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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 202
din 26 iunie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 241/2001
Nicolae Popa
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Nicolae Cochinescu
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Petre Ninosu
Ñ judecãtor
ªerban Viorel Stãnoiu Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Ioan Vida
Ñ judecãtor
Iuliana Nedelcu
Ñ procuror
Florentina Geangu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, aprobatã cu modi-

ficãri prin Legea nr. 241/2001, excepþie ridicatã de
Gheorghe Zenik ºi Ana Zenik în Dosarul nr. 5.392/2000 al
Judecãtoriei Timiºoara.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ca fiind nefondatã, invocând în acest sens
jurisprudenþa Curþii Constituþionale referitoare la prevederile
legale criticate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 1 februarie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.392/2000, Judecãtoria Timiºoara a sesizat
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Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã
de Gheorghe Zenik ºi Ana Zenik.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã prevederile legale criticate contravin dispoziþiilor
art. 114 alin. (1) ºi (4) din Constituþie, deoarece Guvernul
nu poate emite ordonanþe de urgenþã în domenii care fac
obiectul legilor organice, iar aceasta nu poate intra în
vigoare decât dupã depunerea spre aprobare la Parlament.
Judecãtoria Timiºoara, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 nu contravin normelor constituþionale. În concluzie, apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, având în vedere
jurisprudenþa Curþii Constituþionale, considerã excepþia ca
fiind neîntemeiatã.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În
susþinerea acestui punct de vedere se invocã jurisprudenþa
Curþii Constituþionale prin care s-a statornicit cã interdicþia
reglementãrii prin ordonanþã a domeniilor rezervate legilor
organice nu este aplicabilã ordonanþelor de urgenþã.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
judecãtorului-raportor ºi concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile
cu destinaþia de locuinþe, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.
Autorii excepþiei de neconstituþionalitate susþin cã dispoziþiile legale criticate contravin art. 114 alin. (1) ºi (4) din
Constituþie, deoarece, pe de o parte, Guvernul nu poate sã
emitã ordonanþe de urgenþã în domeniul legilor organice,
iar pe de altã parte, cã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 nu a fost depusã spre aprobare la
Parlament.

Examinând excepþia, Curtea constatã cã art. 114 din
Constituþie conþine cinci alineate în care se stabileºte un
regim juridic diferenþiat al ordonanþelor emise de Guvern.
Este, mai întâi, cazul ordonanþelor Guvernului emise în
temeiul unei legi speciale de abilitare [alin. (1), (2) ºi (3)]
ºi, apoi, cazul ordonanþelor de urgenþã [alin. (4) ºi (5)].
Aceste texte constituþionale prevãd: ”(1) Parlamentul poate
adopta o lege specialã de abilitare a Guvernului pentru a emite
ordonanþe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul ºi data pânã la care se pot emite ordonanþe.
(3) Dacã legea de abilitare o cere, ordonanþele se supun
aprobãrii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pânã la
împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului
atrage încetarea efectelor ordonanþei.
(4) În cazuri excepþionale, Guvernul poate adopta ordonanþe de urgenþã. Acestea intrã în vigoare numai dupã depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacã Parlamentul nu se
aflã în sesiune, el se convoacã în mod obligatoriu.
(5) Aprobarea sau respingerea ordonanþelor se face printr-o
lege în care vor fi cuprinse ºi ordonanþele ale cãror efecte au
încetat potrivit alineatului (3).Ò
O primã criticã de neconstituþionalitate vizeazã posibilitatea Guvernului de a reglementa, prin ordonanþe de
urgenþã, în domeniul legii organice.
În jurisprudenþa sa Curtea Constituþionalã a statuat cã
interdicþia reglementãrii de cãtre Guvern în domeniul legii
organice priveºte numai ordonanþele Guvernului adoptate în
baza unei legi speciale de abilitare, aceastã interdicþie
decurgând direct din textul constituþional. O asemenea limitare nu este prevãzutã, însã, de alin. (4) al art. 114 din
Constituþie, referitor la ordonanþele de urgenþã, ”deoarece
cazul excepþional ce impune adoptarea unor mãsuri
urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea
reclama instituirea unei reglementãri de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, dacã nu ar putea fi adoptatã, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce
este contrar finalitãþii constituþionale a instituþieiÒ (Decizia
nr. 34 din 17 februarie 1998, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998).
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, aceasta îºi
menþine valabilitatea ºi în prezenta cauzã.
Nici cea de-a doua criticã de neconstituþionalitate nu
poate fi primitã, având în vedere cã Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 a fost depusã la Parlament la
data de 8 aprilie 1999, fiind astfel îndeplinitã condiþia
impusã de art. 114 alin. (4) teza a doua din Constituþie,
referitoare la intrarea în vigoare a ordonanþelor de urgenþã.
De altfel, în prezent, aceastã ordonanþã a fost aprobatã, cu
modificãri ºi completãri, prin Legea nr. 241 din 16 mai
2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 265 din 23 mai 2001.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 241/2001, excepþie ridicatã de Gheorghe Zenik ºi Ana Zenik în Dosarul nr. 5.392/2000 al Judecãtoriei Timiºoara.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 26 iunie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DE INTERNE

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãþii, de agrementare tehnicã
ºi de avizare tehnicã pentru fabricarea, comercializarea ºi utilizarea mijloacelor tehnice de apãrare
împotriva incendiilor
Ministrul de interne,
având în vedere prevederile art. 47 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea împotriva
incendiilor, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 212/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de certificare a conformitãþii, de agrementare tehnicã ºi de avizare tehnicã
pentru fabricarea, comercializarea ºi utilizarea mijloacelor
tehnice de apãrare împotriva incendiilor, prevãzutã în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Inspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari, prin marile unitãþi ºi unitãþile de pompieri militari, va
urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor Metodologiei de
certificare a conformitãþii, de agrementare tehnicã ºi de avizare tehnicã pentru fabricarea, comercializarea ºi utilizarea
mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor atrage
rãspunderea juridicã, potrivit legii.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la 30
de zile de la data publicãrii.

