reglementările tehnice prevăd cel puţin următoarele:
a) definirea produselor pentru care se aplică evaluarea conformităţii;
b) proceduri pentru evaluarea conformităţii produselor;
c) cerinţe minime de performanţă, metodele de încercare şi analiză, cu
precizarea specificului naţional, după caz.
CAP. II
Evaluarea în vederea eliberării certificatului

pentru introducere pe piaţă

ART. 7
Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piaţă se
face prin evaluarea conformităţii cu reglementarea tehnică aplicabilă.
ART. 8
(1) Pentru iniţierea activităţii de evaluare a conformităţii în vederea
introducerii pe piaţă a produsului, solicitantul depune o cerere, în acest sens, la
Centrul Naţional, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Certificatul pentru introducerea pe piaţă se acordă pe o perioadă de 5 ani.
ART. 9
(1) Cererea pentru certificarea conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a
produsului, denumită în continuare cerere pentru certificare, trebuie să fie
însoţită de următoarele documente:

a) certificatul de conformitate emis de un organ de certificare acreditat pentru
domeniul relevant de activitate de evaluare a conformităţii, care a obţinut
acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare
şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
b) declaraţia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului
SR EN ISO/CEI 17050;
c) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii.
(2) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, cererea
trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) rapoarte de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul
relevant de activitate de evaluare a conformităţii, care a obţinut acreditarea în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
b) documentaţia tehnică aferentă produsului;
c) declaraţia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului
SR EN ISO/CEI 17050;
d) certificatul pentru controlul producţiei în fabrică pentru produsul menţionat
în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
e) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii.
(3) Cererea pentru certificare, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1)
şi (2), semnate şi ştampilate pentru conformitate de către solicitant, se prezintă
în limba română.
ART. 10
(1) Centrul Naţional îi comunică în scris solicitantului eventualele
neconformităţi constatate, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii.
(2) În cazul în care solicitantul nu rezolvă toate neconformităţile în termen de
30 de zile lucrătoare de la primirea notificării scrise, cererea pentru certificare
se respinge.
ART. 11
(1) Cererea solicitantului se procesează în cel mult 20 de zile lucrătoare de la
data depunerii documentaţiei complete.
(2) În cazul în care cererea pentru certificare se respinge, solicitantul
trebuie informat cu privire la decizia de respingere, cu precizarea motivelor care
au stat la baza luării deciziei.
(3) Modelul certificatului pentru introducerea pe piaţă este prevăzut în anexa
nr. 3.
(4) Exemplarul nr. 1 al certificatului pentru introducerea pe piaţă se înmânează
solicitantului, iar exemplarul nr. 2 se păstrează la Centrul Naţional.
ART. 12
(1) Centrul Naţional înscrie şi ţine evidenţa produselor care au obţinut
certificat pentru introducerea pe piaţă în Registrul produselor certificate, în
vederea introducerii pe piaţă pe teritoriul României.
(2) Lista produselor certificate se postează pe site-ul Inspectoratului General
şi al Centrului Naţional.
CAP. III
Libera circulaţie a produselor
ART. 13
(1) Produsele care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (2) pot fi puse la
dispoziţie pe piaţa din România numai după notificarea prealabilă a Centrului
Naţional, pentru fiecare produs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Notificarea se face de către distribuitor.
(3) Produsul notificat se înregistrează în Registrul produselor certificate, în
vederea punerii la dispoziţie pe piaţa din România.

(4) Lista produselor notificate se publică pe site-ul Inspectoratului General şi
al Centrului Naţional.
CAP. IV
Obligaţiile operatorilor economici
ART. 14
Producătorul trebuie să asigure:
a) obţinerea certificatului pentru introducerea pe piaţă a produsului;
b) că produsele sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele
reglementării tehnice aplicabile;
c) întocmirea documentaţiei tehnice solicitate, efectuarea procedurii aplicabile
de evaluare a conformităţii;
d) că procedurile în vigoare garantează conformitatea continuă a producţiei;
e) aplicarea pe produs a tipului, lotului sau numărului de serie ori a oricărui
element de identificare, conform reglementării tehnice aplicabile; dacă mărimea sau
natura produsului nu permite acest lucru, producătorul se asigură că informaţia
solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul;
f) indicarea pe produs a numelui, denumirii comerciale şi adresei la care poate
fi contactat; dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru,
producătorul indică datele pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul,
adresa constând într-un singur punct de contact pentru producător;
g) că produsul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă scrise în
limba română, indiferent de ţara de origine a acestuia, fără a exclude prezentarea
acestora şi în alte limbi;
h) luarea măsurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a
introdus pe piaţă şi nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnică aplicabilă;
i) informarea imediată a Inspectoratului General, în calitate de structură
specializată pentru supravegherea pieţei, sau, după caz, a Centrului Naţional, în
cazul în care produsul introdus pe piaţă prezintă un risc, indicând detaliile, în
special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate;
j) cooperarea cu Inspectoratul General, în calitate de structură specializată
pentru supravegherea pieţei, sau, după caz, cu Centrul Naţional, cu privire la orice
acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele introduse
pe piaţă, precum şi furnizarea în limba română a tuturor informaţiilor şi a
documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, fără a exclude
prezentarea acestora şi în alte limbi;
k) testarea prin eşantionare a produselor comercializate şi efectuarea de
investigaţii, ori de câte ori acestea prezintă riscuri pentru siguranţa şi sănătatea
consumatorilor şi, după caz, ţinerea unui registru de reclamaţii, produse neconforme
şi rechemări ale unor produse, cu informarea distribuitorilor despre orice astfel de
activităţi de monitorizare.
ART. 15
(1) Reprezentantul autorizat trebuie să îndeplinească sarcinile prevăzute în
mandatul primit, în scris, de la producător.
(2) Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin
următoarele atribuţii:
a) să furnizeze Inspectoratului General, în calitate de structură specializată
pentru supravegherea pieţei, sau, după caz, Centrului Naţional, la cererea acestuia,
toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui
produs;
b) să coopereze cu Inspectoratul General, în calitate de structură specializată
pentru supravegherea pieţei, sau, după caz, cu Centrul Naţional, la cererea
acestuia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor
reprezentate de produsele acoperite de mandatul lor.
(3) Nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat obligaţia prevăzută la
art. 14 lit. b), şi nici întocmirea documentaţiei tehnice.
ART. 16
Importatorul trebuie să asigure:

a) că produsul are certificat pentru introducere pe piaţă;
b) că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 14 lit. e) şi f);
c) că introduce pe piaţă numai produse care sunt conforme cu reglementarea
tehnică aplicabilă;
d) că pe produs apar numele importatorului, denumirea lui comercială şi adresa
la care poate fi contactat; dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest
lucru, importatorul le indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte
produsul;
e) că produsul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă scrise în
limba română, indiferent de ţara de origine a acestuia, fără a exclude prezentarea
acestora şi în alte limbi;
f) că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lui, condiţiile de
depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele reglementării
tehnice;
g) testarea prin eşantionare a produselor comercializate pentru a proteja
sănătatea şi siguranţa consumatorilor, ori de câte ori este justificat acest lucru
de riscurile prezentate de un produs, investigând şi, după caz, ţinând un registru
de reclamaţii, produse neconforme şi rechemări ale unor produse, informând
distribuitorii despre orice astfel de activităţi de monitorizare;
h) luarea măsurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a
introdus pe piaţă şi care nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnică aplicabilă;
i) informarea imediată a Inspectoratului General, în calitate de structură
specializată pentru supravegherea pieţei, sau, după caz, a Centrului Naţional, în
cazul în care produsul introdus pe piaţă prezintă un risc, indicând detaliile, în
special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate;
j) cooperarea cu Inspectoratul General, în calitate de structură specializată
pentru supravegherea pieţei, sau, după caz, cu Centrul Naţional, cu privire la orice
acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele introduse
pe piaţă, precum şi furnizarea în limba română a tuturor informaţiilor şi a
documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, fără a exclude
prezentarea acestora şi în alte limbi.
ART. 17
Distribuitorul trebuie să asigure:
a) că produsul are certificat pentru introducere pe piaţă;
b) notificarea la Centrul Naţional, pentru produsele comercializate în mod legal
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
c) că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 14 lit. e) şi f), iar
importatorul pe cele prevăzute la art. 16 lit. d) şi e);
d) că pune la dispoziţie pe piaţă numai produse care sunt conforme cu
reglementarea tehnică aplicabilă;
e) luarea măsurilor necesare pentru a rechema/retrage produsele pe care le-a
introdus pe piaţă şi nu mai sunt conforme cu reglementarea tehnică aplicabilă;
f) că, atunci când produsul pus la dispoziţie pe piaţă prezintă un risc,
informează imediat producătorul şi importatorul în acest sens, precum şi
Inspectoratul General, în calitate de structură specializată pentru supravegherea
pieţei, sau, după caz, Centrul Naţional, indicând detaliile, în special cu privire
la neconformitate şi la orice măsuri corective luate;
g) că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lui, condiţiile de
depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele reglementării
tehnice;
h) cooperarea cu Inspectoratul General, în calitate de structură specializată
pentru supravegherea pieţei, sau, după caz, cu Centrul Naţional, cu privire la orice
acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele puse la
dispoziţie pe piaţă, precum şi furnizarea în limba română a tuturor informaţiilor şi
a documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, fără a exclude
prezentarea acestora şi în alte limbi;
i) identificarea, după caz, a producătorului, a reprezentantului autorizat al
acestuia, importatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul.
ART. 18

Operatorul economic are obligaţia:
a) să comunice în scris Centrului Naţional orice modificare survenită în
documentele care au stat la baza eliberării certificatului pentru introducerea pe
piaţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării acestora;
b) să transmită Centrului Naţional documentele actualizate.
CAP. V
Supravegherea pieţei
ART. 19
(1) Operatorii economici sunt supuşi unei activităţi de supraveghere a pieţei.
(2) Supravegherea pieţei se efectuează prin structura specializată din cadrul
Inspectoratului General.
(3) Supravegherea pieţei asigură un sistem de control pentru produsele aflate în
utilizare sau comercializare.
(4) Prin activitatea de supraveghere a pieţei se verifică dacă produsele:
a) deţin certificat pentru introducere pe piaţă;
b) au fost notificate, în cazul celor comercializate într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
c) deţin documente care atestă că acestea au fost comercializate în mod legal
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
d) îndeplinesc condiţiile care au stat la baza eliberării certificatului pentru
introducerea pe piaţă sau a documentului în baza căruia se comercializează legal
produsul într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European.
(5) Verificarea produselor introduse pe piaţă se realizează prin:
a) controlul produselor în locurile unde se comercializează, se depozitează şi
se utilizează;
b) controale inopinate;
c) examinarea caracteristicilor unui produs prin verificări ale documentaţiei,
iar, dacă este cazul, verificări fizice şi încercări de laborator pe baza unor
eşantioane adecvate;
d) controlul produselor expuse la târguri, expoziţii, prezentări demonstrative
privind conformitatea cu modul de inscripţionare prevăzut de lege.
(6) Verificarea prin încercare a eşantioanelor prelevate se efectuează numai la
laboratoare acreditate pentru domeniul relevant de activitate şi recunoscute la
nivel european sau internaţional.
(7) Dacă încercările nu corespund cu prevederile reglementării tehnice
aplicabile precizate în certificatul pentru introducerea pe piaţă sau cu prevederile
menţionate în documentul în baza căruia se comercializează produsul legal într-un
alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European,
producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi/sau distribuitorul, după
caz, vor/va suporta contravaloarea acestora.
(8) În cazul în care structura specializată de supraveghere a pieţei identifică
un produs care nu este în conformitate cu prevederile reglementării tehnice
aplicabile precizate în certificatul pentru introducerea pe piaţă sau pentru care nu
se poate dovedi că se comercializează în mod legal într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European printr-un document sau o
informare primită de la un punct de informare despre produse, aceasta ia următoarele
măsuri:
a) solicită producătorului sau importatorului, după caz, să realizeze
conformitatea cu prevederile reglementării tehnice aplicabile produsului introdus pe
piaţă, potrivit precizărilor din certificatul pentru introducerea pe piaţă;
b) solicită distribuitorului să realizeze conformitatea cu prevederile
reglementării tehnice aplicabile produsului pus la dispoziţie pe piaţă, potrivit
precizărilor din documentul în baza căruia produsul a fost comercializat în mod
legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European;

c) comunică operatorului economic, în termen de două zile lucrătoare,
neconformităţile constatate cu atenţionarea acestuia, pentru ca în termen de 25 de
zile lucrătoare de la data comunicării să ia măsurile care se impun pentru a aduce
produsul în conformitate;
d) în cazul în care, la expirarea perioadei de 25 de zile lucrătoare, pentru
primirea de observaţii din partea operatorului economic, nu s-au luat măsurile
necesare pentru realizarea conformităţii produsului, propune printr-un raport
inspectorului general fie restricţionarea/interzicerea punerii la dispoziţie pe
piaţă a produsului neconform, fie retragerea produsului de pe piaţă.
(9) Decizia privind restricţionarea, interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă
sau retragerea de pe piaţă a produselor neconforme se ia de către inspectorul
general al Inspectoratului General, pe baza raportului prevăzut la alin. (8) lit.
d), vizat în prealabil de adjunctul inspectorului general; retragerea efectivă a
produsului neconform de pe piaţă se realizează de operatorul economic în cauză.
(10) Raportul prevăzut la alin. (8) lit. d) se întocmeşte în termen de 20 de
zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru primirea de observaţii din partea
operatorului economic, în 3 exemplare, şi, după aprobarea acestuia de către
inspectorul general, se comunică Centrului Naţional şi operatorului economic în
cauză, cu precizarea motivelor care au stat la baza măsurilor luate şi a căilor de
atac disponibile.
(11) Constatarea neconformităţilor se face prin referatul de supraveghere sau pe
baza raportului de încercare; referatul de supraveghere se întocmeşte în 3
exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi se comunică Centrului
Naţional şi operatorului economic în cauză.
ART. 20
Activitatea de supraveghere a pieţei cu privire la produsele puse la dispoziţie
pe piaţă se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 764/2008
al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor
proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele
comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr.
3.052/95/CE.
CAP. VI
Retragerea certificatului pentru introducere pe piaţă
ART. 21
(1) În cazul luării măsurii retragerii de pe piaţă a produselor neconforme,
Centrul Naţional dispune retragerea certificatului pentru introducerea pe piaţă.
(2) Decizia de retragere a certificatului pentru introducerea pe piaţă se
comunică în scris operatorului economic şi Inspectoratului General, în calitate de
structură specializată pentru supravegherea pieţei, în termen de două zile
lucrătoare de la primirea raportului prin care a fost aprobată măsura retragerii de
pe piaţă a produselor neconforme.
CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 22
(1) Orice modificare adusă produsului introdus pe piaţă care schimbă
performanţele tehnice ale acestuia impune o nouă evaluare în vederea introducerii pe
piaţă a produsului.
(2) Orice furnizare a produsului trebuie să fie însoţită de o copie a
certificatului pentru introducerea pe piaţă, după caz, precum şi de certificatul de
garanţie.
ART. 23
(1) Certificatul pentru introducerea pe piaţă rămâne valabil 5 ani de la data
eliberării, dacă documentele care au stat la baza evaluării nu expiră în perioada de
valabilitate a certificatului. În cazul expirării unui document solicitantul trebuie

să depună un nou document valabil, în caz contrar certificatul pierzându-şi
valabilitatea.
(2) Certificatul pentru introducerea pe piaţă se reînnoieşte la cerere.
(3) În vederea reînnoirii certificatului, operatorul economic trebuie să depună
o solicitare la Centrul Naţional, cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înaintea
expirării termenului de valabilitate a certificatului pentru introducerea pe piaţă.
(4) Reînnoirea certificatului pentru introducerea pe piaţă nu implică costuri şi
nici repetarea de încercări prevăzute în reglementările tehnice aplicabile din
România, dacă producătorul declară că produsul nu a suferit modificări faţă de
modelul care a fost supus evaluării.
(5) Certificatul pentru introducerea pe piaţă care a fost retras nu poate fi
reînnoit; în vederea obţinerii unui nou certificat, operatorul economic depune
documentele prevăzute la art. 9.
ART. 24
(1) Avizele şi certificatele de conformitate emise în baza Ordinului ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de
certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice
pentru apărare împotriva incendiilor rămân valabile până la expirarea perioadei
înscrise în document.
(2) Pentru produsele certificate până la intrarea în vigoare a prezentei
metodologii, operatorul economic trebuie să se asigure că produsul respectă
condiţiile care au stat la baza emiterii avizului/certificatului de conformitate.
ART. 25
Contestarea deciziei de respingere a cererii de certificare, precum şi a
deciziei Inspectoratului General, în calitate de structură specializată pentru
supravegherea pieţei, sau a Centrului Naţional se face în conformitate cu
dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 26
Activitatea de evaluare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a
produselor se realizează contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea
atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.
ART. 27
La târguri, expoziţii şi altele asemenea sunt permise expunerea şi/sau
demonstraţiile produselor neconforme cu prevederile prezentei metodologii, cu
condiţia să existe o indicaţie vizibilă care să menţioneze clar că ele nu pot fi
introduse pe piaţă, comercializate în mod legal şi nici puse în funcţiune înainte de
aducerea lor în conformitate.
ART. 28
(1) Un produs inovator destinat prevenirii şi stingerii incendiilor, care se
încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) şi care nu este menţionat în anexa nr. 1,
pentru care nu există o reglementare tehnică sau standard, va fi introdus pe piaţă
pe baza evaluării conformităţii cu specificaţia tehnică elaborată de producător şi
aprobată de Inspectoratul General.
(2) Procedura introducerii pe piaţă pentru acest tip de produse se va derula la
fel ca pentru produsele prevăzute la art. 2 alin. (1).
ART. 29
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA 1
la metodologie
MIJLOACE TEHNICE
pentru apărare împotriva incendiilor
1. Stingătoare portative
2. Stingătoare transportabile

