CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de certificare a conformităţii, de
agrementare tehnică şi de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice
de apărare împotriva incendiilor, realizate în ţară sau provenite din import.
Art. 2. - În aplicarea prezentei metodologii se utilizează următoarele definiţii:
a) mijloc tehnic de apărare împotriva incendiilor - mijloc tehnic destinat exclusiv prevenirii şi stingerii
incendiilor conform Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului de interne nr. 775/1998, denumit în continuare mijloc tehnic p.s.i., sau alt mijloc tehnic care
poate fi utilizat complementar în activitatea de apărare împotriva incendiilor;
b) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indică existenţa
unei încrederi adecvate că un mijloc tehnic p.s.i. identificat corespunzător este în conformitate cu
reglementarea tehnică corespunzătoare;
c) agrement tehnic - document emis pe baza analizei documentaţiei tehnice pentru un mijloc tehnic, care
indică existenţa unei încrederi adecvate că acesta poate fi utilizat în domeniul apărării împotriva incendiilor;
d) aviz tehnic p.s.i. - document emis de autoritatea centrală de specialitate - Inspectoratul General al
Corpului Pompierilor Militari, pe baza certificatului de conformitate prin care se atestă că un mijloc tehnic
p.s.i. poate fi fabricat, comercializat şi utilizat pe teritoriul României;
e) procedură - mod specific de executare a unei activităţi.
Art. 3. - Certificarea conformităţii, agrementarea tehnică şi avizarea tehnică a mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor se fac, de regulă, în raport cu prevederile reglementărilor privind condiţiile tehnice
generale emise şi aprobate, potrivit legii, de autorităţile abilitate.
Art. 4. - Pentru mijloacele tehnice p.s.i. noi sau pentru care nu există reglementări privind condiţiile tehnice
generale, evaluarea conformităţii, agrementarea tehnică şi avizarea tehnică se fac în raport cu specificaţiile
tehnice întocmite de producător şi aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

CAPITOLUL II
Certificarea conformităţii şi agrementarea tehnică a
mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor
Art. 5. - (1) Certificarea de conformitate a calităţii mijloacelor tehnice p.s.i. şi agrementarea tehnică a altor
mijloace de apărare împotriva incendiilor se realizează la Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare
pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, denumit în continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de
certificare în domeniu, care îndeplineşte criteriile generale din standardul SR EN 45011.
(2) Atribuţiile organismului de certificare a conformităţii şi de agrementare tehnică a mijloacelor tehnice de
apărare împotriva incendiilor sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind funcţionarea
Centrului de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi în prezenta
metodologie.
Modificat de Ordin nr. 349 din 01/09/2004 Articolul 1 la 18/11/2004

Art. 6. - Pentru iniţierea activităţii de certificare a conformităţii şi de agrementare tehnică solicitantul depune
dosarul cu documentaţia tehnică la C.S.E.S.P.S.I.
Art. 7. - (1) Dosarul cuprinzând documentaţia tehnică pentru certificarea de conformitate conţine:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) specificaţia tehnică a mijlocului tehnic p.s.i.: denumire, destinaţie, descriere, caracteristici tehnice şi
tactice, performanţe şi niveluri de calitate, desene de execuţie, instrucţiuni şi scheme de funcţionare şi
utilizare, prospecte, precum şi alte documente şi informaţii pe care solicitantul le consideră utile;
c) certificat de conformitate cu un standard din familia ISO 9000 pentru producător;
d) rapoarte de încercare, testare sau de experimentare emise de laboratoare autorizate;
e) certificate de conformitate şi rapoarte de încercări emise de organisme de certificare sau de laboratoare

acreditate din alte ţări, după caz;
f) avize sau puncte de vedere de la autorităţile abilitate din România, pentru mijloacele care ar putea
periclita viaţa şi securitatea oamenilor, care pot afecta negativ mediul sau pot crea în utilizare riscuri
suplimentare (explozie, iradiere, infectare biologică etc.).
(2) În cazul în care solicitantul nu prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1) în cel mult 30 de zile de
la depunere, C.S.E.S.P.S.I. comunică în scris neconformităţile constatate.
(3) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (1) se prezintă în dublu exemplar, tradusă în limba română,
dacă este cazul.
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Art. 8. - (1) Activitatea de certificare a conformităţii se desfăşoară cu respectarea metodologiei şi a
procedurilor specifice şi se finalizează prin eliberarea certificatului de conformitate.
(2) Modelul certificatului de conformitate este prezentat în anexa nr. 2.
Art. 9. - (1) Dosarul cuprinzând documentaţia tehnică pentru agrementare tehnică conţine specificaţiile
tehnice prevăzute la art. 4, precum şi documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) şi e).
(2) Modelul agrementului tehnic de prevenire şi stingere a incendiilor este prezentat în anexa nr. 3.

CAPITOLUL III
Avizarea tehnică a mijloacelor tehnice p.s.i.