Ministru de interne,
Ioan Rus
Bucureºti, 14 iunie 2001.
Nr. 85.
ANEXÃ

METODOLOGIE
de certificare a conformitãþii, de agrementare tehnicã ºi de avizare tehnicã pentru fabricarea,
comercializarea ºi utilizarea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezenta metodologie stabileºte cadrul de
desfãºurare a activitãþii de certificare a conformitãþii, de
agrementare tehnicã ºi de avizare tehnicã pentru fabricarea, comercializarea ºi utilizarea mijloacelor tehnice de
apãrare împotriva incendiilor, realizate în þarã sau provenite
din import.
Art. 2. Ñ În aplicarea prezentei metodologii se utilizeazã
urmãtoarele definiþii:
a) mijloc tehnic de apãrare împotriva incendiilor Ñ mijloc
tehnic destinat exclusiv prevenirii ºi stingerii incendiilor conform Normelor generale de prevenire ºi 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 apãrare împotriva incendiilor;
b) certificat de conformitate Ñ document emis pe baza
regulilor unui sistem de certificare ce indicã existenþa unei
încrederi adecvate cã un mijloc tehnic p.s.i. identificat
corespunzãtor este în conformitate cu reglementarea tehnicã corespunzãtoare;

c) agrement tehnic Ñ document emis pe baza analizei
documentaþiei tehnice pentru un mijloc tehnic, care indicã
existenþa unei încrederi adecvate cã acesta poate fi utilizat
în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
d) aviz tehnic p.s.i. Ñ document emis de autoritatea
centralã de specialitate Ñ Inspectoratul General al Corpului
Pompierilor Militari, pe baza certificatului de conformitate
prin care se atestã cã un mijloc tehnic p.s.i. poate fi fabricat, comercializat ºi utilizat pe teritoriul României;
e) procedurã Ñ mod specific de executare a unei activitãþi.
Art. 3. Ñ Certificarea conformitãþii, agrementarea tehnicã
ºi avizarea tehnicã a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor se fac, de regulã, în raport cu prevederile
reglementãrilor privind condiþiile tehnice generale emise ºi
aprobate, potrivit legii, de autoritãþile abilitate.
Art. 4. Ñ Pentru mijloacele tehnice p.s.i. noi sau pentru
care nu existã reglementãri privind condiþiile tehnice generale, evaluarea conformitãþii, agrementarea tehnicã ºi avizarea tehnicã se fac în raport cu specificaþiile tehnice
întocmite de producãtor ºi aprobate de comandantul
Corpului Pompierilor Militari.
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CAPITOLUL II

Certificarea conformitãþii ºi agrementarea tehnicã a
mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor
Art. 5. Ñ (1) Certificarea de conformitate a calitãþii mijloacelor tehnice p.s.i. ºi agrementarea tehnicã a altor mijloace de apãrare împotriva incendiilor se realizeazã la
Centrul de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru
Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor, denumit în continuare
C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare în
domeniu, care îndeplineºte criteriile generale din standardul
SR EN 45011.
(2) Atribuþiile organismului de certificare a conformitãþii
ºi de agrementare tehnicã a mijloacelor tehnice de apãrare
împotriva incendiilor sunt prevãzute în Hotãrârea Guvernului
nr. 1.164/1996 privind funcþionarea Centrului de Studii,
Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea
Incendiilor ºi în prezenta metodologie.
Art. 6. Ñ Pentru iniþierea activitãþii de certificare a conformitãþii ºi de agrementare tehnicã solicitantul depune
dosarul cu documentaþia tehnicã la C.S.E.S.P.S.I.
Art. 7. Ñ (1) Dosarul cuprinzând documentaþia tehnicã
pentru certificarea de conformitate conþine:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa
nr. 1;
b) specificaþia tehnicã a mijlocului tehnic p.s.i.: denumire, destinaþie, descriere, caracteristici tehnice ºi tactice,
performanþe ºi niveluri de calitate, desene de execuþie,
instrucþiuni ºi scheme de funcþionare ºi utilizare, prospecte,
precum ºi alte documente ºi informaþii pe care solicitantul
le considerã utile;
c) certificat de conformitate cu un standard din familia
ISO 9000 pentru producãtor;
d) rapoarte de încercare, testare sau de experimentare
emise de laboratoare autorizate;
e) certificate de conformitate ºi rapoarte de încercãri
emise de organisme de certificare sau de laboratoare acreditate din alte þãri, dupã caz;
f) avize sau puncte de vedere de la autoritãþile abilitate
din România, pentru mijloacele care ar putea periclita viaþa
ºi securitatea oamenilor, care pot afecta negativ mediul
sau pot crea în utilizare riscuri suplimentare (explozie, iradiere, infectare biologicã etc.).
(2) În cazul în care solicitantul nu prezintã toate documentele prevãzute la alin. (1) în cel mult 30 de zile de la
depunere, C.S.E.S.P.S.I. comunicã în scris neconformitãþile
constatate.
(3) Documentaþia tehnicã prevãzutã la alin. (1) se prezintã în dublu exemplar, tradusã în limba românã, dacã
este cazul.
Art. 8. Ñ (1) Activitatea de certificare a conformitãþii se
desfãºoarã cu respectarea metodologiei ºi a procedurilor
specifice ºi se finalizeazã prin eliberarea certificatului de
conformitate.
(2) Modelul certificatului de conformitate este prezentat
în anexa nr. 2.
Art. 9. Ñ (1) Dosarul cuprinzând documentaþia tehnicã
pentru agrementare tehnicã conþine specificaþiile tehnice
prevãzute la art. 4, precum ºi documentele prevãzute la
art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) ºi e).
(2) Modelul agrementului tehnic de prevenire ºi stingere
a incendiilor este prezentat în anexa nr. 3.