3. Aparate portabile şi dispozitive mobile de stins incendii
4. Utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie:
4.1. racorduri fixe, de aspiraţie, de refulare, înfundate, reducţii de
racorduri;
4.2. chei pentru racorduri;
4.3. hidranţi portativi;
4.4. ţevi de refulare;
4.5. sorb;
4.6. distribuitor;
4.7. colector;
4.8. furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii;
4.9. furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii;
4.10. tunuri pentru stins incendii cu apă şi spumă;
4.11. pături antifoc;
4.12. scări portabile pentru incendiu;
4.13. furtunuri de aspiraţie şi flexibile de cauciuc şi materiale plastice;
4.14. topoare p.s.i.;
4.15. căngi de incendiu;
4.16. amestecător de linie pentru utilaje de stins incendii.
5. Pulberi
6. Spumanţi
7. Agenţi neutralizatori speciali
8. Produs ignifug pentru lemn
9. Produs ignifug textil
ANEXA 2
la metodologie
- Model CERERE
Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
Subsemnatul/Subsemnata ................................, în calitate de
................. al ................, cu sediul în localitatea ..................,
str. .............. nr. ......., judeţul ....................., telefon
.................., fax ........................, ţara ...................,
înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..............., contul
..............................., deschis la ..........................., solicit
emiterea certificatului pentru introducere pe piaţă pentru următorul produs:
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................
Depunem alăturat dosarul cuprinzând documentaţia tehnică pentru produsul
nominalizat, în conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a
conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea
împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 88/2012.
Data
.....................

Semnătura
.....................
L.S.

ANEXA 3
la metodologie
- Model ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
[Stema României]
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
CERTIFICAT
pentru introducere pe piaţă Seria ...... nr. ....... din ......
În baza prevederilor art. 50 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 259/2005
privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate
la Incendiu şi Protecţie Civilă şi ale Metodologiei de certificare a conformităţii
în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva
incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
88/2012, se certifică, în vederea comercializării şi utilizării, produsul
(tip/model/cod)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
............................................................
Producătorul
..................................................................................
Adresa
....................................................................................
....
Ţara
....................................................................................
......
Produsul este conform cu prevederile
....................................................................................
............................
Certificatul este valabil 5 ani, cu condiţia ca pe această perioadă produsul să
nu sufere modificări de fabricaţie faţă de tipul/modelul care a fost supus
evaluării.
Şeful Centrului Naţional pentru Securitate
la Incendiu şi Protecţie Civilă,
...............................

Certificare produse
.................

La cererea structurii specializate pentru supravegherea pieţei este obligatorie
prezentarea certificatului pentru introducere pe piaţă.
Deţinătorul certificatului poartă răspunderea pentru utilizarea în condiţii
legale a produsului.
Nerespectarea condiţiilor din documentaţia în baza căreia s-a eliberat prezentul
certificat duce la retragerea acestuia şi răspunderea potrivit legii.
ANEXA 4
la metodologie
- Model -

NOTIFICARE
Subsemnatul/Subsemnata ........................., în calitate de
.................... al ....................., cu sediul în localitatea
................, str. ..................... nr. ........, judeţul
...................., telefon ..................., fax ................., ţara
..............., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..............., contul
................, deschis la ..............., în conformitate cu art. 13 din
Metodologia de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 88/2012, vă notificăm că produsul
(denumire produs, tip, model, cod de referinţă al produsului dat de producător,
numele producătorului, ţara de origine)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
........, comercializat în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau
al Spaţiului Economic European, ..........................................., pentru
care s-a emis Certificatul cu nr. ............. din ..........., valabil până la
data de ..............., emis de ........................, va fi pus la dispoziţie
pe piaţa din România.
Produsul este conform cu prevederile (standard de referinţă, specificaţie
tehnică, alte acte normative)
....................................................................................
...............................
Data
......................

Semnătura
.......................
L.S.

ANEXA 5
la metodologie
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
REFERAT DE SUPRAVEGHERE
Nr. ........... din ..........
Noi, ...../(gradul, numele şi prenumele)............., din I.G.S.U. şi
domnul/doamna ............................, având funcţia de ................., din
partea, cu sediul în localitatea ...................., str. .................. nr.
......., bl. ......., sc. ....., ap. ......., judeţul (sectorul) ........,
telefon/fax ............., am procedat la verificarea condiţiilor care au stat la
baza eliberării certificatului pentru introducerea pe piaţă, respectiv a
documentelor privind comercializarea în mod legal într-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European, pentru produsul
....................................................................................
............................................................., conform prevederilor
Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 88/2012, şi am constatat:
1. produsul deţine/nu deţine certificat pentru introducerea pe piaţă;
2. produsul este/nu este însoţit de documentele care atestă că acesta a fost
comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European, cu menţionarea documentelor prezentate;

3. produsul îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile
....................................................................................
., care au stat la baza eliberării certificatului pentru introducerea pe piaţă sau a
documentului în baza căruia se comercializează în mod legal într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
Alte observaţii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare, după cum urmează:
- exemplarul nr. 1 la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi
Protecţie Civilă;
- exemplarul nr. 2 la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
- exemplarul nr. 3 la operatorul economic.
Persoana desemnată pentru supravegherea pieţei,
.........................................
└──────────────────────────────────────

Operatorul economic,
...................

ART. 51
(1) Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor
şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de
termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a
autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor
se efectuează de către persoane fizice şi juridice atestate.
(2) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei
elaborate de Inspectoratul General, aprobată de ministrul administraţiei şi
internelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. METODOLOGIE
(A)
06/04/2010
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezenta metodologie stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
(2) Fac obiectul autorizării potrivit prezentei metodologii următoarele lucrări:
a) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare
în caz de incendiu;
b) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare,
alarmare şi alertare în caz de incendiu;
c) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a
incendiilor;
d) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu
efect de seră;
e) termoprotecţie cu vopsele termospumante;
f) termoprotecţie cu produse de torcretare;
g) ignifugarea materialelor combustibile;
h) întreţinerea instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate
apărării împotriva incendiilor;
i) verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu, cu
excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.
j) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului
şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat;

k) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru
evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.
(3) Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării
împotriva incendiilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se face prin
metodologii specifice, aprobate în condiţiile legii.
ART. 2
În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) autorizaţie - document emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu
şi Protecţie Civilă care dă dreptul titularului să efectueze lucrările în domeniul
apărării împotriva incendiilor prevăzute de art. 1 alin. (2);
b) persoane - persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale;
c) personal de specialitate - angajaţi cu contract individual de muncă ai
persoanelor juridice, membri şi angajaţi cu contract individual de muncă ai
întreprinderilor individuale, membri ai întreprinderilor familiale, precum şi
persoane fizice autorizate şi angajaţi cu contract individual de muncă ai acestora,
care deţin un certificat de competenţă profesională pentru unul sau mai multe dintre
domeniile de autorizare prevăzute la art. 1 alin. (2);
d) certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea
profesională în domeniul pentru care se solicită autorizare.
ART. 3
Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor, denumită în continuare autorizare, se realizează contra cost, pe baza
tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 259/2005
privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate
la Incendiu şi Protecţie Civilă.
CAP. II
Desfăşurarea activităţii de autorizare a persoanelor
ART. 4
(1) Autorizarea se solicită în scris, pentru fiecare dintre lucrările prevăzute
la art. 1 alin. (2), la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie
Civilă, denumit în continuare Centrul Naţional, unitate specializată din structura
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare
Inspectoratul General.
(2) În cazul persoanei juridice, autorizarea se solicită pentru fiecare filială
a acesteia, constituită potrivit legii, care urmează să efectueze lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor.
(3) Autorizaţia se acordă pe o perioadă nedeterminată.
(4) Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 5
(1) Cererea de autorizare trebuie însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului
comerţului;
b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării
autorizării de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind
registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din
care să reiasă înregistrarea uneia sau mai multor activităţi pentru care se solicită
autorizarea, conform Listei codurilor CAEN prevăzute în anexa nr. 2;
c) lista cu personalul de specialitate semnată şi ştampilată de solicitant;
d) copii de pe certificatul/certificatele de competenţă profesională însoţite de
suplimentul/suplimentele descriptiv/descriptive pentru ocupaţii specifice cuprinse
în Lista cu ocupaţiile specifice prevăzută în anexa nr. 3 sau, după caz, adeverinţe
în original din partea furnizorilor de formare profesională autorizaţi conform legii
din care să rezulte că personalul a absolvit cursurile specifice, precum şi
unităţile de competenţă dobândite conform standardelor ocupaţionale;

e) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnată şi ştampilată de solicitant,
întocmită conform anexei nr. 4, cu precizarea seriilor mijloacelor de măsurare din
dotare;
f) buletine de verificare metrologică sau certificate de etalonare emise de
laboratoare autorizate metrologic/ atestate/acreditate pentru mijloacele de măsurare
din dotare, după caz;
f^1) copie de pe autorizaţia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie
şi anexele la aceasta/acesta în care sunt precizate mijloacele de măsurare pentru
care laboratorul are dreptul să efectueze verificare metrologică sau etalonare, după
caz;
f^2) documente semnate şi ştampilate de solicitant din care să rezulte perioada
de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare, cum ar fi:
procedură, plan de etalonare ş.a.m.d.;
g) procedura de lucru specifică activităţii pentru care se solicită autorizarea,
care respectă structura-cadru prevăzută în anexa nr. 5, semnată şi ştampilată de
solicitant, sau, atunci când există un sistem de management al calităţii pe domeniul
pentru care se solicită autorizarea, dovada din care să rezulte implementarea
acestuia şi procedura de lucru aferentă;
h) copie de pe autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR pentru
efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică
periodică şi reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum
minimum 150 litri şi presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [N(2)] şi
bioxid de carbon [CO(2)], în cazul persoanelor care solicită autorizarea pentru
efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de
incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
i) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii efectuate de către
Centrul Naţional.
(1^1) Achitarea contravalorii prestărilor de servicii privind analizarea cererii
şi a documentaţiei aferente depuse în vederea autorizării se va efectua după
încheierea unui contract între solicitant şi Centrul Naţional.
(2) În cazul instituţiilor/autorităţilor publice, situaţiile prevăzute la alin.
(1) lit. a) şi b) se dovedesc prin prezentarea unor documente echivalente.
(3) Prin prezentarea certificatelor de competenţă profesională prevăzute la
alin. (1) lit. d), persoanele care solicită autorizarea trebuie să facă dovada că
personalul de specialitate acoperă toate unităţile de competenţă specifice.
(4) Dotarea cu mijloace tehnice, dovedită potrivit alin. (1) lit. e), trebuie să
respecte următoarele reguli:
a) generale:
1. să fie asigurată pe întreaga perioadă de autorizare a persoanei;
2. mijloacele tehnice nu trebuie să fie de tip hobby sau destinate uzului
casnic/gospodăresc;
b) specifice:
1. să fie asigurată pentru fiecare sucursală, în cazul persoanelor juridice;
2. să fie asigurată pentru fiecare punct de lucru, în cazul în care se solicită
autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a
stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu
efect de seră.
ART. 6
(1) Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.
(2) În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de autorizare,
solicitantului i se trimite o confirmare, care trebuie să conţină următoarele:
a) informaţii privind completarea documentelor care însoţesc cererea de
autorizare, dacă este cazul;
b) comunicarea termenului de procesare a cererii de autorizare şi a datei de la
care începe să curgă: data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, data
primirii documentaţiei complete;
c) căile de atac;

d) menţiunea privind autorizarea tacită, în cazul depăşirii termenului de
procesare a cererii.
(3) Documentele solicitate suplimentar trebuie să fie depuse în cel mult 45 de
zile de la data notificării, în caz contrar cererea se respinge.
ART. 7
(1) Cererea de autorizare se soluţionează de către specialişti din structura de
autorizare printr-un referat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 51, care
cuprinde concluzii şi propuneri privind acordarea autorizaţiei sau, după caz,
respingerea motivată a solicitării; referatul se vizează de către şeful structurii
de autorizare şi se aprobă de către şeful Centrului Naţional.
(2) Cererea solicitantului se procesează în cel mult 30 de zile de la data
depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru
o perioadă de maximum 15 zile, cu condiţia notificării solicitantului înainte de
expirarea termenului iniţial. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este
afectată de prelungirea dispusă de Centrul Naţional.
(3) În cazul în care cererea se respinge, solicitantul trebuie informat cu
privire la decizia de respingere, cu precizarea motivelor care au stat la baza
luării acestei măsuri.
(4) Modelul autorizaţiilor emise de Centrul Naţional este prevăzut în anexa nr.
6.
(5) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui
model este prevăzut în anexa nr. 7.
(6) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea autorizaţiilor în termen
de 6 luni de la data emiterii, acestea îşi pierd valabilitatea şi se îndosariază
potrivit reglementărilor în vigoare.
(7) Autorizaţiile pot fi ridicate de la sediul Centrului Naţional de către
reprezentanţi legali ai persoanei autorizate sau de împuterniciţi ai acesteia, care
au obligaţia de a verifica corectitudinea datelor menţionate în autorizaţie.
CAP. III
Supravegherea persoanelor autorizate
ART. 8
(1) Persoanele autorizate sunt supuse unei auditări de supraveghere.
(2) Auditul de supraveghere se planifică şi se efectuează de inspectoratele
pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în baza
unei proceduri aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului
General.
(3) Centrul Naţional planifică şi efectuează audituri de supraveghere, pentru a
verifica soluţionarea motivelor care au stat la baza suspendării, în toate cazurile
de suspendare a autorizaţiei pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 20
lit. g), precum şi audituri de supraveghere inopinate în situaţiile prevăzute la
art. 10 alin. (3) lit. b).
(4) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului
Bucureşti desemnează cel puţin 2 specialişti pentru efectuarea auditului de
supraveghere pe fiecare domeniu de autorizare prevăzut la art. 1 alin. (2), iar
Centrul Naţional desemnează, în acelaşi scop, specialişti din cadrul structurii de
autorizare.
(5) Lista auditorilor desemnaţi potrivit alin. (4) se aprobă de către
inspectorul general al Inspectoratului General după efectuarea de către aceştia a
unei pregătiri specifice la Centrul Naţional.
(6) Lista aprobată se afişează pe site-ul oficial al Inspectoratului General şi
al Centrului Naţional.
(7) Auditorii desemnaţi din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene,
respectiv al municipiului Bucureşti parcurg, cel puţin odată la 3 ani, o formă de
pregătire specifică domeniului pentru care sunt desemnaţi, care se organizează şi se
desfăşoară prin grija Centrului Naţional.
(8) Auditul de supraveghere se efectuează, de regulă, de un auditor.
ART. 9

