APITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Avizele de prevenire şi stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, în baza legii, de către
brigăzile şi grupurile de pompieri militari, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor
tehnice în vigoare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de
proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei de calitate - siguranţa la foc - a construcţiilor şi pentru satisfacerea
exigenţelor utilizatorilor şi ale colectivităţilor.
Art. 2. - Autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, în baza legii, de către
brigăzile şi grupurile de pompieri militari, prin care se certifică, în urma verificării în teren, realizarea
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinse în documentaţiile tehnice de execuţie a
construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi ale altor amenajări, pentru îndeplinirea cerinţei de calitate siguranţa la foc - a construcţiilor şi pentru satisfacerea exigenţelor utilizatorilor.
Art. 3. - Avizele şi autorizaţiile p.s.i. se solicită în scris de către persoane fizice sau juridice, direct sau prin
reprezentanţi legali, la brigăzile sau grupurile de pompieri militari în a căror zonă de competenţă sunt
amplasate sau în care urmează să fie realizate construcţiile, instalaţiile tehnologice sau amenajările
respective.
Art. 4. - (1) Înregistrarea cererilor, însoţite de documentele necesare eliberării avizelor sau a autorizaţiilor
p.s.i., se realizează în ordinea primirii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.
(2) Pentru soluţionarea cererilor de avizare şi/sau autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor se
vor primi numai documentaţii tehnice elaborate şi verificate conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 5. - Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele
norme metodologice, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii se vor menţiona în opis lipsurile
constatate şi data aducerii la cunoştinţă solicitantului, cu semnătura de confirmare a acestuia. În aceste
situaţii, termenul legal de eliberare a avizului sau a autorizaţiei p.s.i. curge de la data completării
documentaţiei.
Art. 6. - Documentele depuse pentru avizarea sau autorizarea privind prevenirea şi stingerea incendiilor se
repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din Statul Major - Inspecţia de prevenire a
incendiilor -, care, în urma verificării conţinutului acestora şi, după caz, a condiţiilor din teren, întocmesc
pentru fiecare situaţie un referat cu constatările, concluziile rezultate şi cu propunerile privind eliberarea ori
respingerea motivată a eliberării avizului sau a autorizaţiei p.s.i., care se analizează de către şefii direcţi şi
se supun aprobării comandantului unităţii.
Art. 7. - Termenul maxim de soluţionare a cererilor este de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
Avizele şi autorizaţiile p.s.i. se întocmesc în două exemplare.
Art. 8. - (1) Nu se eliberează avize sau autorizaţii p.s.i. în următoarele situaţii:
a) atunci când se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare;
b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoria celor stabilite expres prin lege sau prin hotărâre
a Guvernului.
(2) Respingerea eliberării avizelor sau a autorizaţiilor p.s.i. se comunică în scris solicitanţilor, împreună cu
motivele respingerii, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea documentaţiei complete,
restituindu-se, totodată, şi documentele depuse.
Art. 9. - În situaţiile prevăzute la art. 8 lit. b), precum şi în alte cazuri justificate, marile unităţi şi unităţile de
pompieri militari pot elibera, la cerere, puncte de vedere tehnice de specialitate.

CAPITOLUL II
Eliberarea avizelor p.s.i.

Art. 10. - Avizele p.s.i. se eliberează pe baza următoarelor documente:
a) cererea-tip (două exemplare) - anexa nr. 1;
b) certificatul de urbanism (un exemplar - copie);
c) dovada titlului asupra terenului şi construcţiilor (un exemplar - copie);

d) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului (un exemplar - copie);
e) documentaţia tehnică, cuprinzând piese scrise şi desenate, în care sunt incluse măsurile de prevenire şi
de stingere a incendiilor (un exemplar);
f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa de calitate - siguranţa la foc -, după caz;
g) opisul cu specificarea documentelor depuse (două exemplare) - anexa nr. 5.
Art. 11. - La eliberarea avizului p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre
neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din cerere, opis, aviz, referatul întocmit conform art. 6 şi,
după caz, pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinţa de calitate - siguranţa la foc. Formularul pentru
avizul p.s.i. este prezentat în anexa nr. 3.
Art. 12. - Avizele p.s.i. eliberate îşi pierd valabilitatea, dacă, în termen de 2 ani, nu au fost începute lucrările
de execuţie prevăzute în documentaţia tehnică.