CAPITOLUL III
Avizarea tehnicã a mijloacelor tehnice p.s.i.
Art. 10. Ñ (1) Avizarea mijloacelor tehnice p.s.i. se
efectueazã de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari prin Comisia de avizare, care este desemnatã de
comandantul Corpului Pompierilor Militari.
(2) Preºedintele Comisiei de avizare este adjunctul
comandantului.
Art. 11. Ñ (1) Comisia de avizare a mijloacelor tehnice
p.s.i. are urmãtoarele atribuþii:
a) studiazã ºi analizeazã dosarul cuprinzând documentaþia tehnicã ºi certificatele de conformitate ºi hotãrãºte
asupra emiterii avizului tehnic;
b) întocmeºte avizul tehnic în 3 exemplare ºi îl prezintã
spre semnare comandantului Corpului Pompierilor Militari;
c) înmâneazã un exemplar al avizului tehnic p.s.i. solicitantului;
d) hotãrãºte asupra retragerii avizului tehnic p.s.i.;
e) transmite, periodic, publicaþiilor de specialitate lista
cuprinzând mijloacele tehnice p.s.i. avizate, precum ºi cele
cãrora li s-a retras avizul tehnic p.s.i., în vederea publicãrii.
(2) Membrii Comisiei de avizare trebuie sã asigure
pãstrarea secretului profesional asupra informaþiilor legate
de certificarea ºi avizarea mijloacelor tehnice de apãrare
împotriva incendiilor.
(3) Modelul avizului tehnic de prevenire ºi stingere a
incendiilor este prezentat în anexa nr. 4.
Art. 12. Ñ (1) Termenul maxim pentru emiterea avizului
tehnic p.s.i. este de 30 de zile ºi curge de la data la care
documentaþia tehnicã înregistratã la C.S.E.S.P.S.I. este
completã.
(2) Pentru situaþiile în care eliberarea avizului tehnic
p.s.i. presupune verificãri ºi încercãri complexe termenul
este de 60 de zile.
Art. 13. Ñ Pentru instalaþiile fixe unicat de prevenire ºi
stingere a incendiilor Comisia de avizare poate emite avizul
tehnic p.s.i., pe baza analizei documentaþiei tehnice ºi a
rezultatelor programelor de încercãri elaborate de solicitant
împreunã cu C.S.E.S.P.S.I. ºi aprobate de comandantul
Corpului Pompierilor Militari.
Art. 14. Ñ (1) Avizul tehnic p.s.i. se acordã pe o perioadã de 5 ani.
(2) Pentru prelungirea valabilitãþii avizului tehnic p.s.i. se
repetã procedura, conform prezentei metodologii.
(3) Avizul tehnic p.s.i. se retrage în cazul în care se
constatã cã mijlocul tehnic p.s.i. nu mai îndeplineºte
condiþiile existente la data avizãrii.
Art. 15. Ñ (1) În cazul în care mijlocul tehnic p.s.i. nu
este conform cu specificaþiile tehnice de referinþã, Comisia
de avizare respinge motivat emiterea avizului tehnic p.s.i.
(2) Respingerea avizãrii se comunicã în scris solicitantului în termen de 5 zile de la adoptarea hotãrârii, de cãtre
preºedintele Comisiei de avizare.
(3) Împotriva hotãrârii de respingere a avizãrii tehnice
solicitantul poate face contestaþie în termen de 15 zile de
la data primirii comunicãrii.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 16. Ñ (1) Producãtorii ºi distribuitorii de mijloace
tehnice p.s.i. au urmãtoarele obligaþii ºi rãspunderi:
a) sã respecte cerinþele tehnice pe baza cãrora s-a
emis avizul tehnic p.s.i., certificatul de conformitate sau
agrementul tehnic;
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b) sã comunice, în scris, Inspectoratului General al
Corpului Pompierilor Militari modificãrile intervenite în sistemul de asigurare a calitãþii mijloacelor tehnice de apãrare
împotriva incendiilor, avizate, în termen de maximum
15 zile de la data producerii acestora;
c) sã prezinte, la cererea organelor abilitate de lege,
avizul tehnic p.s.i.
(2) Se recomandã ca producãtorii de mijloace tehnice
p.s.i. sã solicite reavizarea mijlocului tehnic p.s.i. cu cel
puþin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia.
(3) La schimbarea titularului licenþei pentru un mijloc
tehnic p.s.i. avizat tehnic se va solicita Inspectoratului
General al Corpului Pompierilor Militari reevaluarea
condiþiilor tehnice de realizare a produsului.
Art. 17. Ñ Pentru aplicarea prezentei metodologii
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari elaboreazã proceduri specifice, aprobate de comandantul
Corpului Pompierilor Militari, care se publicã în publicaþiile
de specialitate.
Art. 18. Ñ Avizul tehnic p.s.i. nu acordã titularului acestuia dreptul exclusiv de producere sau de comercializare a
mijlocului tehnic p.s.i. pentru care a fost eliberat.