(1) Beneficiarii lucrărilor trebuie să asigure/permită accesul necondiţionat al
auditorilor în spaţiile în care se efectuează sau au fost efectuate lucrări în
domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi să pună la dispoziţie toate documentele
de provenienţă, declaraţiile de conformitate CE, declaraţiile de performanţă,
agrementele tehnice europene, agrementele tehnice în construcţii, certificatele
pentru introducerea pe piaţă sau notificările la Centrul Naţional, după caz, pentru
toate mijloacele tehnice din dotare, substanţele şi produsele utilizate şi la altele
asemenea.
(2) Modul de efectuare a lucrărilor se verifică în cadrul a cel puţin 3 lucrări
alese de auditor.
ART. 10
(1) Auditul de supraveghere se planifică şi se efectuează cel puţin o dată la 2
ani.
(2) Auditul planificat conform alin. (1) se comunică persoanei autorizate cu cel
puţin 10 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
(3) Auditul de supraveghere se poate realiza şi inopinat în următoarele
situaţii:
a) în urma sesizării din oficiu a Inspectoratului General, Centrului Naţional
sau inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti;
b) în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la
lucrările aflate în curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizată;
c) pe timpul verificării activităţii auditorilor de către reprezentanţii
Inspectoratului General, prin structura specializată de supraveghere a pieţei.
ART. 11
(1) În urma auditului de supraveghere se întocmeşte un referat de supraveghere,
al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 în 3 exemplare, care se distribuie
astfel:
a) exemplarul nr. 1, la Centrul Naţional;
b) exemplarul nr. 2, la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al
municipiului Bucureşti;
c) exemplarul nr. 3, la persoana auditată.
(2) Referatul de supraveghere se comunică persoanei auditate şi Centrului
Naţional, după caz, în termen de 15 zile de la data încheierii auditului de
supraveghere.
CAP. IV
Suspendarea şi retragerea autorizaţiei
ART. 12
(1) Autorizaţia se suspendă de către Centrul Naţional pentru un termen de 60 de
zile dacă, în urma analizării referatului de supraveghere, se constată
neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre obligaţiile persoanei autorizate prevăzute
la art. 20 lit. a)-g).
(1^1) Autorizaţia poate fi suspendată şi în situaţia în care Inspectoratul
General sesizează Centrul Naţional că persoana autorizată nu a transmis structurii
specializate de supraveghere a pieţei, în termen de 15 zile de la data primirii
notificării privind necesitatea prezentării următoarelor înscrisuri pentru produsele
utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate:
a) declaraţii de conformitate CE, declaraţii de performanţă sau agremente
tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat;
b) agremente tehnice în construcţii, certificate pentru introducerea pe piaţă
sau notificări la Centrul Naţional, pentru produsele comercializate în mod legal
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar).
(1^2) Suspendarea autorizaţiei se face în baza unui raport de suspendare
întocmit de structura de autorizare din cadrul Centrului Naţional.
(2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
a) abaterile constatate;

b) dispoziţia de suspendare a autorizaţiei;
c) atenţionarea persoanei auditate ca în termen de cel mult 30 de zile de la
comunicare să remedieze abaterile constatate;
d) căi de atac.
(3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi
se aprobă de către şeful Centrului Naţional.
(4) Raportul de suspendare se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de
la data înregistrării referatului de supraveghere la Centrul Naţional, şi se
comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
a) persoanei auditate;
b) inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului
Bucureşti.
ART. 13
(1) Suspendarea autorizaţiei pentru neîndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile
prevăzute la art. 20 lit. a)-f) încetează dacă, în termenul comunicat, persoana
autorizată face dovada soluţionării motivelor care au stat la baza suspendării prin
depunerea la Centrul Naţional a unor documente în acest sens.
(2) Suspendarea autorizaţiei pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art.
20 lit. g) încetează numai în urma efectuării de către Centrul Naţional a unui nou
audit de supraveghere planificat, după ce persoana autorizată comunică în termenul
stabilit că a soluţionat motivele care au stat la baza suspendării.
ART. 14
Autorizaţia se retrage dacă:
a) se constată neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre obligaţiile persoanei
autorizate prevăzute la art. 20 lit. h)-k);
b) persoanele autorizate împiedică ori se sustrag de la efectuarea auditului;
c) nu se face dovada soluţionării motivelor care au stat la baza suspendării, în
termenul comunicat cu această ocazie;
d) se constată că persoana autorizată, pe perioada suspendării, efectuează
lucrări în domeniul în care este autorizată;
e) în termen de un an, autorizaţia a fost suspendată de două ori.
ART. 15
(1) În cazul în care în urma analizării referatului de supraveghere se constată
existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 14, Centrul Naţional, prin
structura de autorizare, întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
(2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
a) abaterile constatate;
b) dispoziţia de retragere a autorizaţiei;
c) căi de atac.
(3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi
se aprobă de către şeful Centrului Naţional.
(4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de
la data înregistrării referatului de supraveghere la Centrul Naţional, şi se
comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
a) persoanei auditate;
b) inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului
Bucureşti.
ART. 16
(1) Persoana căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă
autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei
anterioare.
(2) În cazul în care persoana solicită o nouă autorizare fără respectarea
termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
(3) Persoana căreia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate
solicita o nouă autorizare.
ART. 16^1
(1) Persoana autorizată poate solicita suspendarea autorizaţiei pentru o
perioadă de 6 luni, precizând:
a) domeniul de autorizare pentru care se solicită suspendarea;

b) modificările, indisponibilităţile care determină neîndeplinirea condiţiilor
care au stat la baza autorizării.
(2) Suspendarea la cerere a autorizaţiei se aprobă o singură dată într-un
interval de 2 ani.
(3) Dispoziţia de suspendare la cerere a autorizaţiei se emite de Centrul
Naţional, prin structura de autorizare, şi cuprinde atenţionarea persoanei
autorizate ca în termen de 6 luni de la comunicare să remedieze modificările sau
indisponibilităţile care au stat la baza suspendării.
(4) Dispoziţia de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare
şi se aprobă de către şeful Centrului Naţional.
(5) Dispoziţia de suspendare se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile
de la data înregistrării solicitării la Centrul Naţional, şi se comunică în termen
de 5 zile de la data întocmirii acesteia:
a) persoanei autorizate;
b) inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti, după caz.
(6) Suspendarea la cerere a autorizaţiei se respinge în cazul în care
solicitarea a intervenit după:
a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;
b) existenţa motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat
prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. b).
(7) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), suspendarea încetează dacă
persoana autorizată face dovada soluţionării motivelor care au stat la baza
suspendării, prin depunerea la Centrul Naţional a unor documente în acest sens. În
caz contrar se procedează la retragerea autorizaţiei.
ART. 16^2
(1) Persoana autorizată poate solicita retragerea autorizaţiei.
(2) Dispoziţia de retragere la cerere a autorizaţiei se emite de Centrul
Naţional, prin structura de autorizare.
(3) Dispoziţia de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare
şi se aprobă de către şeful Centrului Naţional.
(4) Dispoziţia de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile
de la data înregistrării solicitării la Centrul Naţional şi se comunică în termen de
5 zile de la data întocmirii acesteia:
a) persoanei autorizate;
b) inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti, după caz.
(5) Retragerea la cerere a autorizaţiei se respinge în cazul în care solicitarea
a intervenit după:
a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;
b) existenţa motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat
prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. b).
(6) Prevederile art. 16 se aplică în mod corespunzător.
CAP. V
Preschimbarea autorizaţiilor
ART. 17
(1) Preschimbarea autorizaţiilor intervine în următoarele situaţii:
a) la schimbarea formei juridice de organizare a persoanei autorizate, potrivit
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) la schimbarea denumirii/numelui persoanei autorizate;
c) la schimbarea sediului social/profesional al persoanei autorizate.
(2) În vederea preschimbării autorizaţiei, persoanele trebuie să depună la
Centrul Naţional următoarele documente:
a) cerere de preschimbare a autorizaţiei, întocmită conform modelului prevăzut
în anexa nr. 9;
b) autorizaţia în original;

c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.
d) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii efectuate de către
Centrul Naţional.
(3) Preschimbarea fiecărei autorizaţii se realizează contra cost, tariful
stabilit fiind în cuantum de 50% din tariful de autorizare prevăzut la art. 3.
(4) Achitarea contravalorii prestărilor de servicii privind analizarea cererii
şi a documentaţiei aferente depuse în vederea preschimbării autorizaţiei se
efectuează după încheierea unui contract între solicitant şi Centrul Naţional.
(5) Prevederile art. 7 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
CAP. VI
Libera circulaţie a serviciilor
ART. 18
(1) Persoanele autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau
al Spaţiului Economic European pot să efectueze lucrările în domeniul apărării
împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), în regim transfrontalier în
România numai după notificarea prealabilă a Centrului Naţional pentru fiecare
lucrare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.
(2) Persoanele autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale
Spaţiului Economic European pot să efectueze lucrările în domeniul apărării
împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), cu caracter permanent în
România numai după notificarea prealabilă a Centrului Naţional, conform anexei nr.
11. Notificarea trebuie însoţită de următoarele documente:
a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
b) autorizaţia emisă de statul emitent, în copie;
c) lista cu personalul de specialitate care deţine certificate de competenţă
profesională corespunzătoare, semnată şi ştampilată de persoana autorizată;
d) certificate de competenţă profesională sau documente similare emise de
autorităţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European, în copie;
e) autorizaţie echivalentă ca scop cu autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat ISCIR pentru efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare
tehnică periodică şi reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, în cazul
persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi
reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze
fluorurate cu efect de seră, în copie.
ART. 19
(1) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse
în vederea autorizării, Centrul Naţional contactează autorităţile competente din
statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin
intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de
stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în
România.
(2) În cazul în care se constată efectuarea lucrărilor în domeniul apărării
împotriva incendiilor de către persoane autorizate stabilite într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European fără notificarea prealabilă a
Centrului Naţional conform art. 18 alin. (1) sau (2) sau efectuarea lucrărilor
neconforme, se va proceda la informarea autorităţilor competente din statul membru
în cauză prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne.
(3) În cazul în care persoanele autorizate de către Centrul Naţional efectuează
lucrări neconforme într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European sau nu respectă condiţiile impuse de respectivul stat membru, se procedează
la suspendarea şi/sau retragerea autorizaţiei, în condiţiile cap. IV.
CAP. VII
Obligaţii ale persoanei autorizate şi căi de atac

ART. 20
Persoanele autorizate au următoarele obligaţii:
a) să menţină condiţiile care au stat la baza autorizării, pe toată durata
existenţei autorizaţiei;
b) să comunice în scris Centrului Naţional modificările survenite în oricare
dintre condiţiile care au stat la baza autorizării, în termen de 10 zile de la data
producerii acestora, prin transmiterea de documente actualizate;
c) să certifice calitatea ignifugării efectuate prin rapoarte de încercare
eliberate de către un laborator acreditat, în condiţiile legii, în cazul persoanelor
autorizate pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile;
d) să asigure întocmirea şi ţinerea la zi a evidenţei lucrărilor efectuate, în
registre speciale, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12-16;
e) să transmită structurii specializate de supraveghere a pieţei, în termen de
15 zile de la data primirii notificării privind necesitatea prezentării
înscrisurilor pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate,
respectiv declaraţii de conformitate CE, declaraţii de performanţă sau agremente
tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente
tehnice în construcţii, certificate pentru introducerea pe piaţă sau notificări la
Centrul Naţional, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pentru produsele din
domeniul nereglementat (voluntar);
f) să pună la dispoziţia beneficiarului copii de pe înscrisurile pentru
produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv declaraţii de
conformitate CE, declaraţii de performanţă sau agremente tehnice europene pentru
produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente tehnice în construcţii,
certificate pentru introducerea pe piaţă sau notificări la Centrul Naţional, pentru
produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene
sau al Spaţiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat
(voluntar);
g) să efectueze lucrările în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,
inclusiv ale normativelor/normelor tehnice/reglementărilor tehnice specifice
aprobate potrivit legii, respectiv ale specificaţiei tehnice a producătorului;
h) să asigure/permită accesul necondiţionat al auditorilor în spaţiile în care
se efectuează sau au fost efectuate lucrări în domeniile prevăzute la art. 1 alin.
(2);
i) să efectueze lucrările numai cu personal de specialitate;
j) să efectueze lucrările numai cu produse care deţin marcajul CE de
conformitate, declaraţii de conformitate CE, declaraţii de performanţă sau agremente
tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat, respectiv agremente
tehnice în construcţii, certificate pentru introducerea pe piaţă sau notificări la
Centrul Naţional, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pentru produsele din
domeniul nereglementat (voluntar);
k) să încredinţeze lucrările în domeniul în care sunt autorizate, atunci când nu
procedează la efectuarea propriu-zisă a acestora, numai către persoane autorizate,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 21
Contestarea deciziei de respingere a cererii de autorizare sau de
suspendare/retragere a autorizaţiei se face conform Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP. VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 22
(1) Certificatele de atestare emise până la data intrării în vigoare a prezentei
metodologii sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

(2) Persoanele care au fost atestate până la data intrării în vigoare a
prezentei metodologii trebuie să respecte condiţiile care au stat la baza emiterii
certificatelor de atestare.
ART. 23
Verificarea activităţii auditorilor din inspectoratele pentru situaţii de
urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi din Centrul Naţional se
face de către reprezentanţii Inspectoratului General, prin structura specializată de
supraveghere a pieţei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al
Inspectoratului General.
ART. 24
Pentru aplicarea prezentei metodologii Centrul Naţional elaborează proceduri
specifice, aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.
ART. 25
(1) Listele cu persoanele autorizate, precum şi cele cărora li s-a
suspendat/retras autorizaţia se afişează şi se actualizează pe site-ul oficial al
Inspectoratului General şi al Centrului Naţional şi/sau se publică în publicaţii de
specialitate.
(2) Listele cu persoanele autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European care efectuează lucrări în domeniul
apărării împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), în regim
transfrontalier/cu caracter permanent în România se afişează şi se actualizează pe
site-ul oficial al Inspectoratului General şi al Centrului Naţional şi/sau se
publică în publicaţii de specialitate.
ART. 26
Procedura de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul
apărării împotriva incendiilor poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de
contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
ART. 27
Prevederile prezentei metodologii se completează cu dispoziţiile-cadru ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009.
ART. 28
Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA 1
───────
la metodologie
──────────────
- Model CERERE DE AUTORIZARE
Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
Subsemnatul/Subsemnata, ........, în calitate de ....... al ........., persoană
juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere
familială, cu sediul în localitatea ..........., judeţul ......., str. ...... nr.
...., număr de ordine în registrul comerţului ........, solicit autorizarea pentru
efectuarea lucrărilor de ................................. .
În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un număr de ..........
documente, ce atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor prevăzute în
Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării
împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 87/2010.
Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul
apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 87/2010.

Data .........

