
 
 
 
MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR 
 
 
 
 
 

O R D I N 
 

Nr. 1436 din 18 septembrie 2006 
Publicat în M.Of. nr. 814 din 03.10.2006 

 
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ºi desfãºurarea activitãþii de 
avizare a normelor ºi reglementãrilor tehnice de apãrare împotriva incendiilor, 

emise de ministere ºi celelalte organe ale administraþiei publice centrale 
 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) ºi ale art. 18 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind 
apãrarea împotriva incendiilor, având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din Regulamentul de organizare ºi 
funcþionare a Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 
1.490/2004, cu modificãrile ulterioare, În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 
63/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor, aprobatã cu modificãri 
ºi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 

 
ministrul administraþiei ºi internelor emite urmãtorul ordin: 
 
Art. 1. � Se aprobã Metodologia privind organizarea ºi desfãºurarea activitãþii de avizare a normelor ºi 
reglementãrilor tehnice de apãrare Împotriva incendiilor, emise de ministere ºi celelalte organe ale 
administraþiei publice centrale, prevãzutã În anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. 
Art. 2. � Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a 
dispoziþiilor prezentului ordin. 
Art. 3. � Prezentul ordin se publicã În Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

p. Ministrul administraþiei ºi internelor, 
Anghel Andreescu, 

secretar de stat 
 
 
 
 
Bucureºti, 18 septembrie 2006. 
Nr. 1.436. 
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ANEXÃ 
 
 
 

M E T O D O L O G I E 
privind organizarea ºi desfãºurarea activitãþii de avizare a normelor ºi reglementãrilor 

tehnice de apãrare Împotriva incendiilor, emise de ministere ºi celelalte organe 
ale administraþiei publice centrale 

 
 
 

CAPITOLUL I 
 
 

Dispoziþii generale 
 
Art. 1. � Activitatea de avizare a normelor ºi reglementãrilor tehnice de apãrare împotriva incendiilor, 
precum ºi a regulilor ºi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în norme,normative, regulamente 
ºi alte reglementãri tehnice, denumite În continuare reglementãri, emise de ministere ºi celelalte organe ale 
administraþiei publice centrale de specialitate, reprezintã totalitatea operaþiunilor procedurale care trebuie 
îndeplinite În vederea emiterii avizului cãtre solicitanþi. 
Art. 2. � Activitatea de avizare a reglementãrilor se desfãºoarã de Inspectoratul General pentru Situaþii de 
Urgenþã prin Inspecþia de Prevenire ºi constã în: 
a) evaluarea, la cererea elaboratorilor, a regulilor ºi mãsurilor de apãrare Împotriva incendiilor, cuprinse în 
conþinutul noilor reglementãri, pe parcursul tuturor etapelor de elaborare a acestora, anterioare redactãrilor 
finale; 
b) evaluarea, la cererea elaboratorilor, a modificãrilor ºi completãrilor propuse pentru reglementãrile 
existente; 
c) analizarea, în cadrul Comisiei de avizare constituite la nivelul Inspectoratului General pentru Situaþii de 
Urgenþã, a conþinutului redactãrilor finale ale reglementãrilor ºi a modificãrilor ºi completãrilor propuse 
pentru reglementãrile existente, înaintate de elaboratori în vederea emiterii avizului. 
 

CAPITOLUL II 
 

Desfãºurarea activitãþii de avizare 
 
SECÞIUNEA 1 
 
Primirea reglementãrilor în diverse faze de redactare 
Art. 3. � Studierea ºi analizarea conþinutului reglementãrilor se fac pe baza urmãtoarelor documente depuse 
de solicitant la Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã � Inspecþia de Prevenire: 
a) adresã a elaboratorului, înaintatã inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaþii de 
Urgenþã, în care sunt precizate denumirea reglementãrii ºi faza de redactare pentru care se solicitã avizul; 
b) un exemplar al reglementãrii � pentru fazele anterioare redactãrii finale (anteproiect, redactarea I etc.) ºi, 
respectiv, douã exemplare � pentru redactarea finalã; 
c) notã, dupã caz, cuprinzând modul de soluþionare a propunerilor ºi observaþiilor formulate de specialiºtii 
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã sau de alte instituþii, organe ºi autoritãþi consultate, pentru 
diversele faze de redactare (sinteza observaþiilor), cu precizarea concretã a rezultatului analizei fiecãrei 
propuneri ºi observaþii, respectiv Însuºirea acestora sau motivaþiile pentru care nu au fost acceptate; 
d) procesele-verbale de avizare ale comitetelor tehnice de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, 
Construcþiilor ºi Turismului sau ale organismelor similare constituite la nivelul altor organe ale administraþiei 



publice centrale de specialitate, dupã caz, pentru redactãrile finale ale reglementãrilor (un exemplar � 
copie); 
e) dupã caz, avizele favorabile ale autoritãþilor publice cu activitãþi conexe în domeniu, altele decât 
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, interesate de elaborarea reglementãrii respective, obþinute 
anterior prin grija elaboratorului (un exemplar � copie). 
Art. 4. � Înregistrarea adreselor referitoare la solicitãrile de avizare, precum ºi a avizelor eliberate se face 
într-un registru unic, care se pãstreazã la Inspecþia de Prevenire. 
 