Art. 19. Ñ Verificarea existenþei avizelor tehnice p.s.i.
pentru mijloacele tehnice p.s.i. ºi a respectãrii condiþiilor
prevãzute la emiterea acestora se exercitã, potrivit competenþelor legale, de personalul anume desemnat din marile
unitãþi ºi din unitãþile de pompieri militari.
Art. 20. Ñ (1) Tarifele ºi, dupã caz, contravaloarea
prestãrilor de servicii efectuate în vederea certificãrii, agrementãrii sau avizãrii mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor se stabilesc în condiþiile legii.
(2) Achitarea tarifelor se face la compartimentele financiar-contabilitate ale C.S.E.S.P.S.I. pentru certificatele de
conformitate ºi agrementare ºi ale Inspectoratului General
al Corpului Pompierilor Militari pentru avizul tehnic p.s.i.
(3) Achitarea contravalorii serviciilor prestate pe bazã de
contract pentru verificãri în teren, încercãri, testãri, experimente sau avize executate în laboratoare ºi poligoane se
face la sediul marilor unitãþi sau al unitãþilor de pompieri
militari prestatoare.
Art. 21. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

Model-cerere
Cãtre
Centrul de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
Societatea Comercialã ................................................................................., reprezentatã prin
domnul (doamna) ......................................................., în calitate de ..................................................,
cu sediul în ...................................................., str. ......................................................... nr. ......,
judeþul .................................., tel. ..............................., fax ............................, þara .........................,
înregistratã la Registrul comerþului cu nr. ....................................., la data ...................................,
contul ................................, deschis la ...................................., solicitã certificarea de conformitate
sau agrementarea tehnicã în vederea fabricãrii, comercializãrii ºi/sau utilizãrii în România a
urmãtoarelor mijloace tehnice:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .
Depunem alãturat dosarul cuprinzând documentaþia tehnicã pentru mijloacele tehnice nominalizate, în conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a conformitãþii, de agrementare
tehnicã ºi de avizare tehnicã pentru fabricarea, comercializarea ºi utilizarea mijloacelor tehnice de
apãrare împotriva incendiilor, aprobatã prin Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001.

Data ............................................

Manager,
.......................................................
L.S.
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ANEXA Nr. 2
la metodologie

Model
SPECIALIZARE P.S.I.

CENTRUL DE STUDII

EXPERIMENTÃRI ªI

+ ROMÂNIA +

ROMÂNIA
MINISTERUL DE INTERNE
CORPUL POMPIERILOR MILITARI
CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTÃRI ªI SPECIALIZARE
PENTRU PREVENIREA ªI STINGEREA INCENDIILOR Ñ C.S.E.S.P.S.I.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
nr. ................ din ................
În baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea ºi funcþionarea
Corpului Pompierilor Militari ºi ale art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind funcþionarea Centrului de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor,
se certificã:
PRODUSUL
PRODUCÃTORUL
adresa:

þara

FURNIZORUL
adresa:

þara

Produsul identificat prin Fiºa tehnicã nr. ........................ din .................................., anexatã,
este conform cu prevederile ................ .
Certificatul este valabil pânã la data ................................................ .

ªeful Centrului de Studii,
Experimentãri ºi Specializare
pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor,
..........................................................................

ªeful biroului
avizare-certificare,
........................................

Certificatul de conformitate ºi fiºa tehnicã susþin Avizul tehnic de prevenire ºi stingere a
incendiilor nr. .............................. din ............................. .
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ANEXA Nr. 3
la metodologie

EXPERIMENTÃRI ªI

MODEL

CENTRUL DE STUDII

SPECIALIZARE P.S.I.

ROMÂNIA
MINISTERUL DE INTERNE
CORPUL POMPIERILOR MILITARI

+ ROMÂNIA +

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTÃRI ªI SPECIALIZARE
PENTRU PREVENIREA ªI STINGEREA INCENDIILOR Ñ C.S.E.S.P.S.I.

AGREMENT TEHNIC DE PREVENIRE ªI STINGERE A INCENDIILOR
nr. ............. din ...................
În baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea ºi funcþionarea
Corpului Pompierilor Militari ºi ale art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind funcþionarea Centrului de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor,
se agrementeazã tehnic:
PRODUSUL
PRODUCÃTORUL
adresa:

þara

FURNIZORUL
adresa:

þara

pentru a fi utilizat în domeniul prevenirii ºi stingerii incendiilor.
Produsul este identificat prin Fiºa tehnicã nr. .................. din ................... .
Agrementul tehnic este valabil pânã la data .............................. .

ªeful Centrului de Studii, Experimentãri
ºi Specializare pentru Prevenirea
ºi Stingerea Incendiilor,
..................................................................

ªeful biroului avizare-certificare,
......................................................

Deþinãtorul agrementului tehnic poartã rãspunderea pentru utilizarea în condiþii legale a
produsului agrementat.
Nerespectarea condiþiilor din documentaþia în baza cãreia s-a eliberat prezentul agrement
tehnic atrage retragerea acestuia ºi rãspunderea potrivit legii.
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ANEXA Nr. 4
la metodologie

Model

ROMÂNIA
MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

AVIZ TEHNIC DE PREVENIRE ªI STINGERE A INCENDIILOR
nr. .............. din ....................
În baza prevederilor art. 17 lit. e) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea ºi funcþionarea
Corpului Pompierilor Militari ºi ale art. 8 alin. (1) din Normele generale de prevenire ºi stingere a
incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998,
se avizeazã tehnic:
PRODUSUL
PRODUCÃTORUL
adresa:

þara

FURNIZORUL
adresa:

þara

Prezentul aviz tehnic de prevenire ºi stingere a incendiilor este valabil numai însoþit de
urmãtoarele documente:
1. Certificat de conformitate nr. ............. din ................., emis de Centrul de Studii,
Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
2. Fiºa tehnicã de identificare nr. ............. din ....................., întocmitã de Centrul de Studii,
Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor.
Avizul tehnic este valabil pânã la data ............................ .