Semnătura ..........
LS

ANEXA 2
────────
la metodologie
──────────────
LISTA CODURILOR CAEN
*T*
*Font 9*
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│
Domeniul de autorizare
│
Coduri CAEN
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de │7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă │
│semnalizare, alarmare şi alertare în caz de│tehnică legate de acestea
│
│incendiu
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi
│4321- Lucrări de instalaţii electrice
│
│instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi │
│
│alertare în caz de incendiu
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de │7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă │
│limitare şi stingere a incendiilor
│tehnică legate de acestea
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi
│4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de
│
│instalaţiilor de limitare şi stingere a
│încălzire şi de aer condiţionat
│
│incendiilor, cu excepţia celor care conţin │
│
│anumite gaze fluorurate cu efect de seră
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Termoprotecţie cu vopsele termospumante/
│4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru
│
│produse de torcretare
│construcţii
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Ignifugarea materialelor combustibile
│4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru
│
│
│construcţii
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Întreţinerea instalaţiilor speciale din
│4520 - Întreţinerea şi repararea
│
│compunerea autospecialelor destinate
│autovehiculelor
│
│apărării împotriva incendiilor
│7120 - Activităţi de testări şi analize
│
│
│tehnice
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Verificarea, reîncărcarea şi repararea
│3311 - Repararea articolelor fabricate din
│
│stingătoarelor de incendiu, cu excepţia
│metal
│
│celor care conţin anumite gaze fluorurate │4675 - Comerţ cu ridicata al produselor
│
│cu efect de seră
│chimice
│
│
│4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri
│
│
│noi, în magazine specializate
│
│
│7120 - Activităţi de testări şi analize
│
│
│tehnice
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de │7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă │
│ventilare pentru evacuarea fumului şi
│tehnică legate de acestea
│
│gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip│
│
│natural-organizat
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi
│4321 - Lucrări de instalaţii electrice
│
│instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea│4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de
│
│fumului şi gazelor fierbinţi
│încălzire şi de aer condiţionat
│
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

*ST*
ANEXA 3

────────
la metodologie
───────────────
LISTA CU OCUPAŢIILE SPECIFICE
*T*
*Font 9*
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│
Domeniul de autorizare
│
Ocupaţia/Cod COR
│
│
│ (Cod COR valabil până la 31 decembrie 2011) │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de │Proiectant sisteme de securitate/215119
│
│semnalizare, alarmare şi alertare în caz de│(214319)
│
│incendiu
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi
│Inginer sisteme de securitate/215222 (214438) │
│instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi │şi/sau
│
│alertare în caz de incendiu
│Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de
│
│
│semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
│
│
│incendiu/742105 (724205) şi/sau
│
│
│Tehnician pentru sisteme de detecţie,
│
│
│supraveghere video, control acces/352130
│
│
│(313210)
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de │Proiectant sisteme de securitate/215119
│
│limitare şi stingere a incendiilor
│(214319)
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi
│Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de
│
│instalaţiilor de limitare şi stingere a
│limitare şi stingere a incendiilor/742106
│
│incendiilor, cu excepţia celor care conţin │(724206)
│
│anumite gaze fluorurate cu efect de seră
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Termoprotecţie cu vopsele termospumante/
│Operator termoprotecţie/713105 (714109)
│
│produse de torcretare
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Ignifugarea materialelor combustibile
│Ignifugator/713104 (714107)
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Întreţinerea instalaţiilor speciale din
│Operator în verificarea, întreţinerea şi
│
│compunerea autospecialelor destinate
│repararea autospecialelor destinate apărării │
│apărării împotriva incendiilor
│împotriva incendiilor/723308 (723307)
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Verificarea, reîncărcarea şi repararea
│Operator în verificarea, reîncărcarea şi
│
│stingătoarelor de incendiu, cu excepţia
│repararea stingătoarelor de incendiu/723306
│
│celor care conţin anumite gaze fluorurate │(723305)
│
│cu efect de seră
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de │Proiectant sisteme de securitate/215119
│
│ventilare pentru evacuarea fumului şi
│(214319)
│
│gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip│
│
│natural-organizat
│
│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi
│Operator în verificarea, întreţinerea şi
│
│instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea│repararea instalaţiilor speciale de prevenire │
│fumului şi gazelor fierbinţi
│şi stingere a incendiilor/
│
│
│742104 (724204)
│
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

*ST*
ANEXA 4
────────
la metodologie
──────────────

LISTA CU MIJLOACELE TEHNICE DIN DOTARE
1. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi
instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
1.1. Multimetru de măsură pentru mărimi electrice diverse - etalonat cel puţin
pentru: tensiune electrică (12 şi 24 V cc, 220 V ca), intensitate electrică (0-10 A
cc) şi rezistenţă electrică (100 Ω-1 MΩ)
1.2. Truse de scule de tip electronist, electrician
1.3. Maşină de găurit portabilă
1.4. Scară, schelă
1.5. Laptop
1.6. Echipamente şi dispozitive de verificare/testare a detectoarelor de
incendiu
2. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin
anumite gaze fluorurate cu efect de seră
2.1. Compresor
2.2. Pompă hidraulică - minimum 100 bari
2.3. Manometru de control - etalonat (0-100 bari)
2.4. Aparat de cântărit - minimum 100 kg, cu precizie 500 g sau mai ridicată verificat metrologic/etalonat
2.5. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
2.6. Maşină de găurit portabilă
2.7. Truse de scule tip lăcătuşărie, electrician
2.8. Polizor
2.9. Dispozitiv de tăiat metale cu disc abraziv
2.10. Truse de chei fixe, inelare
3. Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie cu vopsele termospumante
3.1. Instalaţie de sablare
3.2. Instalaţie de aplicare a vopselelor termospumante
3.3. Set duze
3.4. Aparat de măsură şi control pentru determinarea aderenţei grundului etalonat
3.5. Aparat electronic de măsurat grosimea stratului uscat de vopsea - etalonat
3.6. Aparat de măsură şi control pentru determinarea umidităţii şi temperaturii
suprafeţei metalului - etalonat
3.7. Dispozitiv de măsurat grosimea stratului umed
3.8. Etaloane pentru grade de curăţare
3.9. Dispozitive pentru pregătirea suprafeţei-suport - perii mecanice, manuale
4. Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie cu produse de torcretare
4.1. Instalaţie de aplicare a produsului de torcretare
4.2. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura suprafeţei metalului - etalonat
4.3. Aparat de măsurare a grosimii stratului umed de produs de torcretare
4.4. Dispozitiv de măsurare a aderenţei stratului uscat
4.5. Dispozitive pentru pregătirea suprafeţei-suport - perii mecanice, manuale
5. Pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile
5.1. Instalaţie de aplicare a vopselelor - compresor
5.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)
5.3. Aparat de cântărit - minimum 10 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicată verificat metrologic/etalonat
5.4. Aparat de măsurat umiditatea lemnului (umidometru) - etalonat
5.5. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura aerului (termohigrometru) etalonat
5.6. Dispozitive pentru pregătirea suprafeţei-suport - perii mecanice, manuale

6. Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a
stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu
efect de seră
6.1. Instalaţie de aplicare a vopselelor - compresor
6.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)
6.3. Aparat de cântărit - minimum 20 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicată verificat metrologic/etalonat
6.4. Aparat de cântărit - minimum 200 kg, cu precizie 400 g sau mai ridicată verificat metrologic/etalonat
6.5. Truse de chei fixe, inelare
6.6. Cilindru gradat pentru apă, spumant
7. Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din
compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
7.1. Macara rulantă sau palan de cel puţin 5 t/f - verificată ISCIR
7.2. Instalaţie de aplicare a vopselelor - compresor
7.3. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)
7.4. Trusă mecanică auto
7.5. Trusă electrică auto
7.6. Utilaje pentru prelucrări prin aşchiere (strung, freză, maşină de găurit,
polizor)
7.7. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
8. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi
instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi
8.1. Compresor
8.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari, clasă de precizie 1,6)
8.3. Aparat de măsură şi control pentru măsurarea nivelului de zgomot şi
vibraţii - sonometru/dozimetru pentru zgomot, clasă de precizie ±2 dB - etalonat
8.4. Aparat de măsură şi control pentru măsurarea debitului debitmetru/rotametru/tub Pitot-Prandtl/contor, clasă de precizie 1,0
8.5. Aparat de măsură şi control pentru măsurarea temperaturii termometru/termocuplu/termorezistenţă, clasă de precizie ± 0,5°
8.6. Aparat de măsură şi control pentru măsurarea dimensiunilor (diametre,
lungimi, lăţimi, adâncimi, unghiuri, distanţe, cote de montaj) - şubler, clasă de
precizie 0,1 mm/ruletă, clasă de precizie 1 mm/şablon
8.7. Aparat de măsură şi control pentru a determina planeitate, pantă,
orizontalitate, paralelism - nivelă cu bulă de aer/nivelă cu laser/metru
8.8. Aparat de măsură şi control pentru măsurarea vitezei aerului anemometru/velometru/tub Pitot-Prandtl
8.9. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
8.10. Maşină de găurit portabilă
8.11. Truse de scule tip lăcătuşărie, electrician
8.12. Dispozitiv de tăiat metale cu disc abraziv
8.13. Truse de chei fixe, inelare
ANEXA 5
───────
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──────────────
STRUCTURA - CADRU
a procedurii de lucru specifice
1. Scopul procedurii (se va preciza în clar scopul pentru care se elaborează
procedura)
2. Domeniul de aplicare (se va preciza în clar domeniul unde se aplică
procedura)

3. Definiţii/Terminologie (se vor preciza şi defini principalii termeni şi
expresiile folosite în conţinutul procedurii)
4. Documente de referinţă (se va preciza legislaţia, actele normative,
reglementările, standardele etc. ce urmează să fie aplicate pe timpul efectuării
activităţii pentru care se solicită autorizarea)
5. Conţinutul procedurii:
a) precizări privind modul de efectuare a lucrărilor;
b) precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate în activitatea pentru
care se solicită autorizarea;
c) precizări privind asigurarea resurselor:
- resurse umane/personal de specialitate - deţinerea competenţei necesare
efectuării lucrărilor;
- asigurarea instruirii;
- menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire,
abilităţi şi experienţă;
- infrastructură:
- clădiri, spaţiu de lucru şi utilităţi asociate;
- servicii suport (transport, comunicare etc.);
- mediul de lucru;
d) servicii către clienţi:
- analiza cererilor clienţilor;
- modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor;
- modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor;
e) evidenţe:
- evidenţa lucrărilor efectuate;
- evidenţa clienţilor;
- evidenţa furnizorilor de substanţe, echipamente, piese de schimb, repere
utilizate;
- evidenţa aparatelor de măsură şi control utilizate şi a buletinelor de
verificare metrologică/certificatelor de etalonare;
- evidenţa rapoartelor de încercare emise de laboratoare de încercări la foc
acreditate (pentru lucrări de ignifugare a materialelor combustibile);
f) măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare şi de prevenire a
apariţiei acestora.
NOTĂ:
Evidenţele se pot păstra pe suport electronic şi/sau pe suport hârtie.
ANEXA 5^1
─────────
la metodologie
──────────────
Model referat
*T*
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
[ STEMA ROMÂNIEI]

NESECRET
Exemplar unic
Nr. _________
Bucureşti:
data_________

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU SECURITATE
LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
Aprob
────────
Şeful centrului naţional,
..........................

Vizat
────────────
Şeful structurii de autorizare,
...............................
*ST*
REFERAT
Prezentul referat este emis pentru ......(denumirea persoanei)...., persoană
juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere
familială, cu sediul în localitatea ......, judeţul/sectorul ........., număr de
ordine în registrul comerţului ..........
1. Domeniul pentru care se solicită autorizarea:
..........................................................................
2. Referenţial: Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
3. Documente care însoţesc cererea de autorizare:
a) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului
comerţului
*T*
┌──────┬──────┐
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
│
│ NU │
└──────┴──────┘
└──────┴──────┘
*ST*
b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării
autorizării de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind
registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din
care să reiasă înregistrarea activităţii pentru care se solicită autorizarea,
conform codului CAEN
*T*
┌──────┬──────┐
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
│
│ NU │
└──────┴──────┘
└──────┴──────┘
*ST*
c) listă cu personalul de specialitate semnată şi ştampilată de solicitant
*T*
┌──────┬──────┐
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
│
│ NU │
└──────┴──────┘
└──────┴──────┘
*ST*
d)copii de pe certificatul/certificatele de competenţă profesională
*T*
┌──────┬──────┐
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
│
│ NU │
└──────┴──────┘
└──────┴──────┘
*ST*
e) listă cu mijloacele tehnice din dotare, semnată şi ştampilată de solicitant,
întocmită conform anexei nr. 4 la metodologie, cu precizarea seriilor mijloacelor de
măsurare din dotare
*T*
┌──────┬──────┐
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
│
│ NU │
└──────┴──────┘
└──────┴──────┘
*ST*
f) buletine de verificare metrologică sau certificate de etalonare
*T*

┌──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│Mijloc de măsurare│Serie şi număr buletin de│
│
Termen de
│
│
│ verificare metrologică/ │Data emiterii│
valabilitate │
│
│ certificat de etalonare │
│
│
├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│
│
│
│
│
└──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
*ST*
g) copie de pe autorizaţia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie şi
anexele la aceasta/acesta
*T*
┌──────┬──────┐
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
│
│ NU │
└──────┴──────┘
└──────┴──────┘
*ST*
h) documente semnate şi ştampilate de solicitant din care să rezulte perioada de
etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare (procedură, plan de
etalonare)
*T*
┌──────┬──────┐
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
│
│ NU │
└──────┴──────┘
└──────┴──────┘
*ST*
i) procedură de lucru specifică activităţii pentru care se solicită autorizarea
*T*
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
└──────┴──────┘
*ST*

┌──────┬──────┐
│
│ NU │
└──────┴──────┘

j) copie de pe autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR pentru
efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică
periodică şi reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum
minimum 150 litri şi presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [N(2)] şi
bioxid de carbon [CO(2)]
*T*
┌──────┬──────┐
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
│
│ NU │
└──────┴──────┘
└──────┴──────┘
*ST*
k) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii
*T*
┌──────┬──────┐
│
│ DA │
└──────┴──────┘
*ST*

┌──────┬──────┐
│
│ NU │
└──────┴──────┘

4. Concluzii:
În conformitate cu prevederile Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, propun:
Cererea de autorizare înregistrată cu numărul ................ din ...........
să fie:

aprobată []
Cu eliberarea autorizaţiei pe o perioadă nedeterminată, cu supraveghere din
partea Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi a
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti
respinsă []
Motivele care au stat la baza respingerii:
.....................................................................
Întocmit
──────────
Specialist din structura de autorizare,
.......................................
ANEXA 6
───────
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───────────────
*T*
- Model ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
ROMÂNIA
│
│
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
│
│
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
│
│
│
│
[STEMA ROMÂNIEI]
│
│
│
│
│
│
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
│
│
│
│
AUTORIZAŢIE
│
│
Seria .... Nr. ..... din .........
│
│
│
│
În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului
│
│ General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului
│
│ nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
│
│ nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului
│
│ Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi a Ordinului
│
│ ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea
│
│ Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în
│
│ domeniul apărării împotriva incendiilor,
│
│
se autorizează ....., cu sediul în localitatea ......, judeţul .......
│
│ ......., număr de ordine în registrul comerţului ....., pentru efectuarea
│
│ lucrărilor de ................ .
│
│
│
│
Autorizaţia se acordă pentru o perioadă nedeterminată.
│
│
│
│
Şeful Centrului Naţional pentru Securitate
│
│
la Incendiu şi Protecţie Civilă,
│
│
...........................
│
│
(semnătura)
│
│
LS
│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 7
───────
la metodologie
──────────────
- Model REGISTRU SPECIAL DE EVIDENŢĂ A AUTORIZAŢIILOR
*T*
┌────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────────┬────────────┬─────┐
│Nr. │
Seria, │Datele
│Domeniul│Numărul │
Data
│
Numele, │
│
│crt.│
numărul │de iden- │de auro-│şi data │eliberării
│ prenumele │
│
│
│
şi data │tificare │rizare │cererii │autorizaţiei/│şi semnătura│
│
│
│ emiterii │ale
│
│de auto-│Numele,
│ persoanei │Obser│
│
│autorizaţiei│persoanei│
│rizare │prenumele şi │
care
│vaţii│
│
│
│
│
│
│semnătura
│ eliberează │
│
│
│
│
│
│
│persoanei
│autorizaţia │
│
│
│
│
│
│
│care ridică │
│
│
│
│
│
│
│
│autorizaţia │
│
│
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────┤
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────┤
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────┤
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────┤
├────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────┤
└────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────┴─────┘
*ST*
ANEXA 8
───────
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───────────────
*T*
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă/
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă .............................
al Judeţului ......................../Municipiului Bucureşti
Văzut
──────────────
Şeful centrului naţional/
inspectorul-şef,
................................
(semnătură)
LS

Vizat
─────────
Şeful structurii de autorizare/
adjunctul inspectorului-şef,
...................................
(semnătură)