SECÞIUNEA a 2-a 
 
Evaluarea reglementãrilor în faze anterioare fazei de redactare finalã 
Art. 5. � Procedura de evaluare a regulilor ºi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor prevãzutã la art. 2 
lit. a) se stabileºte prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, 
denumit În continuare inspector general. 
Art. 6. � Punctele de vedere asupra conþinutului proiectelor de reglementãri, pentru faze anterioare redactãrii 
finale, se semneazã de cãtre inspectorul general ºi se transmit elaboratorilor În cel mult 30 de zile de la 
primirea ºi Înregistrarea lucrãrilor respective la Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã. 
 
SECÞIUNEA a 3-a 
 
Evaluarea reglementãrilor În faza de redactare finalã 
Art. 7. � (1) Evaluarea regulilor ºi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în reglementãri în 
faza de redactare finalã, ºi a modificãrilor ºi completãrilor propuse pentru reglementãrile existente, În 
vederea emiterii avizului Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, se face de Comisia de avizare. 

(2) Comisia de avizare propune inspectorului general, dupã caz, emiterea necondiþionatã a avizului, 
emiterea avizului cu condiþia operãrii unor modificãri în textul reglementãrii sau neemiterea avizului, cu 
prezentarea observaþiilor constatate, care se transmit solicitantului. 
Art. 8. � (1) Componenþa Comisiei de avizare se aprobã prin ordin al inspectorului general. 
(2) Modul de lucru al Comisiei de avizare, atribuþiile ºi obligaþiile membrilor componenþi se stabilesc prin 
ordin al inspectorului general. 
Art. 9. � (1) Avizul asupra normelor ºi reglementãrilor tehnice de apãrare împotriva incendiilor, precum ºi 
asupra regulilor ºi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse În norme, normative, regulamente ºi 
alte reglementãri tehnice, al cãrui model este prevãzut în anexã, ori, dupã caz, adresa de rãspuns, În cazul 
neeliberãrii avizului, se emit În cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii cererii de avizare. 
(2) Adresa de rãspuns, În cazul neeliberãrii avizului, va fi motivatã ºi va cuprinde propuneri concrete pentru 
Îmbunãtãþirea conþinutului reglementãrii. 
Art. 10. � Avizul se semneazã de cãtre inspectorul general ºi se contrasemneazã de cãtre adjunctul acestuia. 
Art. 11. � Avizul se individualizeazã printr-un numãr de identificare în ordinea înscrierii în registrul 
prevãzut la art. 4. 
 
CAPITOLUL III 
 
Dispoziþii finale 
 
Art. 12. � (1) Documentele care au stat la baza eliberãrii avizelor, precum ºi un exemplar al avizului ºi al 
redactãrii finale a reglementãrii, cu eventualele modificãri operate pe textul acesteia, se pãstreazã la Inspecþia 
de Prevenire. 
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) se pãstreazã atât timp cât sunt În vigoare reglementãrile avizate, dupã 
care se arhiveazã potrivit dispoziþiilor legale În vigoare. 
Art. 13. � Avizele eliberate sunt valabile atât timp cât nu au intervenit modificãri sau completãri cu privire 
la conþinutul reglementãrilor avizate ori pânã când reglementãrile îºi înceteazã aplicabilitatea. 
Art. 14. � Anexa face parte integrantã din prezenta metodologie. 
 



 
 

ANEXÃ 
la metodologie 

 
 
 

MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR 
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ 
 

 
A V I Z 

nr. 0 din 00.00.0000 
 
 

� model � 
 
 

La cererea .............................................. Înregistratã cu nr. ............................ din ........................, 
potrivit atribuþiilor ce Îi revin conform prevederilor art. 11 lit. d) din Hotãrârea Guvernului 
nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare ºi a organigramei 
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, modificatã prin Hotãrârea Guvernului 
nr. 1.514/2005, ºi ale art. 18 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea Împotriva incendiilor, 
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã avizeazã î.............................................................�. 
Elaborator ............................................................................................................................................ 
Avizul se emite În baza: 
� redactãrii finale/modificãrilor ºi completãrilor a/la ..............................., elaborate de .................; 
� proiectului/contractului nr. .....................................................; 
� avizului CTS/CTE al ............................................. cu nr. din ................................................ ; 
� procesului-verbal nr. ................................. din ....................................... al ºedinþei Comisiei de 
avizare a Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã. 
 
 
Inspector general, 
....................................... 
....................................... 
Adjunct al inspectorului general, 
....................................... 
....................................... 
 
 
 
Se anexeazã lucrarea conþinând ...... pagini ºtampilate spre neschimbare. 