Comandantul Corpului Pompierilor Militari,
.........................................................................

Preºedintele Comisiei de avizare,
adjunct al comandantului,
.............................................

La cererea organelor abilitate de lege pentru îndrumarea ºi controlul activitãþii de prevenire ºi
stingere a incendiilor este obligatorie prezentarea avizului tehnic p.s.i.
Deþinãtorul avizului tehnic p.s.i. poartã rãspunderea pentru utilizarea în condiþii legale a
produsului avizat.
Nerespectarea condiþiilor din documentaþia în baza cãreia s-a eliberat prezentul aviz tehnic
p.s.i. atrage retragerea acestuia ºi rãspunderea potrivit legii.
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MINISTERUL DE INTERNE

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice
care presteazã lucrãri de termoprotecþie, ignifugare, verificare, întreþinere ºi reparare
a autospecialelor ºi a altor mijloace tehnice destinate apãrãrii împotriva incendiilor
Ministrul de interne,
având în vedere prevederile art. 17 lit. a) ºi l) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea ºi funcþionarea
Corpului Pompierilor Militari ºi ale art. 48 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea împotriva
incendiilor, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 212/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteazã lucrãri de termoprotecþie,
ignifugare, verificare, întreþinere ºi reparare a autospecialelor ºi a altor mijloace tehnice destinate apãrãrii împotriva
incendiilor, prevãzutã în anexa care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Inspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari, prin marile unitãþi ºi unitãþile de pompieri militari, va
urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteazã lucrãri de

termoprotecþie, ignifugare, verificare, întreþinere ºi reparare
a autospecialelor ºi a altor mijloace tehnice destinate
apãrãrii împotriva incendiilor atrage rãspunderea juridicã,
potrivit legii.
Art. 4. Ñ (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la 30
de zile de la data publicãrii.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice
dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.

Ministru de interne,
Ioan Rus
Bucureºti, 14 iunie 2001.
Nr. 86.
ANEXÃ

METODOLOGIE
privind atestarea persoanelor juridice care presteazã lucrãri de termoprotecþie, ignifugare, verificare,
întreþinere ºi reparare a autospecialelor ºi a altor mijloace tehnice destinate apãrãrii împotriva incendiilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta metodologie stabileºte cadrul de
desfãºurare a activitãþii de atestare a persoanelor juridice
care presteazã lucrãri de termoprotecþie, ignifugare, verificare, încãrcare ºi reparare a stingãtoarelor, verificare,
întreþinere ºi reparare la sistemele, instalaþiile, aparatele ºi
dispozitivele de semnalizare, alarmare ºi alertare în caz de
incendiu, verificare, întreþinere ºi reparare la sisteme,
instalaþii ºi dispozitive de limitare ºi stingere a incendiilor,
întreþinere ºi reparare a autospecialelor destinate apãrãrii
împotriva incendiilor.
(2) Atestarea persoanelor juridice care desfãºoarã activitãþi de verificare, întreþinere ºi reparare a altor mijloace
tehnice destinate apãrãrii împotriva incendiilor se face, dupã
caz, prin metodologii specifice.
Art. 2. Ñ În aplicarea prezentei metodologii se utilizeazã
urmãtoarele definiþii:
a) certificat de atestare Ñ document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indicã existenþa încrederii
adecvate cã persoana juridicã numitã este competentã sã
efectueze anumite servicii;