*ST*
REFERAT DE SUPRAVEGHERE
Nr. ....... din .....
În data de/perioada ........, domnul/doamna ....../(numele şi
prenumele).......... auditor din Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi
Protecţie Civilă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă .......... al Judeţului
........../Municipiului Bucureşti şi domnul/doamna ...../(numele şi
prenumele)......., având funcţia de ........, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit, şi domnul/doamna ...../(numele şi prenumele)..........,
în calitate de personal de specialitate din partea ........, cu sediul în
localitatea ....., str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...,
judeţul/sectorul ......., telefon/fax ...., e-mail ......., care efectuează lucrări
de ........, în baza Autorizaţiei seria ..... nr. ...... din ....., am procedat la
verificarea condiţiilor tehnico-organizatorice şi a lucrărilor efectuate/în curs de
efectuare pentru îndeplinirea cerinţelor obligatorii cuprinse în Metodologia de
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
87/2010, cu modificările şi completările ulterioare (metodologie), şi am constatat
următoarele:
- personalul de specialitate:
numele şi prenumele, numărul certificatului de competenţă profesională, ocupaţia
pentru care deţine certificat, denumirea furnizorului de formare profesională şi
data eliberării certificatului
......................................................................
- mijloacele tehnice din dotare:
mijloacele tehnice din dotare ........................................
(Se vor preciza mijloacele tehnice din dotare, seriile sau numerele de inventar
ale acestora.)
corespund/nu corespund cu cele din lista cu mijloacele tehnice precizată în
anexa nr. 4 la metodologie, în funcţie de domeniul de autorizare;
buletine de verificare metrologică/certificate de etalonare pentru
......................................................................
(Se vor preciza mijloacele tehnice de măsurare, seriile acestora, numerele şi
data emiterii buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare,
emitentul, perioada stabilită pentru etalonare.)
- există/nu există documente semnate şi ştampilate din care să rezulte perioada
de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare (procedură, plan
de etalonare);
- există/nu există procedură de lucru specifică activităţii, semnată şi
ştampilată;
- autorizaţie emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea
activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică şi
reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150
litri şi presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [N(2)] şi bioxid de
carbon [CO(2)], în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de
verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor
care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră:
.........................................................................
(Se vor preciza numărul autorizaţiei, data emiterii acesteia, perioada de
valabilitate, domeniul de volum, presiune şi tipul de fluid autorizat.)
- rapoarte de încercare eliberate de către un laborator acreditat, în condiţiile
legii, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a
materialelor combustibile:

.........................................................................
(Se vor preciza numerele şi data emiterii rapoartelor de încercare, denumirea
laboratorului acreditat, în condiţiile legii, beneficiarul lucrării, denumirea şi
adresa obiectivului)
- există/nu există registru de evidenţă a lucrărilor întocmit conform anexelor
nr. 12-16 la metodologie, după caz, şi este/nu este ţinut la zi;
- sunt/nu sunt puse la dispoziţia beneficiarului copii de pe înscrisurile pentru
produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv declaraţii de
conformitate CE, declaraţii de performanţă sau agremente tehnice europene pentru
produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente tehnice în construcţii,
certificate pentru introducerea pe piaţă sau notificări la Centrul Naţional pentru
Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, pentru produsele comercializate în mod
legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar).
Au fost verificate lucrările efectuate la următoarele obiective:
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
Constatări în urma verificării lucrărilor: (elemente componente ale
instalaţiilor, precum şi existenţa, integritatea şi funcţionarea acestora;
echipamentele/produsele/reperele/substanţele utilizate; existenţa şi ţinerea la zi a
registrelor cu întreţinerea periodică a instalaţiilor aflate la beneficiarii
lucrărilor; calitatea/aspectul lucrărilor; stingătoarele de incendiu verificate,
reîncărcate sau reparate şi produsele de stingere utilizate pentru fiecare dintre
acestea; etichete aplicate pe stingătoarele de incendiu care conţin toate elementele
de identificare; documente de provenienţă, declaraţii de conformitate CE, declaraţii
de performanţă sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul
reglementat, respectiv agremente tehnice în construcţii, certificate pentru
introducerea pe piaţă sau notificări la Centrul Naţional pentru Securitate la
Incendiu şi Protecţie Civilă, pentru produsele comercializate în mod legal într-un
alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pentru
produsele din domeniul nereglementat (voluntar), pentru toate reperele şi
substanţele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate; personalul/personalul de
specialitate participant la efectuarea lucrărilor; alte constatări)
........................................................................
Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare, distribuite după
cum urmează:
- un exemplar la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie
Civilă;
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ........ al Judeţului
......../Municipiului Bucureşti;
- un exemplar la ....../(denumirea persoanei auditate).........
*T*
Auditor,
............................
(semnătură)

Am luat cunoştinţă.
...........................
(semnătură şi ştampilă din
partea persoanei auditate)

*ST*
ANEXA 9
───────
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───────────────
- Model CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
Subsemnatul/Subsemnata, ........, în calitate de ........ al ...........,
persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere
familială, cu sediul în localitatea ........., judeţul ........., str. ...... nr.
......, număr de ordine în registrul comerţului ....., autorizată pentru efectuarea
lucrărilor de .......... cu Autorizaţia seria ....... nr. ......... din ..........,
solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive:
.........................................
În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare
a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor,
aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010.
Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul
apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 87/2010.
Data ..........

Semnătura ...........
LS

ANEXA 10
────────
la metodologie
───────────────
- Model NOTIFICARE
Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Metodologia de autorizare a
persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor,
aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010,
subsemnatul/subsemnata, ...., în calitate de ....... al .........., cu sediul în
........, vă notificăm că deţinem Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. .... din
...., emis/emisă de ....... pentru efectuarea lucrărilor/prestarea serviciilor de
........ pentru perioada ........................ .
Lucrările vor fi efectuate în localitatea ........................., la
obiectivul ..........., în perioada ........... .
Data ...........

Semnătura ...........
LS

ANEXA 11
────────
la metodologie
──────────────
- Model NOTIFICARE

Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Metodologia de autorizare a
persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor,
aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010,
subsemnatul/subsemnata, ....., în calitate de ........ al ..........., cu sediul în
......, vă notificăm că deţinem Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. .... din
....., emis/emisă de ........ pentru efectuarea cu caracter permanent a
lucrărilor/prestarea serviciilor de .......................
În susţinerea notificării depunem următoarele documente:
a) ....................................................;
b) ....................................................;
c) ....................................................;
d) ....................................................;
e) ................................................... .
Data ...........

Semnătura ..............
LS

ANEXA 12
────────
la metodologie
──────────────
- Model REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile
*T*
*Font 8*
┌────┬────────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│Nr. │ Date de
│Contract│ Data
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│Suprafaţa │Produsul│Numărul │
Nr.
│Numele, │
│crt.│identificare│(număr │începerii│recepţiei la│ignifugată│utilizat│probelor │raportului │prenumele│
│
│ale benefi- │şi dată)│lucrării │terminarea │
│
│trimise │de încercare│şi semnă-│
│
│ciarului
│
│
│lucrării şi │
│
│la un
│primit de la│tura per-│
│
│
│
│
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│
│
│laborator│laboratorul │sonalului│
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│
│
│
│acordată
│
│
│acreditat│acreditat
│de specia│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│bil cu
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│efectua- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│rea pro- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│priu-zi- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│să a lu- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
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*ST*
NOTĂ:
Registrul de evidenţă va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat şi înregistrat.
ANEXA 13
────────
la metodologie
──────────────
- Model -

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a lucrărilor de termoprotecţie
*T*
*Font 9*
┌────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────┐
│Nr. │ Date de
│Contract│ Data
│
Data
│Suprafaţa│Produsul│Garanţia│Numele, prenu- │
│crt.│identificare│(număr │începerii│ recepţiei │protejată│utilizat│acordată│mele şi semnă- │
│
│ale benefi- │şi dată)│ lucrării│la terminarea│
│
│lucrării│tura personalu-│
│
│ciarului
│
│
│ lucrării
│
│
│
│lui de specia- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│litate respon- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│sabil cu efec- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│tuarea propriu-│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
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*ST*
NOTĂ:
Registrul de evidenţă va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat şi înregistrat.
ANEXA 14
────────
la metodologie
──────────────
- MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a lucrărilor de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor şi
instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
incendiu/sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a
incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze
fluorurate cu efect de seră/sistemelor şi instalaţiilor de
ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi
*T*
*Font 7*
┌────┬────────────────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Date de identificare│Descrierea sistemului/ │Contract │ Data
│ Data
│Garanţia│Numele, prenumele şi │
│crt.│ale beneficiarului │instalaţiei (componente)│(număr şi│începerii│finalizării│acordată│semnătura personalului│
│
│
│
│ dată) │lucrării │lucrării
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│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│efectuarea
│
│
│
│
│
│
│
│
│propriu-zisă a
│
│
│
│
│
│
│
│
│
lucrării
│
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*ST*
NOTĂ:
Registrul de evidenţă va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat şi înregistrat.
Registrul de evidenţă se păstrează în mod distinct, pentru fiecare categorie de
lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cazul persoanelor autorizate
pentru mai multe domenii de autorizare.
ANEXA 15
─────────
la metodologie
───────────────

- Model REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor
de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate
cu efect de seră
*T*
*Font 9*
┌────┬────────────┬───────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────┐
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│Tipurile de stingătoare
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│
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│lui de specia- │
│
│
│
│
│
│
│litate respon- │
│
│
│
│
│
│
│sabil cu efec- │
│
│
│
│
│
│
│tuarea propriu-│
│
│
│
│
│
│
│zisă a lucrării│
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*ST*
NOTĂ:
Registrul de evidenţă va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat şi înregistrat.
ANEXA 16
─────────
la metodologie
──────────────
- Model REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din
compunerea autospecialelor destinate apărării
împotriva incendiilor
*T*
┌────┬────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────┐
│Nr. │Date de
│
Tipul
│Tipul
│Contract│Garanţia│Numele, prenu- │
│crt.│identificare│autospecialei│lucrării│(număr │acordată│mele şi semnă- │
│
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│
│şi dată)│lucrării│tura personalu-│
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│lui de specia- │
│
│
│
│
│
│
│litate respon- │
│
│
│
│
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│
│
│
│
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*ST*
NOTĂ:
Registrul de evidenţă va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat şi înregistrat.
└──────────────────────────────────────
ART. 52

În localitatea unde funcţionează servicii de urgenţă profesioniste, consiliul
local nu are obligaţia constituirii serviciilor de urgenţă voluntare.
ART. 53
Personalul serviciilor de urgenţă nu răspunde de pagubele inerente procesului de
intervenţie.
ART. 54
(1) Personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a îndeplinit o perioadă
de minimum 10 ani atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor, căruia i-au
încetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile
acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier specialist, diferenţiat pe
categorii de personal.
(2) Modul de eliberare şi drepturile conferite prin acest brevet vor fi
stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor.
ART. 55
(1) Anual se organizează concursuri profesionale ale serviciilor de urgenţă şi
cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
(2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenţă se desfăşoară pe baza
regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. REGULAMENT
02/10/2012
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii
de urgenţă din România se organizează anual, pe etape, de către inspectoratele
judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
ART. 2
În organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale, Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti
pentru situaţii de urgenţă sunt sprijinite material şi financiar, potrivit legii, de
către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, operatori economici,
instituţii publice şi asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale.
ART. 3
Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii
de urgenţă din România au ca obiective:
a) dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice,
necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
b) evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
c) popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor aspecte din activităţile
desfăşurate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
ART. 4
Indiferent de etapă, concursurile profesionale se desfăşoară pe stadioane sau
terenuri sportive, precum şi în poligoane special amenajate.
CAP. II
Costumul şi echipamentul de protecţie
ART. 5

(1) Concurenţii participă la probe echipaţi în costumul de intervenţie (cu
mâneci lungi, piept/spate acoperite în întregime), cu cască de pompieri, centură sau
curea şi încălţat cu cizme, ghete ori pantofi sport.
(2) Costumul de protecţie în cadrul unei echipe trebuie să fie uniform, cu
excepţia ultimului concurent de la proba "Ştafeta 4 x 100 m".
ART. 6
(1) Concurentul menţionat la art. 5 alin. (2) poartă suplimentar faţă de
ceilalţi coechipieri un echipament special de protecţie împotriva arderii, pentru
faţă şi mâini.
(2) Utilizarea unor ochelari de protecţie în loc de vizorul căştii de protecţie
nu este permisă.
ART. 7
(1) Nu se permite încălţăminte prevăzută cu ţinte pe talpă.
(2) Profilele de pe talpa încălţămintei pot avea o adâncime de maximum 5 mm şi
nu pot conţine inserţii metalice.
ART. 8
La proba "Pista cu obstacole pe 100 m" concurenţii poartă numerele prinse pe
piept şi spate.
CAP. III
Probele de concurs
ART. 9
Echipele participante se vor întrece în următoarele probe:
a) Pista cu obstacole pe 100 m;
b) Ştafeta 4 x 100 m;
c) Dispozitivul de intervenţie.
CAP. IV
Aparate de concurs, obstacole şi materiale
ART. 10
Aparatele, obstacolele şi motopompa remorcabilă model NOVUS, necesare pentru
concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă, sunt asigurate de către organizator.
ART. 11
(1) Materialele folosite în concursuri, respectiv scara, ţeava, furtunurile de
refulare tip C şi B, precum şi distribuitorul, sunt asigurate de fiecare echipă
participantă.
(2) Materialele enumerate la alin. (1) trebuie să corespundă regulamentului de
concurs în ceea ce priveşte greutatea şi dimensiunile.
(3) Materialele enumerate la alin. (1) sunt verificate şi marcate de către
brigada de arbitri.
ART. 12
Aparatele de concurs, obstacolele şi materialele pentru proba "Pista cu
obstacole pe 100 m" sunt:
a) o ţeavă cu lungime minimă 25 cm şi greutate minimă 0,5 kg;
b) 2 furtunuri de refulare tip C cu diametrul furtunului de minimum 42 mm şi
lăţimea furtunului înfăşurat de minimum 70 mm, lungime furtun de 20 m ± 1 m şi
greutatea de minimum 2,5 kg;
c) un distribuitor CBC, unde partea inferioară a racordului ce urmează a fi
folosit să nu fie la o înălţime mai mare de 6 cm faţă de sol. Distribuitoarele cu
suporturi lungi, prelungiri la ieşiri sau postament metalic nu sunt acceptate;
d) un gard de 2 m, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
e) o bârnă de echilibru cu lungimea de 8 m, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 2.
ART. 13
(1) Aparatele de concurs, obstacolele şi materialele pentru proba "Ştafeta 4 x
100 m" sunt:

a) o ţeavă ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
b) două furtunuri tip C ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
c) un distribuitor ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
d) o scară cu înălţime totală de cel puţin 3,00 m şi cel mult 3,15 m, lungimea
treptei, pe interior, cel puţin 23 cm şi cel mult 25 cm, distanţa dintre trepte, cel
puţin 30 cm şi cel mult 31 cm, numărul treptelor 8 sau 9 şi greutatea cel puţin 9
kg;
e) un gard de 2 m ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
f) o bârnă de echilibru ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
g) o casă-machetă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
h) stingătoare cu pulbere tip P6;
i) o tavă cu lungime 1,5 m, lăţime 1,0 m şi adâncime 20 cm.
(2) Tava se umple cu 40 l apă, 3 l motorină şi 0,5 l benzină.
ART. 14
Aparatele şi materialele de concurs pentru proba "Dispozitivul de intervenţie"
sunt:
a) două ţevi de refulare tip C cu ajutaj de 12 sau 12,5 mm Ø;
b) 4 furtunuri de refulare tip C cu lungimea 20 m ± 1 m;
c) 3 furtunuri de refulare tip B cu lungimea 20 m ± 1 m;
d) un distribuitor CBC;
e) o motopompă remorcabilă model NOVUS cu o capacitate nominală de refulare de
800 l/minut la o presiune de 8 bari;
f) două tuburi de absorbţie tip A şi lungime 2,5 m ± 5 cm;
g) un sorb corespunzător tuburilor de absorbţie;
h) două chei de racord corespunzătoare tuburilor de absorbţie şi sorbului;
i) un podest de lemn, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
j) o sursă de alimentare cu apă constând într-un bazin deschis cu pereţi
verticali şi capacitate de cel puţin 1.000 l, având partea de sus amplasată la cel
puţin 80 cm, dar nu mai mult de 90 cm deasupra pământului; când este plin cu apă,
adâncimea acesteia trebuie să fie de cel puţin 50 cm.
CAP. V
Responsabilităţi
ART. 15
(1) În vederea organizării şi desfăşurării corespunzătoare a concursurilor
profesionale se desemnează prin ordin al inspectorului general componenţa:
a) juriului;
b) comitetului de organizare a concursurilor;
c) brigăzii de arbitri.
(2) Membrii juriului au următoarele atribuţii:
a) verifică documentele necesare pentru validarea loturilor prezentate de şeful
de lot;
b) conduc şedinţa tehnică cu arbitrii şi şefii de lot;
c) stabilesc componenţa brigăzii de arbitri pentru fiecare probă, care se
subordonează juriului de concurs;
d) anunţă intrarea echipelor pe spaţiul de antrenament, respectiv pe spaţiul de
concurs;
e) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii făcute de şefii de loturi,
comunicând deciziile luate, care sunt definitive;
f) verifică corectitudinea timpilor înregistraţi de arbitrii cronometrori;
g) validează rezultatele concursului;
h) aprobă eliminarea din concurs a loturilor care comit acte de indisciplină sau
care nu respectă prevederile prezentului regulament;
i) strâng foile de evaluare după fiecare probă;
j) prelucrează datele din foile de evaluare şi prezintă clasamentul
preşedintelui juriului;
k) completează diplomele.
(3) Comitetul de organizare are ca atribuţii:

a) stabilirea şi anunţarea din timp a preşedintelui juriului privind locul de
desfăşurare a concursului;
b) stabilirea pistelor de alergare pentru fiecare probă;
c) asigurarea aparatelor de concurs;
d) asigurarea cronometrelor de concurs şi de rezervă, identice;
e) organizarea condiţiilor de desfăşurare a şedinţei tehnice cu arbitrii şi
şefii de lot;
f) controlul infrastructurii necesare pentru concurs, constând în cazare, masă
şi transport intern pentru membrii juriului/brigăzii de arbitrii;
g) instituirea şi coordonarea serviciului de ordine;
h) asigurarea translatorilor la etapa naţională pentru invitaţii din
străinătate.
(4) Personalul brigăzii de arbitri are următoarele atribuţii:
a) arbitrul principal:
(i) instruieşte arbitrii cronometrori şi penalizatori;
(ii) urmăreşte ca probele să se desfăşoare conform regulamentului;
(iii) controlează terenul de concurs, aparatele, obstacolele şi utilajele cu
care se concurează şi dispune măsuri de remediere a deficienţelor;
(iv) nu admite prezenţa altor persoane pe terenul de concurs, cu excepţia
arbitrilor şi a concurenţilor angrenaţi în desfăşurarea probei;
(v) dă startul pentru începerea probelor de concurs;
(vi) validează penalizările indicate de arbitrii penalizatori şi le comunică
juriului;
(vii) propune juriului descalificarea sau eliminarea din concurs a
concurenţilor şi loturilor care încalcă regulile stabilite în prezentul regulament;
b) arbitrii cronometrori:
(i) verifică buna funcţionare a cronometrelor;
(ii) înregistrează timpii concurenţilor şi loturilor, prezentându-se cu
cronometrul la arbitrul principal;
(iii) nu părăsesc pista/terenul de concurs fără aprobarea arbitrului
principal;
c) arbitrii penalizatori:
(i) controlează dotarea şi echiparea concurenţilor, locul accesoriilor,
poziţia de start;
(ii) verifică starea materialelor, aparatelor, obstacolelor şi accesoriilor de
pe pista de concurs şi comunică arbitrului principal cazurile ce constituie nereguli
în desfăşurarea probelor;
(iii) anunţă arbitrul principal când se poate da startul;
(iv) urmăresc executarea corectă a mişcărilor şi a probelor, conform
regulamentului;
(v) comunică arbitrului principal neregulile constatate pentru care se aplică
penalizări;
(vi) veghează la respectarea disciplinei pe pista de concurs.
ART. 16
Pentru recunoaşterea cu uşurinţă de către participanţi a responsabililor cu
atribuţii în cadrul concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă se vor purta banderole sau ecusoane.
CAP. VI
Loturile şi echipele
ART. 17
(1) Fiecare lot este format din:
a) un şef de lot;
b) un antrenor;
c) 10 concurenţi.
(2) Concurenţii pot avea vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, împliniţi până
la data înscrierii în concurs.

(3) În funcţie de proba de concurs, şeful de lot stabileşte componenţa
echipelor.
ART. 18
(1) Fiecare echipă trebuie să participe la probe cu următorul număr de
concurenţi:
a) 8 concurenţi la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
b) două ştafete cu câte 4 concurenţi la proba "Ştafeta 4 x 100 m";
c) 7 concurenţi la proba "Dispozitivul de intervenţie".
(2) Concurenţii sunt desemnaţi dintre cei 10 din echipă de către şeful de lot.
(3) Numele concurenţilor prevăzuţi la alin. (1) sunt anunţate cel târziu cu o
oră înainte de start de către şeful de lot.
ART. 19
(1) Şeful de lot reprezintă lotul pe care îl conduce în relaţia cu personalul
implicat în organizarea şi desfăşurarea concursului.
(2) Atribuţiile sale constau în:
a) cunoaşterea condiţiilor de concurs;
b) verificarea respectării portului regulamentar al costumului de protecţie de
către membrii echipei sale;
c) intrarea la timp a echipei pe pista de concurs;
d) în cazurile prevăzute de regulament, poate redacta contestaţii scrise către
arbitrul principal al probei faţă de decizia arbitrilor sau privind constatarea unor
aparate defecte pe timpul concursului.
ART. 20
În timpul derulării probelor, şeful de lot şi antrenorul nu au voie să intre în
zona de concurs.
CAP. VII
Locul de concurs
ART. 21
(1) Pentru desfăşurarea concursurilor profesionale trebuie să se asigure o
suprafaţă de mărimea unui stadion de fotbal şi o pistă de alergare.
(2) Toate disciplinele concursurilor trebuie desfăşurate pe piste, respectiv
locuri acoperite cu covor plan şi fix.
(3) Pentru antrenamente se recomandă existenţa unei suprafeţe alăturate
pistelor, de dimensiuni corespunzătoare.
ART. 22
(1) Pentru proba "Pista cu obstacole pe 100 m" trebuie să se asigure cel puţin
două culoare.
(2) Un culoar are lungimea de 100 m şi lăţimea de cel puţin 2,44 m şi maximum
2,50 m.
(3) Culoarele sunt marcate în lungul lor cu linii sau benzi vizibile, respectiv
cu alte mijloace.
(4) Liniile de start şi sosire trebuie să aibă lăţimea de 5 cm.
(5) Pregătirea pistelor se face conform descrierii din anexa nr. 5.
ART. 23
(1) Pentru proba "Ştafeta 4 x 100 m" trebuie să se asigure cel puţin două
culoare.
(2) Fiecare culoar are lungimea de 400 m şi lăţimea de minimum 2,44 m şi maximum
2,50 m.
(3) Culoarele sunt împărţite în 4 tronsoane a câte 100 m.
(4) La fiecare marcaj de 100 m, precum şi la 10 m înainte (90 m) şi după marcaj
(110 m) se trasează o linie în colţul drept al pistei, care limitează zonele de
schimb de ştafetă (predarea ştafetei).
(5) La 20 m înainte de fiecare marcaj de schimb de ştafetă (la 80 m, 180 m şi
280 m) se trasează cu fanioane sau cu plăcuţe zonele de prestart pentru schimb.
(6) Pregătirea pistelor se face conform descrierii din anexa nr. 6.
ART. 24

(1)
culoare
(2)
lungime
(3)
cu alte
(4)

Pentru proba "Dispozitivul de intervenţie" pot fi realizate mai multe
de concurs unul lângă altul.
Culoarul de concurs pentru proba "Dispozitivul de intervenţie" are 95 m
şi 20 m lăţime.
Culoarele sunt marcate în lungul lor cu linii sau benzi vizibile, respectiv
mijloace
Pregătirea culoarelor se face conform descrierii din anexa nr. 7.

CAP. VIII
Desfăşurarea concursurilor
SECŢIUNEA 1
Şedinţa tehnică
ART. 25
(1) La şedinţa tehnică participă juriul, comitetul de organizare a
concursurilor, brigada de arbitrii şi şefii de lot.
(2) La şedinţa tehnică se desfăşoară următoarele activităţi:
a) validarea loturilor;
b) prezentarea brigăzii de arbitri;
c) tragerea la sorţi privind ordinea de intrare în competiţie a
echipelor/concurenţilor, valabilă pentru toate probele de concurs;
d) precizări privind programul concursurilor;
e) verificarea şi omologarea, prin marcare, de către brigada de arbitri a
accesoriilor şi materialelor folosite de participanţi la probe.
SECŢIUNEA a 2-a
Deschiderea concursurilor
ART. 26
(1) Deschiderea concursurilor se face printr-o ceremonie la care participă
juriul, comitetul de organizare a concursurilor, invitaţii, brigada de arbitrii,
şefii de lot, antrenorii şi concurenţii.
(2) Ceremonia va cuprinde următoarele activităţi principale:
a) darea şi primirea raportului;
b) trecerea în revistă a loturilor;
c) intonarea imnului de stat;
d) prezentarea mesajelor invitaţilor şi de deschidere a concursurilor;
e) defilarea loturilor participante şi a brigăzii de arbitri.
SECŢIUNEA a 3-a
Pregătirea pentru concurs
ART. 27
(1) Şefii de lot comunică membrilor lotului echipele, ordinea intrării la start
şi numerele de start la proba "Pista cu obstacole pe 100 m".
(2) Concurenţii nu au voie să schimbe numerele de start la proba "Pista cu
obstacole pe 100 m".
ART. 28
(1) Când sunt chemate la start echipele se prezintă în faţa juriului împreună cu
şeful de lot.
(2) Juriul validează echipele pe baza documentelor prezentate de şeful de lot.
(3) Arbitrul principal anunţă numele concurenţilor care intră pe pistele de
concurs.
(4) Arbitrul principal verifică numerele de start, uniforma şi echipamentele
concurenţilor.
(5) Pentru controlul prin sondaj al greutăţii materialelor şi accesoriilor aduse
de echipe se amplasează în afara pistei un cântar.

(6) În cazul în care un material sau accesoriu nu are greutatea stabilită, se dă
deoparte până la sfârşitul probei.
(7) Verificarea greutăţii materialelor şi accesoriilor se face din timp astfel
încât să nu fie perturbată intrarea în concurs.
(8) Un alt cântar se poate pune la dispoziţie pe terenul de antrenament, astfel
încât echipele să poată face un control al greutăţii materialelor şi accesoriilor.
ART. 29
După terminarea probei concurenţii părăsesc imediat pista. Ei trebuie să ridice
materialele şi accesoriile pe care le-au adus şi utilizat în concurs.
SECŢIUNEA a 4-a
Desfăşurarea concursurilor
Proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
ART. 30
(1) Concurentul strigat se aşază la linia de start cu ţeava tip C asupra sa.
(2) Este permisă fixarea ţevii la corp cu o bandă care nu trebuie să fie mai
lată de 50 cm.
(3) Banda prevăzută la alin (2) nu trebuie să fie elastică.
(4) Pista de alergare din spatele liniei de start, văzută în direcţia de
alergare, nu trebuie să fie atinsă cu nicio parte a corpului.
ART. 31
(1) După comanda de start concurentul aleargă pe pistă, escaladează gardul de 2
m, la marcajul de 23 m, ia cele două furtunuri tip C la marcajul de 28 m, aleargă pe
bârnă, marcajul de 38 m, şi desfăşoară furtunurile.
(2) Concurentul poate să desfăşoare furtunurile şi să le racordeze înainte, în
timpul sau după traversarea bârnei.
(3) După traversarea bârnei concurentul ajuns la distribuitor la marcajul 75 m
racordează un capăt al liniei de furtunuri.
(4) La celălalt capăt al liniei de furtunuri racordează ţeava şi trage linia de
furtunuri în direcţia liniei de sosire.
(5) Linia de furtunuri, racordarea la distribuitor şi racordarea ţevii trebuie
să se facă în modul şi ordinea din regulament, pe timpul alergării sau stând.
(6) La alergarea pe bârnă concurentul nu trebuie să atingă pământul înainte de
linia de demarcare.
(7) Dacă nu respectă prevederea de la alin. (6), concurentul trebuie să alerge
din nou pe bârnă, altfel proba nu e validată, iar rezultatul nu este evaluat.
ART. 32
(1) Când concurentul a trecut linia de sosire, arbitrii cronometrori
înregistrează timpul şi îl anunţă arbitrului principal.
(2) Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal abaterile de la
regulament.
(3) Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de evaluare, pe care o predă
juriului.
Proba "Ştafeta 4x100 m"
ART. 33
(1) Înainte de începerea probei, se asigură cantitatea necesară de benzină şi
motorină în recipiente închise şi stingătoarele.
(2) Înainte de darea semnalului de start, în tavă se pune amestecul de apă şi
motorină.
ART. 34
(1) După ce au fost strigaţi, toţi concurenţii se aşază la linia de start.
(2) Arbitrul principal comandă concurenţilor să îşi ia locul de start, după cum
urmează:
a) primul concurent la linia de start;
b) al doilea concurent la spaţiul I de schimb de ştafetă, respectiv zona de
prestart, 80-110 m;

c) al treilea concurent la spaţiul II de schimb de ştafetă, respectiv zona de
prestart, 180-210 m;
d) al patrulea concurent la spaţiul III de schimb de ştafetă, respectiv zona de
prestart, 280-310 m.
ART. 35
(1) Primul concurent stă în faţa liniei de start cu ţeava şi scara.
(2) Pista din spatele liniei de start, văzută în direcţia de alergare, nu
trebuie atinsă cu nicio parte a corpului.
(3) Scara trebuie să rămână pe pământ până la semnalul de start.
(4) Scara poate fi atinsă de concurent înainte de comanda de start, chiar dacă
aceasta depăşeşte linia de start.
ART. 36
(1) După semnalul de start primul concurent aleargă spre casă, urcă pe
acoperişul acesteia cu ajutorul scării, o traversează fără scară, pe care o lasă
rezemată de casă, ajunge la platforma din spatele casei pe care trebuie să o atingă
şi sare pe pământ.
(2) Continuă alergarea spre spaţiul de schimb de ştafetă 90-110 m şi predă ţeava
celui de-al doilea concurent.
(3) În momentul în care primul concurent a rezemat scara de casă un membru din
serviciul de ordine pune benzină în tavă.
ART. 37
(1) Cel de-al doilea concurent trebuie să pornească de la marcajul de prestart
(80 m), predarea ţevii făcându-se în spaţiul de schimb 90-110 m.
(2) Cel de-al doilea concurent trece gardul de 2 m, marcajul 150 m, şi ajunge la
cel de-al doilea spaţiu de schimb, 190-210 m, unde predă ţeava celui de-al treilea
concurent.
(3) În momentul în care cel de-al doilea concurent trece gardul de 2 m, marcajul
150 m, un membru din serviciul de ordine aprinde amestecul din tavă, marcajul 350 m.
ART. 38
(1) După ce al treilea concurent a preluat ţeava, aleargă spre cele două
furtunuri tip C, marcajul 215 m, le ridică, trece alergând pe bârnă, marcajul 225 m,
întinde furtunurile şi le racordează.
(2) Rămâne la latitudinea concurentului unde desfăşoară şi când racordează
furtunurile, în timpul alergării sau stând.
(3) La coborârea de pe bârnă concurentul nu trebuie să atingă pământul înainte
de linia de demarcaţie 1.
(4) În caz contrar, el trebuie să mai treacă o dată pe bârnă, altfel proba nu
este validată, iar rezultatul nu este evaluat.
(5) După ce a trecut de bârnă, concurentul aleargă spre distribuitor, marcajul
225 m.
(6) La distribuitor, el racordează un capăt al furtunurilor deja racordate, iar
pe cel de-al doilea la ţeavă şi trage de linia de furtunuri în direcţia liniei de
sosire.
(7) După ce a trecut de linia de demarcaţie 2, la 280 m, decuplează ţeava, lasă
pe sol linia de furtunuri şi aleargă cu ţeava spre spaţiul 3 de schimb, la 290-310
m.
ART. 39
(1) Cu echipamentul de protecţie a feţei şi mâinilor împotriva căldurii, cel deal patrulea concurent preia ţeava, ia stingătorul la marcajul 320 m şi realizează
stingerea la tavă, marcajul 350 m.
(2) Focul din tavă şi din jurul acesteia trebuie stinse în întregime.
(3) Dacă un stingător nu ajunge pentru stingerea focului, se utilizează
stingătorul de rezervă.
(4) Dacă stingătoarele nu funcţionează, echipa are dreptul la o a doua
încercare.
(5) Dacă focul este stins, concurentul pune sau aruncă stingătorul la pământ şi
aleargă spre linia de sosire.
(6) Echipamentul de protecţie împotriva căldurii poate fi dat jos de concurent
doar după trecerea liniei de sosire.