CAPITOLUL III
Eliberarea autorizaţiilor p.s.i.

Art. 13. - Eliberarea autorizaţiilor p.s.i. se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea-tip (două exemplare) - anexa nr. 2;
b) avizul p.s.i. şi documentaţia vizată spre neschimbare, care a stat la baza eliberării acestuia - ambele în
original;
c) piese scrise şi desenate din documentaţia tehnică de execuţie, în care să fie incluse măsurile referitoare la
îndeplinirea cerinţei de calitate - siguranţa la foc -, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind
autorizarea în construcţii şi al Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică de calitate a
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa de calitate - siguranţa la foc;
e) autorizaţia de construire (un exemplar - copie);
f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (un exemplar - copie);
g) opisul cu specificarea documentelor depuse (două exemplare) - anexa nr. 5.
Art. 14. - La eliberarea autorizaţiei p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre
neschimbare, emitentul reţinând un exemplar din cerere, opis, autorizaţie, referatul întocmit conform art. 6
şi pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinţa de calitate - siguranţa la foc. Formularul pentru
autorizaţia p.s.i. este prezentat în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 15. - Posesorii avizelor şi autorizaţiilor p.s.i. au obligaţia păstrării în bune condiţii a acestora, împreună
cu documentele, vizate spre neschimbare, prevăzute în opis, şi să le prezinte, la cerere, organelor
împuternicite potrivit legii cu exercitarea controlului.
Art. 16. - Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea documentelor care au stat la baza emiterii avizelor
şi autorizaţiilor p.s.i., acestea vor fi clasate şi îndosariate, iar ulterior distruse, conform reglementărilor în
vigoare.
Art. 17. - Dacă, pe durata execuţiei sau a exploatării construcţiilor, instalaţiilor tehnologice sau amenajărilor,
pentru care s-au eliberat avize sau autorizaţii p.s.i., se constată nerespectarea măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor, cuprinse în documentaţii, ori unele încălcări grave ale actelor normative, ale
reglementărilor tehnice şi ale normelor specifice în vigoare, prin care se creează pericole pentru utilizatori,
brigăzile şi grupurile de pompieri militari retrag avizele sau autorizaţiile p.s.i. respective, pe baza unui
referat motivat, propunând, după caz, sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării
construcţiilor, instalaţiilor tehnologice sau a amenajărilor respective.
Art. 18. - Retragerea avizelor sau autorizaţiilor p.s.i. şi propunerea privind sistarea lucrărilor de construcţii
sau oprirea funcţionării ori a utilizării construcţiilor, instalaţiilor tehnologice sau a amenajărilor respective se

comunică în scris, împreună cu motivele acestui act, titularilor acestora, precum şi organelor centrale şi
locale abilitate să dispună măsurile prevăzute de lege.
Art. 19. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, brigăzile şi grupurile de pompieri militari vor
asigura măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea activităţii de emitere a avizelor şi autorizaţiilor
p.s.i., în conformitate cu metodologia stabilită prin prezentele norme metodologice.
Art. 20. - Contravaloarea serviciilor prestate (consultaţii, asistenţă tehnică, verificări ale documentaţiilor,
verificări la faţa locului etc.) de personalul marilor unităţi şi unităţi de pompieri militari se stabileşte, se
încasează şi se utilizează potrivit reglementărilor în vigoare.
Art. 21. - Modelele formularelor pentru cereri-tip, aviz p.s.i., autorizaţie p.s.i. şi opis sunt prezentate în
anexele nr. 1-5 şi fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
Anexe 1, 2, 3, 4, 5