b) evaluare Ñ examinare sistematicã a mãsurii în care
persoana juridicã este capabilã sã satisfacã condiþiile specifice;
c) referat de supraveghere Ñ document în care se consemneazã dacã se menþin sau nu se menþin condiþiile
tehnico-organizatorice care au stat la baza atestãrii.
Art. 3. Ñ Atestarea persoanelor juridice care executã pe
teritoriul României lucrãri de termoprotecþie, ignifugare, verificare, întreþinere ºi reparare a stingãtoarelor, verificare,
întreþinere ºi reparare la sistemele, instalaþiile, aparatele ºi
dispozitivele de semnalizare, alarmare ºi alertare în caz de
incendiu, verificare, întreþinere ºi reparare la sistemele,
instalaþiile ºi dispozitivele de limitare ºi stingere a incendiilor, întreþinere ºi reparare a autospecialelor destinate
apãrãrii împotriva incendiilor este obligatorie.
CAPITOLUL II
Desfãºurarea activitãþii de atestare
Art. 4. Ñ Pentru atestare solicitantul depune dosarul de
atestare la Centrul de Studii, Experimentãri ºi Specializare
pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor, denumit în continuare C.S.E.S.P.S.I., unitate specializatã din structura
Corpului Pompierilor Militari.
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Art. 5. Ñ (1) Dosarul de atestare trebuie sã cuprindã
urmãtoarele documente:
a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;
b) copii legalizate de pe urmãtoarele documente: statutul societãþii comerciale, care trebuie sã cuprindã obiectul
de activitate conform codului CAEN ºi precizarea clarã a
activitãþii desfãºurate, menþionatã la art. 1; hotãrârea
judecãtoreascã de înfiinþare a societãþii comerciale; certificatul de înmatriculare ºi certificatul de înregistrare fiscalã;
c) lista cuprinzând personalul atestat conform procedurii
aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari ºi
copii de pe certificatele de competenþã;
d) lista cuprinzând mijloacele tehnice din dotare, dupã
caz, buletinele de verificare metrologicã emise de laboratoare autorizate metrologic, ISCIR etc. (conform anexelor
nr. 2.1Ñ2.6); pentru mijloacele tehnice cumpãrate în anul
solicitãrii atestãrii se admit facturile fiscale ºi certificatele de
calitate ºi garanþie;
e) procedurile de lucru.
(2) În cazul în care solicitantul nu prezintã toate documentele prevãzute la alin. (1), C.S.E.S.P.S.I. comunicã în
scris, în cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii cererii,
neconformitãþile constatate.
(3) În cazul în care solicitantul nu rezolvã neconformitãþile în cel mult 60 de zile de la comunicare, dosarul
este respins.
Art. 6. Ñ (1) Atestarea persoanelor juridice prevãzute la
art. 1 se efectueazã pe baza dosarului de atestare de
cãtre C.S.E.S.P.S.I., prin Comisia de atestare, care este
desemnatã anual, prin ordin, de cãtre comandantul
Corpului Pompierilor Militari.
(2) Preºedintele Comisiei de atestare este ºeful
C.S.E.S.P.S.I.
(3) Componenþa ºi modul de lucru ale comisiei sunt stabilite prin procedura aprobatã de comandantul Corpului
Pompierilor Militari.
Art. 7. Ñ (1) Comisia de atestare are urmãtoarele
atribuþii:
a) studiazã ºi analizeazã dosarul de atestare ºi
hotãrãºte asupra emiterii certificatului de atestare;
b) hotãrãºte asupra retragerii certificatului de atestare;
c) transmite periodic publicaþiilor de specialitate lista
cuprinzând persoanele juridice atestate, precum ºi persoanele cãrora li s-a retras certificatul de atestare, în vederea
publicãrii.
(2) Membrii Comisiei de atestare trebuie sã asigure
pãstrarea secretului profesional asupra informaþiilor din
documentele studiate, potrivit legii.
(3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în
anexa nr. 3.
Art. 8. Ñ Comisia de atestare se întruneºte cel puþin o
datã pe lunã sau ori de câte ori este necesar.
Art. 9. Ñ Certificatul de atestare se acordã pe o
perioadã de 3 ani.
Art. 10. Ñ Hotãrârea de atestare se comunicã solicitantului în scris, în termen de 30 de zile de la data prezentãrii documentaþiei complete.
CAPITOLUL III
Supravegherea persoanelor juridice atestate
Art. 11. Ñ (1) Supravegherea persoanelor juridice atestate se realizeazã prin audit de cãtre specialiºti nominalizaþi din C.S.E.S.P.S.I. ºi, dupã caz, din marile unitãþi ºi
unitãþile militare de pompieri, cel puþin o datã pe durata
de atestare.
(2) Lista cuprinzând persoanele nominalizate din marile
unitãþi ºi unitãþile de pompieri militari pentru efectuarea