ART. 40
(1) Predarea ţevii se face din mână în mână în cadrul spaţiului de predare.
(2) Ţeava nu se aruncă.
(3) Dacă un concurent pierde ţeava, tot el trebuie să o ia de jos.
ART. 41
(1) Fiecare concurent trebuie să alerge doar 100 m, adică doar un tronson.
(2) Concurenţii nu părăsesc poziţiile de pe tronsonul marcat până la terminarea
probei şi validarea acesteia de către arbitrul principal.
(3) După fiecare alergare conţinutul tăvii este înlocuit complet, iar tava este
răcită.
ART. 42
(1) Când ultimul concurent a trecut linia de sosire, arbitrii cronometrori
înregistrează timpul şi îl anunţă arbitrului principal.
(2) Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal penalizările.
(3) Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de arbitraj pe care o predă
juriului.
Proba "Dispozitivul de intervenţie"
ART. 43
(1) Echipa îşi aduce materialele la timp înainte de realizarea probei.
(2) Brigada de arbitri trebuie să fie atentă ca toate echipele să poată să îşi
pregătească materialele în afara pistei de concurs.
(3) După ce a fost strigată, fiecare echipă are 4 minute la dispoziţie pentru
aşezarea materialelor pe podest ori platformă, conform prevederilor art. 44.
ART. 44
(1) Furtunurile se aşază pe podest strânse în rolă sau panglică.
(2) Doar tuburile de absorbţie pot să depăşească podestul, dar să nu iasă în
afară mai mult de 50 cm.
(3) Racordurile nu trebuie să se atingă.
(4) Accesoriile nu trebuie să fie cuplate între ele.
(5) Robineţii motopompei şi distribuitorului trebuie să fie deschişi,
racordurile oarbe trebuie îndepărtate.
(6) Arbitrul de la podest trebuie să anunţe cu 30 de secunde şi cu 10 secunde
înainte de încheierea celor 4 minute pentru pregătirea aparatelor.
(7) Arbitrul penalizator semnalează arbitrului principal greşelile efectuate la
pregătirea materialelor.
ART. 45
(1) După expirarea celor 4 minute, concurenţii părăsesc podestul şi iau poziţie
în afara pistei de concurs.
(2) Dacă materialele şi accesoriile nu sunt amplasate conform prescripţiilor,
pregătirea probei este nevalidată.
ART. 46
(1) Dacă pregătirea probei este validată, echipa ia poziţie la start în afara
pistei.
(2) Startul se poate lua de la linia de start, dar şi din stânga sau dreapta
pistei.
(3) Toţi concurenţii echipei trebuie să adopte însă aceeaşi poziţie la start.
ART. 47
(1) La comanda de start echipa aleargă spre podest.
(2) După realizarea liniei de absorbţie din tuburile de absorbţie şi sorb,
aceasta se scufundă în rezervorul cu apă.
(3) Sorbul trebuie să fie racordat înainte de scufundare şi să rămână racordat
la linia tuburilor de absorbţie până la sfârşitul probei.
(4) Sorbul nu trebuie ţinut pentru a nu cădea din linia de absorbţie.
ART. 48
(1) Linia de distribuţie se realizează din 3 furtunuri tip B în direcţia de atac
şi se racordează la distribuitor.
(2) Din dreapta şi stânga ieşirilor distribuitorului se realizează câte o linie
de stingere din două furtunuri tip C şi o ţeavă de refulare.

ART. 49
Şefii de ţeavă aleargă spre linia de sosire, lasă ţeava în dreptul liniei de
atac, astfel încât aceasta să depăşească marcajul de 90 m.
ART. 50
Proba se consideră încheiată în momentul în care toată echipa este aşezată la
linia de sosire în aceeaşi formaţie ca cea de la start, iar şeful de echipă a
ridicat mâna.
ART. 51
(1) Validarea probei se face cu apă, parcurgând următoarele etape:
a) şefii de ţeavă se aşază în poziţie de atac la marcajul 90 m în prezenţa
arbitrilor penalizatori;
b) şefii de ţeavă ridică furtunul şi îl îndreaptă spre linia de sosire;
c) motopompistul porneşte motopompa în prezenţa arbitrului principal şi a
şefului de echipă;
(2) dacă dispozitivul asigură refularea apei, proba este validată şi evaluată.
ART. 52
(1) Pe timpul validării nu se admite să se îndrepte ţeava spre un alt concurent.
(2) Poziţia şefilor de ţeavă poate fi culcat pe burtă, în genunchi sau în
picioare.
(3) Şefii de ţeavă nu pot călca linia de atac.
ART. 53
(1) Pe timpul probei se utilizează doar aparatele prevăzute de prezentul
regulament.
(2) Dacă pe timpul probei se utilizează alte aparate, aceasta este nevalidată.
ART. 54
(1) După validare, arbitrii cronometrori anunţă arbitrului principal timpul
înregistrat.
(2) Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal abaterile de la
prezentul regulament.
(3) Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de arbitraj, pe care o predă
juriului.
Repetarea unei probe
ART. 55
(1) Dacă un concurent este obstrucţionat de o altă persoană care nu face parte
din echipă sau un aparat ori echipament s-a defectat, arbitrul principal poate
decide repetarea probei.
(2) În caz de incertitudine privind aspectele menţionate la alin. (1),
preşedintele juriului trebuie să decidă.
(3) La proba "Pista cu obstacole pe 100 m", repetă proba doar concurentul
obstrucţionat, la proba "Ştafeta 4x100 m", echipa care a fost obstrucţionată, iar la
proba "Dispozitivul de intervenţie", toată echipa obstrucţionată.
(4) Dacă un concurent obstrucţionează un coechipier, nu se permite reluarea
probei.
CAP. IX
Arbitrii
SECŢIUNEA 1
Proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
ART. 56
(1) Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de
la proba "Pista cu obstacole pe 100 m".
(2) Arbitrul principal verifică înainte de probă aparatele de concurs, numerele
de start şi echipamentul personal al concurenţilor, inclusiv cântărirea aparatelor
de concurs.
(3) Arbitrul principal urmăreşte ca:
a) startul să fie luat corect;

b) concurenţii să nu atingă pista după linia de start;
c) să semnaleze startul furat.
ART. 57
(1) Un membru al juriului îi cheamă pe concurenţi la start.
(2) Starterul dă semnalul de start.
(3) Startul urmează după ce arbitrul principal a dat semnalul cu fanionul şi
cronometrorii sunt pregătiţi.
ART. 58
Arbitrul de la gardul de 2 m trebuie să fie atent ca acesta să fie trecut
conform regulamentului.
ART. 59
(1) Arbitrul de la bârnă trebuie să fie atent ca aceasta să fie parcursă corect.
(2) Aruncarea furtunurilor, precum şi racordarea celor două furtunuri tip C sunt
permise pe timpul trecerii bârnei.
ART. 60
Arbitrul de la distribuitor verifică ca furtunul tip C să fie corect racordat la
distribuitor.
ART. 61
(1) Pentru fiecare culoar sunt prevăzuţi 2 arbitrii cronometrori.
(2) Arbitrii cronometrori comunică timpii înregistraţi arbitrului principal,
care stabileşte timpul final.
(3) Timpul final reprezintă media timpilor înregistraţi.
(4) Dacă unul dintre cronometre s-a defectat în timpul probei, se ia în
considerare doar timpul înregistrat de celălalt cronometru.
(5) Arbitrii cronometrori verifică şi racordul de la cele două furtunuri tip C,
înainte de linia de sosire, şi dau acordul pentru decuplarea ţevii.
ART. 62
(1) Arbitrul principal verifică dacă s-au semnalat abateri de la prezentul
regulament.
(2) Arbitrul principal înscrie rezultatul în foaia de evaluare, al cărei model
este prevăzut în anexa nr. 8.
(3) Timpii fiecărui concurent sunt transmişi optic sau acustic.
SECŢIUNEA a 2-a
Proba "Ştafeta 4x100 m"
ART. 63
(1) Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de
la proba "Ştafeta 4 x 100 m".
(2) Arbitrul principal, starterul, arbitrii de la bârnă şi distribuitor şi
arbitrii cronometrori îndeplinesc aceleaşi atribuţii ca la proba "Pista cu obstacole
pe 100 m".
ART. 64
(1) Un membru al juriului îi cheamă pe concurenţi la start.
(2) Arbitrul principal verifică înainte de start aparatele şi echipamentele
individuale ale concurenţilor, executând, de asemenea, prin sondaj cântăriri ale
accesoriilor de concurs.
ART. 65
(1) Arbitrul de la casa-machetă supraveghează trecerea corectă a acesteia.
(2) Dacă aceasta nu se face corect, concurentul trebuie să o treacă din nou.
ART. 66
Arbitrii de la primul, al doilea şi al treilea schimb de ştafetă urmăresc ca
transmiterea ţevii să se facă în cadrul marcajului.
ART. 67
Arbitrul de la linia de marcare 2 urmăreşte ca racordarea ţevii să se facă
înainte de linia de marcare 2, iar decuplarea după linia de marcare 2, care este în
acelaşi timp marcaj de prestart pentru tronsonul IV.
ART. 68

(1) Arbitrul de la tavă îl anunţă înainte de start pe arbitrul principal că
aceasta a fost umplută cu amestecul de apă şi motorină.
(2) Benzina este pusă în tavă când primul alergător sprijină scara de casamachetă.
(3) Când cel de-al doilea alergător a trecut gardul de 2 m, la marcajul 150 m,
se dă foc la amestecul din tavă.
(4) În continuare se urmăreşte dacă stingerea focului, atât în interiorul, cât
şi în exteriorul acesteia, se face corect.
(5) Se verifică dacă echipamentul de protecţie este folosit corespunzător.
(6) Se urmăreşte dacă un stingător nu a funcţionat sau dacă nu a fost corect
folosit.
(7) Se urmăreşte dacă focul nu s-a reaprins înainte ca ultimul concurent să fi
trecut linia de sosire.
(8) Dacă ultimul concurent a trecut linia de sosire înainte ca focul să se
reaprindă, proba este validată.
(9) Dacă focul se reaprinde înainte ca ultimul concurent să treacă linia de
sosire, iar acesta nu s-a întors pentru a-l stinge, proba nu este validată.
(10) Arbitrul de la tavă este răspunzător în faţa arbitrului principal pentru
umplerea tăvii şi asigurarea stingătoarelor.
(11) Arbitrul de la tavă trebuie să permită serviciului de ordine să schimbe
tăvile între probe.
ART. 69
Arbitrii cronometrori şi arbitrul principal urmăresc dacă concurenţii trec linia
de sosire cu echipamentul complet.
SECŢIUNEA a 3-a
Proba "Dispozitivul de intervenţie"
ART. 70
(1) Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de
la proba "Dispozitivul de intervenţie".
(2) Atribuţiile arbitrului principal, starterului şi arbitrilor cronometrori
sunt similare celor de la proba "Pista cu obstacole pe 100 m".
ART. 71
Arbitrul de la podest are următoarele atribuţii:
a) supraveghează ca materialele să fie aşezate astfel încât să nu fie niciun
aparat racordat înainte de probă şi ca racordurile să nu se atingă;
b) urmăreşte ca pregătirea materialelor să se facă în cele 4 minute;
c) anunţă cu 30 de secunde şi cu 10 secunde înainte de trecerea celor 4 minute
şi comunică greşelile efectuate la pregătirea materialelor.
ART. 72
Arbitrii cronometrori de la linia de sosire verifică poziţionarea corectă în
formaţie a membrilor echipei şi înregistrează timpul.
ART. 73
(1) Arbitrii de la linia de atac urmăresc ca ţeava să depăşească linia de atac
şi să fie cuplată la furtunuri.
(2) La validare aceştia urmăresc ca şefii de ţeavă să nu calce linia de atac,
iar ţeava să fie îndreptată corect.
ART. 74
Arbitrii penalizatori verifică modul de realizare a dispozitivului şi nu permit
intervenţia concurenţilor asupra acestuia pe timpul validării.
ART. 75
(1) Personalul din serviciul de ordine urmăreşte ca la indicaţiile arbitrului
principal accesoriile să fie îndepărtate de pe pistă de fiecare echipă după
terminarea probei şi să fie golite de apă în locul stabilit.
(2) În pauza dintre probe, serviciul de ordine trebuie să umple bazinele cu apă.
CAP. X
Evaluare

SECŢIUNEA 1
Reguli generale
ART. 76
Pentru fiecare disciplină se evaluează timpul în secunde şi zecimi de secunde.
ART. 77
(1) Loturile trebuie să participe la toate probele concursului.
(2) Dacă un lot nu participă la una sau mai multe probe, atunci acesta nu este
inclus în clasamentul general.
ART. 78
Greşelile se semnalează prin ridicarea fanionului sau cartonaşului roşu, iar
validarea execuţiei prin ridicarea fanionului ori cartonaşului alb.
SECŢIUNEA a 2-a
Încercare nevalidată
ART. 79
(1) Dacă un concurent sau o echipă nu finalizează proba, aceasta nu se
evaluează.
(2) Prevederea de la alin. (1) este valabilă şi când un concurent ori o echipă
are două starturi greşite.
ART. 80
Următoarele acţiuni sunt considerate abateri de la regulament şi conduc la
nevalidarea probei:
a) când o activitate se desfăşoară la o probă altfel decât în regulamentul de
concurs;
b) când un concurent sau o echipă are două starturi greşite;
c) când un concurent nu a trecut linia de start ori spaţiul de schimb cu tot
echipamentul;
d) când la trecerea peste gardul de 2 m se folosesc picioarele de sprijin;
e) când la trecerea peste un obstacol îi cade ţeava, nu o ridică şi nu repetă
trecerea obstacolului conform regulamentului;
f) când un alergător cade de pe bârnă sau a atins pământul înainte de linia de
demarcare 1 şi nu reia trecerea peste bârnă;
g) când furtunurile de refulare nu sunt racordate sau sunt racordate greşit;
h) când un concurent foloseşte alt culoar decât cel stabilit;
i) când ţeava nu este racordată înainte de linia de sosire la proba "Pista cu
obstacole pe 100 m", respectiv înainte de linia de demarcare 2 la proba "Ştafeta 4 x
100 m";
j) când ţeava nu este predată în spaţiul de schimb;
k) când la predare ţeava cade pe pământ, iar concurentul căruia i se predă o
ridică sau dacă la predare aceasta a fost aruncată;
l) când la proba "Ştafeta 4 x 100 m" focul din tavă (eventual din exteriorul
acesteia) nu a fost stins înainte ca ultimul concurent să treacă linia de sosire;
m) când stingătorul a fost aruncat în tavă sau a căzut în aceasta;
n) când la proba "Dispozitivul de intervenţie" accesoriile nu sunt pregătite în
4 minute;
o) când sorbul nu este racordat la linia tuburilor de absorbţie înainte de
scufundarea în bazin şi nu rămâne racordat până la sfârşitul probei;
p) când ţeava este îndreptată spre alt concurent la validarea probei
"Dispozitivul de intervenţie";
q) când este depăşită linia de atac de către şefii de ţeavă la validarea probei
"Dispozitivul de intervenţie".
ART. 81
(1) O racordare greşită se consideră atunci când o gheară este liberă ori când
racordul se desface pe timpul probei.
(2) Concurenţii nu trebuie să ţină racordul pe timpul probei.
ART. 82