Art. 10. - (1) Avizarea mijloacelor tehnice p.s.i. se efectuează de Inspectoratul General al Corpului
Pompierilor Militari prin Comisia de avizare, care este desemnată de comandantul Corpului Pompierilor
Militari.
(2) Preşedintele Comisiei de avizare este adjunctul comandantului.
Art. 11. - (1) Comisia de avizare a mijloacelor tehnice p.s.i. are următoarele atribuţii:
a) studiază şi analizează dosarul cuprinzând documentaţia tehnică şi certificatele de conformitate şi
hotărăşte asupra emiterii avizului tehnic;
b) întocmeşte avizul tehnic în 3 exemplare şi îl prezintă spre semnare comandantului Corpului Pompierilor
Militari;
c) înmânează un exemplar al avizului tehnic p.s.i. solicitantului;
d) hotărăşte asupra retragerii avizului tehnic p.s.i.;
e) transmite, periodic, publicaţiilor de specialitate lista cuprinzând mijloacele tehnice p.s.i. avizate, precum
şi cele cărora li s-a retras avizul tehnic p.s.i., în vederea publicării.
(2) Membrii Comisiei de avizare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor
legate de certificarea şi avizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.
(3) Modelul avizului tehnic de prevenire şi stingere a incendiilor este prezentat în anexa nr. 4.
Art. 12. - (1) Termenul maxim pentru emiterea avizului tehnic p.s.i. este de 30 de zile şi curge de la data la
care documentaţia tehnică înregistrată la C.S.E.S.P.S.I. este completă.
(2) Pentru situaţiile în care eliberarea avizului tehnic p.s.i. presupune verificări şi încercări complexe
termenul este de 60 de zile.
Art. 13. - Pentru instalaţiile fixe unicat de prevenire şi stingere a incendiilor Comisia de avizare poate emite
avizul tehnic p.s.i., pe baza analizei documentaţiei tehnice şi a rezultatelor programelor de încercări
elaborate de solicitant împreună cu C.S.E.S.P.S.I. şi aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
Art. 14. - (1) Avizul tehnic p.s.i. se acordă pe o perioadă de 5 ani.
(2) Pentru prelungirea valabilităţii avizului tehnic p.s.i. se repetă procedura, conform prezentei metodologii.
(3) Avizul tehnic p.s.i. se retrage în cazul în care se constată că mijlocul tehnic p.s.i. nu mai îndeplineşte
condiţiile existente la data avizării.
Art. 15. - (1) În cazul în care mijlocul tehnic p.s.i. nu este conform cu specificaţiile tehnice de referinţă,
Comisia de avizare respinge motivat emiterea avizului tehnic p.s.i.
(2) Respingerea avizării se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii, de
către preşedintele Comisiei de avizare.

(3) Împotriva hotărârii de respingere a avizării tehnice solicitantul poate face contestaţie în termen de 15
zile de la data primirii comunicării.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 16. - (1) Producătorii şi distribuitorii de mijloace tehnice p.s.i. au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să respecte cerinţele tehnice pe baza cărora s-a emis avizul tehnic p.s.i., certificatul de conformitate sau
agrementul tehnic;
b) să comunice, în scris, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari modificările intervenite în
sistemul de asigurare a calităţii mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, avizate, în termen de
maximum 15 zile de la data producerii acestora;
c) să prezinte, la cererea organelor abilitate de lege, avizul tehnic p.s.i.
(2) Se recomandă ca producătorii de mijloace tehnice p.s.i. să solicite reavizarea mijlocului tehnic p.s.i. cu
cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia.
(3) La schimbarea titularului licenţei pentru un mijloc tehnic p.s.i. avizat tehnic se va solicita Inspectoratului
General al Corpului Pompierilor Militari reevaluarea condiţiilor tehnice de realizare a produsului.
Art. 17. - Pentru aplicarea prezentei metodologii Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari
elaborează proceduri specifice, aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publică în
publicaţiile de specialitate.
Art. 18. - Avizul tehnic p.s.i. nu acordă titularului acestuia dreptul exclusiv de producere sau de
comercializare a mijlocului tehnic p.s.i. pentru care a fost eliberat.
Art. 19. - Verificarea existenţei avizelor tehnice p.s.i. pentru mijloacele tehnice p.s.i. şi a respectării
condiţiilor prevăzute la emiterea acestora se exercită, potrivit competenţelor legale, de personalul anume
desemnat din marile unităţi şi din unităţile de pompieri militari.
Art. 20. - (1) Tarifele şi, după caz, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în vederea certificării,
agrementării sau avizării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor se stabilesc în condiţiile legii.
(2) Achitarea tarifelor se face la compartimentele financiar-contabilitate ale C.S.E.S.P.S.I. pentru
certificatele de conformitate şi agrementare şi ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari
pentru avizul tehnic p.s.i.
(3) Achitarea contravalorii serviciilor prestate pe bază de contract pentru verificări în teren, încercări, testări,
experimente sau avize executate în laboratoare şi poligoane se face la sediul marilor unităţi sau al unităţilor
de pompieri militari prestatoare.
Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