auditului se aprobã de comandantul Corpului Pompierilor
Militari dupã efectuarea de cãtre acestea a unei pregãtiri
specifice la C.S.E.S.P.S.I.
Art. 12. Ñ (1) Persoanele juridice atestate trebuie sã
permitã accesul necondiþionat al auditorilor în spaþiile de
lucru, la toate documentele ºi la toate lucrãrile efectuate.
(2) Controlul calitãþii lucrãrilor efectuate se realizeazã pe
baza procedurilor de lucru întocmite în conformitate cu
reglementãrile tehnice specifice în vigoare, la minimum
3 lucrãri alese de auditor, ºi se consemneazã într-un referat
de supraveghere.
Art. 13. Ñ (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
(2) Auditul de supraveghere planificat se comunicã de
C.S.E.S.P.S.I. persoanei juridice în cauzã cu cel puþin
15 zile înainte de a fi efectuat.
(3) Auditul de supraveghere inopinat se executã în
urma reclamaþiilor unui beneficiar cu privire la calitatea
lucrãrilor efectuate de persoana juridicã atestatã sau ori de
câte ori existã dovezi obiective care impun efectuarea
supravegherii.
Art. 14. Ñ La auditul de supraveghere se verificã
menþinerea condiþiilor care au stat la baza atestãrii.
Art. 15. Ñ (1) În urma auditului de supraveghere se
întocmeºte referat de supraveghere.
(2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat
în anexa nr. 4.
CAPITOLUL IV
Suspendarea, retragerea ºi anularea atestãrii persoanelor
juridice
Art. 16. Ñ În cazul constatãrii unor abateri de la
condiþiile care au stat la baza atestãrii, C.S.E.S.P.S.I. suspendã atestarea ºi atenþioneazã persoana juridicã ca în cel
mult 30 de zile sã remedieze deficienþele constatate.
Art. 17. Ñ (1) Abaterile constatate, atenþionarea ºi termenul de suspendare se consemneazã într-un raport întocmit în 3 exemplare care se distribuie astfel:
a) un exemplar la persoana juridicã în cauzã;
b) un exemplar la unitatea teritorialã de pompieri militari
competentã;
c) un exemplar la C.S.E.S.P.S.I.
(2) Constatãrile din raport se vor menþiona ºi în registrul
de control aflat la persoana juridicã.
Art. 18. Ñ (1) Suspendarea se ridicã dacã în urma
unei verificãri persoana juridicã în cauzã dovedeºte cã s-au
eliminat cauzele care au dus la luarea mãsurii de suspendare.
(2) Perioada de suspendare nu se adaugã duratei de
valabilitate a certificatului de atestare.
(3) Verificarea în vederea ridicãrii suspendãrii se efectueazã de C.S.E.S.P.S.I.
Art. 19. Ñ Pe perioada suspendãrii persoana juridicã
suspendatã nu are dreptul de a mai executa lucrãri în
domeniul în care era atestatã. În caz contrar se retrage
certificatul de atestare în vederea anulãrii.
Art. 20. Ñ (1) Dacã în termen de 30 de zile persoana
juridicã cãreia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada
înlãturãrii cauzelor care au stat la baza suspendãrii,
C.S.E.S.P.S.I. retrage ºi anuleazã certificatul de atestare.
(2) Retragerea ºi anularea certificatului de atestare se
comunicã în scris persoanei juridice în cauzã, precum ºi
unitãþii teritoriale de pompieri militari competente.
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CAPITOLUL V
Menþinerea atestãrii persoanei juridice
Art. 21. Ñ (1) Atestarea persoanei juridice este
menþinutã prin prelungirea cu încã 3 ani a termenului de
valabilitate a certificatului de atestare de cãtre
C.S.E.S.P.S.I.
(2) Menþinerea atestãrii se face pe baza dosarului iniþial
de atestare actualizat ºi a referatului/referatelor de supraveghere.
Art. 22. Ñ Pentru menþinerea atestãrii persoana juridicã
trebuie sã depunã la C.S.E.S.P.S.I., cu cel puþin 90 de zile
înaintea expirãrii termenului de valabilitate a certificatului de
atestare, documentele urmãtoare:
a) cerere de menþinere a atestãrii;
b) certificatul de atestare, în original;
c) documentele actualizate, dupã caz.
Art. 23. Ñ Decizia cu privire la menþinerea atestãrii este
luatã de Comisia de atestare ºi se comunicã în scris în
termen de 15 zile de la data întrunirii acesteia.
CAPITOLUL VI
Contestaþii ºi reclamaþii
Art. 24. Ñ Contestaþiile se adreseazã comandantului
Corpului Pompierilor Militari, iar reclamaþiile se adreseazã
ºefului C.S.E.S.P.S.I.
Art. 25. Ñ Soluþionarea contestaþiilor ºi reclamaþiilor se
face conform procedurii de tratare a contestaþiilor ºi a
reclamaþiilor, aprobatã de comandantul Corpului Pompierilor
Militari.
Art. 26. Ñ Deciziile comandantului Corpului Pompierilor
Militari referitoare la soluþionarea contestaþiilor rãmân
definitive.
CAPITOLUL VII
Înregistrãri privind atestarea
Art. 27. Ñ C.S.E.S.P.S.I. pãstreazã dosarele de atestare pentru o duratã de 10 ani dupã expirarea termenului
de valabilitate a certificatului de atestare.
Art. 28. Ñ Dosarele de atestare pãstrate în arhiva
C.S.E.S.P.S.I. cuprind documentaþia ce justificã atestarea,
completatã cu documentele provenite din auditul de supraveghere, cererile de menþinere, contestaþii, reclamaþii etc.

Art. 29. Ñ (1) Accesul la dosarele de atestare se face
pe baza unei liste nominale aprobate de ºeful
C.S.E.S.P.S.I.
(2) Persoanele juridice au drept de acces la dosarul
propriu.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 30. Ñ Persoanele juridice atestate au urmãtoarele
obligaþii:
a) sã asigure pãstrarea în permanenþã a condiþiilor tehnice ºi organizatorice pe baza cãrora s-a emis certificatul
de atestare;
b) sã menþinã înregistrãri privind toate lucrãrile executate;
c) sã comunice în scris C.S.E.S.P.S.I. modificãrile survenite în sistemul propriu de calitate sau în condiþiile care
au stat la baza atestãrii, în termen de 15 zile de la data
producerii acestora;
d) sã transmitã C.S.E.S.P.S.I. documentele actualizate
(buletin de verificare metrologicã, certificate de competenþã
etc.);
e) sã achite în avans contravaloarea prestãrilor de servicii incluse în activitatea de audit de supraveghere.
Art. 31. Ñ Persoanele juridice atestate poartã întreaga
rãspundere pentru activitãþile desfãºurate ori în legãturã cu
acestea ºi nu se pot prevala de certificatul de atestare
acordat de C.S.E.S.P.S.I. pentru a fi exonerate de rãspundere sau pentru împãrþirea rãspunderii ce le revine potrivit
legii.
Art. 32. Ñ (1) Persoanele juridice atestate trebuie sã
asigure pentru fiecare sucursalã cel puþin o persoanã fizicã
atestatã ºi mijloacele tehnice prevãzute în anexele nr. 2.1Ñ2.6.
(2) Fiecare filialã constituitã conform Legii nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, republicatã, este atestatã conform prevederilor prezentei metodologii.
Art. 33. Ñ Pentru aplicarea prezentei metodologii
C.S.E.S.P.S.I. elaboreazã proceduri specifice aprobate de
comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publicã
în publicaþiile de specialitate.
Art. 34. Ñ (1) Tarifele ºi, dupã caz, contravaloarea
prestãrilor de servicii efectuate în vederea atestãrii se stabilesc în condiþiile legii.
(2) Achitarea tarifelor, respectiv a contravalorii serviciilor
prestate pe bazã de contract, pentru verificarea în teren se
face la sediul C.S.E.S.P.S.I. ºi, dupã caz, la sediul marilor
unitãþi sau al unitãþilor de pompieri militari prestatoare.
Art. 35. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1
la metodologie