Concurentul sau echipa obstrucţionată poate repeta proba.
ART. 83
(1) Dacă focul s-a stins în tavă, dar s-a reaprins după ce ultimul concurent a
trecut linia de sosire, acest lucru nu influenţează evaluarea.
(2) Concurentului i se permite înainte de a trece linia de sosire să se convingă
că focul a fost stins.
(3) Dacă focul din tavă sau din afara acesteia nu s-a stins, concurentul trebuie
să alerge înapoi şi să stingă focul cu stingătorul de rezervă.
SECŢIUNEA a 3-a
Evaluarea
Proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
ART. 84
(1) Fiecare din cei 8 concurenţi din lot are dreptul la câte o încercare.
(2) La stabilirea clasamentului individual se iau în considerare timpii obţinuţi
de concurenţi, indiferent de lotul din care fac parte.
Proba "Ştafeta 4 x 100 m"
ART. 85
(1) La evaluare se ia în considerare cel mai bun timp realizat.
(2) În condiţii de egalitate a două sau mai multe loturi, departajarea se face
pe baza celui de-al doilea timp realizat.
(3) Dacă şi în acest cazeste egalitate, loturile se situează pe acelaşi loc.
ART. 86
(1) Dacă niciuna din cele două echipe nu reuşeşte să finalizeze proba, lotul se
situează pe ultimul loc.
(2) Dacă sunt mai multe loturi în această situaţie, numărul locului corespunde
cu numărul total al loturilor participante.
Proba "Dispozitivul de intervenţie"
ART. 87
(1) Pentru clasament se ia în considerare timpul realizat.
(2) Dacă două sau mai multe loturi au obţinut acelaşi timp, acestea se clasează
pe acelaşi loc.
ART. 88
(1) Dacă o echipă nu finalizează proba, se clasează pe ultimul loc.
(2) Dacă sunt mai multe echipe în această situaţie, numărul locului corespunde
cu numărul echipelor participante.
SECŢIUNEA a 4-a
Clasament general
ART. 89
(1) La stabilirea clasamentului loturilor la proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
se ia în considerare media celor mai buni 6 timpi obţinuţi.
(2) În cazul egalităţii timpilor a două sau mai multor loturi, acestea se
plasează pe acelaşi loc.
(3) Dacă există cel puţin 3 încercări nevalidate, lotul este plasat pe ultimul
loc.
(4) În cazul în care mai multe loturi se clasează pe ultimul loc, numărul
locului corespunde cu numărul total al loturilor participante.
ART. 90
(1) La stabilirea clasamentului general se iau în calcul locurile pe care
loturile s-au clasat la cele 3 probe.
(2) În condiţii de egalitate, decide rezultatul cel mai bun la proba
"Dispozitivul de intervenţie".
(3) Dacă se menţine şi în aceste condiţii egalitatea, echipele se clasează pe
acelaşi loc.

ART. 91
Dacă unul dintre concurenţi este descalificat, atunci întregul lot este
descalificat şi eliminat din clasamentul general.
SECŢIUNEA a 5-a
Contestaţia
ART. 92
(1) Contestaţiile împotriva mai multor greşeli formale, precum data naşterii sau
similar, se comunică verbal de şeful de lot preşedintelui juriului, care trebuie să
le soluţioneze.
(2) Contestaţiile privind starea aparatelor din spaţiul de concurs se comunică
verbal înainte de efectuarea probei de către şeful de lot arbitrului principal.
(3) Contestaţiile împotriva evaluării sau defecţiunilor aparatelor constatate pe
timpul concursului se fac în scris de către şeful de lot arbitrului principal, la
cel mult 15 minute după anunţarea rezultatului.
(4) Dacă arbitrul principal nu poate decide, după consultarea cu brigada de
arbitrii, asupra contestaţiilor de la alin. (3), acesta solicită sprijinul
preşedintelui juriului, care stabileşte decizia finală.
SECŢIUNEA a 6-a
Descalificarea
ART. 93
Dacă un concurent sau o echipă nu a respectat vizibil şi evident regulamentul de
concurs sau a dat dovadă de lipsă de fair-play, a împiedicat concurenţii unui alt
lot sau a întrerupt concursul fără motiv, arbitrul principal în consultare cu
ceilalţi arbitrii din probă trebuie să ceară preşedintelui juriului descalificarea.
ART. 94
(1) Preşedintele juriului supune solicitarea membrilor juriului şi se decide
admiterea sau respingerea acesteia.
(2) Concurentul/Concurenţii care a/au comis astfel de abateri este/sunt
eliminat/eliminaţi din competiţie.
(3) Locurile şi premiile obţinute până la descalificare rămân valabile.
(4) Echipele cu concurenţi descalificaţi nu pot folosi rezervele.
ART. 95
Se consideră descalificare şi următoarele acţiuni:
a) comportament necorespunzător al unui sau mai multor concurenţi împotriva
arbitrilor şi organizatorului;
b) utilizarea altor accesorii decât cele omologate de către brigada de arbitrii;
c) participarea unui membru al lotului la ambele ştafete;
d) participarea la probele de concurs a altor membri ai lotului decât cei
desemnaţi;
e) împiedicarea de către un concurent a unui alt lot.
ART. 96
(1) Preşedintele juriului poate descalifica un lot şi ca urmare a unui
comportament neadecvat, purtării unei uniforme neregulamentare ori ofenselor aduse
pe timpul ceremoniilor de deschidere a competiţiei, respectiv de decernare a
premiilor sau al manifestării înseşi.
(2) Dacă fanii unui lot deranjează ceremoniile de deschidere sau de decernare a
premiilor, atunci preşedintele juriului poate descalifica lotul respectiv.
(3) Descalificarea unui lot trebuie făcută în acord cu toţi membrii juriului,
respectiv brigada de arbitrii.
CAP. XI
Premiile concursului
ART. 97
(1) Premiile pentru clasamentul individual pe probe se acordă după cum urmează:

a) la proba "Pista cu obstacole pe 100 m", o medalie locul I, o medalie locul II
şi o medalie locul III;
b) la proba "Ştafeta 4 x 100 m", 4 medalii locul I, 4 medalii locul II şi 4
medalii locul III;
c) la proba "Dispozitivul de intervenţie", 7 medalii locul I, 7 medalii locul II
şi 7 medalii locul III.
(2) Medaliile acordate la proba "Pista cu obstacole pe 100 m" vor fi însoţite de
diplome.
(3) La probele "Ştafeta 4 x 100 m" şi "Dispozitivul de intervenţie" se vor
acorda diplome doar pentru loturile clasate pe primele 3 locuri.
ART. 98
(1) Premiile pentru clasamentul general se acordă după cum urmează:
a) cupă transmisibilă şi cupă pentru locul I;
b) cupă pentru locul II;
c) cupă pentru locul III.
(2) Celelalte loturi participante primesc diplome în ordinea locului ocupat în
clasament.
(3) În caz de descalificare, lotul nu primeşte diplomă de participare.
CAP. XII
Festivitatea de premiere şi de încheiere a concursurilor
ART. 99
(1) Pentru festivitatea de premiere loturile se adună în faţa tribunei, în
ordinea stabilită.
(2) La festivitate participă juriul, comitetul de organizare a concursurilor,
invitaţii, brigada de arbitrii, şefii de lot, antrenorii şi concurenţii.
(3) Ceremonia va cuprinde următoarele activităţi principale:
a) darea şi primirea raportului;
b) trecerea în revistă a loturilor;
c) intonarea imnului de stat;
d) anunţarea rezultatelor şi înmânarea premiilor;
e) prezentarea mesajelor invitaţilor şi de încheiere a concursurilor;
f) defilarea loturilor participante şi a brigăzii de arbitrii.
CAP. XIII
Dispoziţii finale
ART. 100
(1) La concursurile profesionale pot participa serviciile voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă, indiferent de categoria de clasificare.
(2) La etapa naţională a concursurilor profesionale pot participa şi servicii
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din străinătate.
(3) Pentru participarea la concursurile profesionale ale serviciilor voluntare
şi private pentru situaţii de urgenţă nu se percepe taxă de participare.
ART. 101
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA 1
Gardul de 2 m
-------------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică a gardului se găseşte în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, la paginile 17-18 (a se vedea imaginea
asociată).

ANEXA 2
Bârna
-------------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică a bârnei se găseşte în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, la pagina 19 (a se vedea imaginea
asociată).
Suprafaţa superioară a bârnei se află la 1,20 m deasupra pământului. Suprafaţa
de alergare este plină şi are 18 cm lăţime. La capetele bârnei se găsesc rampe cu o
lungime de câte 2 m, o lăţime de 25 cm şi o grosime de cel puţin 4 cm. Pe acestea se
află la o distanţă de 35 cm stinghii transversale de 5 cm lăţime şi 3 cm grosime.
Distanţa faţă de stinghii se măsoară de la suprafaţa de alergare.
Secţiunea A-A
-------------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică a Secţiunii A-A se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, la pagina 19 (a se vedea imaginea
asociată).
ANEXA 3
Casa-machetă
-------------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică a Casei-machetă se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, la paginile 20-21 (a se vedea
imaginea asociată).
Pe cele două suprafeţe ale acoperişului, la 20 cm distanţă de baza pantei, se
află trepte cu dimensiunile de 10 x 6 cm. Pentru aşezarea scării-baston/fixe pe
partea laterală a pantei se află o tăietură de 6 cm adâncime în zona de alergare a
casei. Lăţimea ei pe fiecare parte a acoperişului este de 30 cm (în total 60 cm).
Porţiunea de alergare a casei este o platformă înaltă de 1,75 m, lată de 2,5 m şi
lungă de 1 m. Porţiunea de alergare este acoperită cu stinghii.
ANEXA 4
Podest de lemn
-------------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică a Podestului de lemn se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, la pagina 22 (a se vedea imaginea
asociată).
ANEXA 5
Pista cu obstacole pe 100 m

-------------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică a Pistei cu obstacole se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, la pagina 23 (a se vedea imaginea
asociată).
Descrierea pistei pentru proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
La 23 m după linia de start este dispus gardul de 2 m.
La 5 m după gardul de 2 m sunt amplasate două furtunuri tip C strânse în rolă
dublă (marcajul de 28 m).
La 10 m după furtunurile tip C (marcajul de 38 m) începe rampa de alergare a
bârnei. La sfârşitul bârnei (începutul rampei de coborâre) se găseşte linia de
demarcare pe pista de alergare.
La marcajul de 75 m se găseşte distribuitorul. El poate fi rotit orizontal, dar
nu fixat.
La marcajul de 100 m se găseşte linia de sosire.
În condiţiile cronometrării electronice, la o înălţime de 1,25 m se găsesc
senzorii.
ANEXA 6
Ştafeta 4 x 100 m
-------------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică a probei "Ştafeta 4 x 100 m" se găseşte în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, la pagina 24 (a se
vedea imaginea asociată).
Descrierea pistei pentru proba "Ştafeta 4 x 100 m"
Tronsonul I
Tronsonul I începe la linia de start şi ţine până la marcajul de 100 m. La linia
de start este aşezată o scară. Scara îi serveşte primului alergător al ştafetei să
urce pe casă. La 30 m după linia de start este amplasată casa (zona de alergare).
Tronsonul II
Tronsonul II începe la marcajul de 100 m şi ţine până la marcajul de 200 m. La
150 m se găseşte gardul de 2 m.
Tronsonul III
Tronsonul III începe la marcajul de 200 m şi ţine până la marcajul de 300 m. La
215 m sunt amplasate două furtunuri tip C. La 10 m după furtunuri (marcajul 225 m)
începe rampa de alergare a bârnei. La sfârşitul bârnei (începutul rampei de
coborâre), pe pistă se găseşte linia de demarcare 1. La marcajul de 225 m se găseşte
distribuitorul. El poate fi rotit orizontal, dar nu fixat. La marcajul de 280 m (în
acelaşi timp, marcaj de prestart pentru tronsonul IV) se află linia de demarcaţie 2.
Tronsonul IV
Tronsonul IV începe la marcajul de 300 m şi ţine până la marcajul de 400 m. La
marcajul de 320 m se găseşte un stingător. La marcajul de 350 m se găseşte tava. Pe
fiecare pistă este amplasată câte o tavă. Tava se schimbă după fiecare alergare.
Înaintea începerii concursului tăvile trebuie încălzite cu 0,5 l benzină. La cel
puţin 1,5 m înainte sau după tavă, măsurat de la marginea tăvii, concurenţii aşază
un stingător de rezervă. La marcajul de 400 m se găseşte linia de sosire.
ANEXA 7
Dispozitivul de intervenţie

-------------NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea grafică dispozitivului de intervenţie se găseşte în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, la pagina 25 (a se
vedea imaginea asociată).
Descrierea pistei pentru proba "Dispozitivul de intervenţie"
La 9 m de linia de start se găseşte un podest de lemn (anexa nr. 4 la
regulament). Pe acest podest se aşază aparatele de concurs de către echipă. Sursa de
alimentare cu apă se găseşte la 4 m stânga faţă de partea dreaptă a podestului.
Distanţa de la mijlocul sursei de alimentare la linia de start este de 10 m.
La 90 m după linia de start, deci la 5 m de linia de sosire, este marcată linia
de atac.
ANEXA 8
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Concursurile profesionale ale SVSU/SPSU
Etapa .................................
FOAIE DE EVALUARE
*T*
┌───────────┬────────────────────────┐
│ SVSU/SPSU │
│
└───────────┴────────────────────────┘

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ JUDEŢUL │
│
└─────────┴────────────────────────────┘

A) EVALUARE INDIVIDUALĂ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Pista cu obstacole pe 100 m
│
├────┬────────────────────────────────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬───────┤
│Nr. │
Nume şi prenume
│ A1 │ A2 │ A3 │ AcI │ AcII │ AP │ Total │
│crt.│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 1 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 2 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 3 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 4 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 5 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 6 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 7 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 8 │
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴────────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴───────┘
Ac - arbitru cronometror, A - arbitru penalizator, AP - arbitru principal
B) EVALUARE LOTURI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Pista cu obstacole pe 100 m
│

├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│Nr. │
Nume şi prenume
│ Total │
│crt.│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────╔═══════╗
│
Media
║
║
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────╚═══════╝
│
Ştafeta 4 x 100 m
│
├────┬───────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬───────┤
│Nr. │
Echipa
│ A1 │ A2 │ A3 │ A4 │ AcI │ AcII │ AP │ Total │
│crt.│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 1 │
Echipa 1
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│ 2 │
Echipa 2
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┴───────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────╔═══════╗
│
Timpul cel mai bun
║
║
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────╚═══════╝
│
Dispozitivul de intervenţie
│
├────┬────────────────────────────────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬───────┤
│Nr. │
SVSU/SPSU
│ A1 │ A2 │ A3 │ AcI │ AcII │ AP │ Total │
│crt.│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────╔═══════╗
│
│
│
│
│
│
│
│
║
║
└────┴────────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────╚═══════╝
A 1 _________________
A 2 _________________
A 3 _________________

Ac I __________________
Ac II _________________
A 4 ___________________
AP ________________

EVALUARE INDIVIDUALĂ
Pista cu obstacole pe 100 m
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │
Nume şi prenume
│ Timp │ Puncte │
│crt.│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 80 │
│
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
EVALUARE PE LOTURI
Pista cu obstacole pe 100 m
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │
Nume şi prenume
│ Timp │ Puncte │
│crt.│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 10 │
│
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
Ştafeta 4 x 100 m
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │
Nume şi prenume
│ Timp │ Puncte │
│crt.│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 10 │
│
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
Dispozitivul de intervenţie
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │
SVSU/SPSU
│ Timp │ Puncte │
│crt.│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 10 │
│
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
CLASAMENT GENERAL
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │
Nume şi prenume
│ Timp │ Puncte │
│crt.│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ . │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│ 10 │
│
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
*ST*
└──────────────────────────────────────
(3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se
desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, în colaborare
cu autoritatea naţională pentru reglementarea activităţilor de învăţământ, aprobat
prin ordin al acestei autorităţi şi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ART. 56
(1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se elaborează de
autorităţile responsabile în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
acesteia.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului
nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 12 iulie 2006.
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