Cãtre
ªeful Centrului de Studii, Experimentãri ºi Specializare
pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
Subsemnatul/Subsemnata ................, în calitate de manager/patron al ................ , persoanã
juridicã, cu sediul în localitatea ................ , judeþul ................ , str. .................. nr. ................ , înregistratã la Registrul comerþului sub nr. ................... , solicit atestarea pentru executarea lucrãrilor
de ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
În susþinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numãr de ................ documente,
care atestã îndeplinirea condiþiilor ºi criteriilor prevãzute în Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteazã lucrãri de termoprotecþie, ignifugare, verificare, întreþinere ºi reparare
a autospecialelor ºi a altor mijloace tehnice destinate apãrãrii împotriva incendiilor, aprobatã prin
Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.
Declar cã am luat cunoºtinþã de obligaþiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.
Localitatea ................ Data ................
Semnãtura
.......................................
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ANEXA Nr. 2.1
la metodologie
LISTA

cuprinzând dotarea minimã necesarã persoanelor juridice
care executã lucrãri de termoprotecþie
1. Instalaþie de sablare Ñ omologatã sau documente similare
2. Perii mecanice abrazive
3. Instalaþie de aplicare a vopselelor cu presiune nominalã de minimum 240 atm, cu
presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minim
1/30 Ñ omologatã sau documente similare.
4. Set duze de la 0,48 mmÑ0,84 mm
5. Dispozitiv de determinare a aderenþei grundului conform SR ISO 2409Ñ1994 Ñ verificat
metrologic de un laborator autorizat
6. Dispozitive de mãsurat grosimea stratului umed Ñ verificate metrologic de un laborator
autorizat
7. Aparate de mãsurat umiditatea ºi temperatura suprafeþei metalului Ñ verificate metrologic
de un laborator autorizat
8. Aparat electronic de mãsurat grosimea stratului uscat Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat
9. Etaloane pentru grade de curãþare conform ISO 8501-1 (STAS 10166/1-77)
10. Pensule de diferite mãrimi
11. Perii rulou.

ANEXA Nr. 2.2
la metodologie
LISTA

cuprinzând dotarea minimã necesarã persoanelor juridice care executã lucrãri de ignifugare
1. Utilaj pentru executarea vopsirii (vermorel, compresor, pistol de vopsit, instalaþie tip
Airless) Ñ manometre verificate metrologic de un laborator autorizat
2. Duze diverse
3. Perii de sârmã (acþionate manual ºi mecanic)
4. Pensule de diferite tipuri
5. Balanþã tehnicã cu diviziuni pentru indicarea gramelor Ñ verificatã metrologic de un laborator autorizat
6. Unelte diverse: ºpaclu, cancioc, gãleþi, ferãstrãu
7. Aparat de mãsurat umiditatea lemnului Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat
8. Aparat de mãsurat umiditatea ºi temperatura aerului Ñ verificat metrologic de un laborator
autorizat.

ANEXA Nr. 2.3
la metodologie
LISTA

cuprinzând dotarea minimã necesarã persoanelor juridice care executã lucrãri de verificare,
încãrcare ºi reparare a stingãtoarelor
1. Dispozitiv pentru încãrcarea buteliilor cu CO2 Ñ omologat sau documente similare
2. Dispozitiv pentru verificarea hidraulicã a corpului stingãtoarelor Ñ omologat sau
documente similare
3. Banc de lucru (cu menghinã paralelã ºi menghinã pentru þevi)
4. Trusã de scule de lãcãtuºerie
5. Trusã de chei (fixe, inelare, tubulare)
6. Trusã de vopsitorie
7. Compresor de aer de 12 bari Ñ manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
8. Polizor (de banc sau portabil)
9. Maºinã de gãurit
10. Perii din sârmã
11. Sitã pentru cernut pulbere
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sitã pentru filtrat soluþiile A ºi B
Pâlnie
Cântar pânã la 10 kg Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat
Cântar pânã la 50 kg Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat
Termometru Ñ 100¼C
Pensule de diferite mãrimi.
ANEXA Nr. 2.4
la metodologie
LISTA

cuprinzând dotarea minimã necesarã persoanelor juridice care executã lucrãri de verificare,
întreþinere ºi reparare a instalaþiilor de semnalizare a incendiilor
1. Multimetru de mãsurã pentru mãrimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului,
rezistenþa electricã etc.) cu clasã de precizie sub 2% Ñ verificat metrologic de un laborator
autorizat)
2. Megohmetru Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat
3. Sursã de tensiune stabilizatã
4. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)
5. Maºinã de gãurit portabilã (rotopercutoare)
6. Simulator tip spray pentru verificat detectoare (în cazul în care producãtorul impune
asemenea mijloace) Ñ documente de provenienþã de la furnizor
7. Scãri diverse (simple, duble-articulate)
8. Aparat pentru mãsurarea radiaþiilor (în cazul depozitãrii unor detectoare cu surse
radioactive) Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat.
NOTÃ:

Se va indica seria aparatelor de mãsurã din dotare.

ANEXA Nr. 2.5
la metodologie
LISTA

cuprinzând dotarea minimã necesarã persoanelor juridice care executã lucrãri de verificare,
întreþinere ºi reparare a instalaþiilor de stins incendii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Generator de sudurã cu acetilenã
Transformator (convertizor) pentru sudurã
Maºinã de gãurit portativã (cu percuþie)
Trusã de lãcãtuºerie
Polizor de banc (dublu, simplu)
Strung (facultativ)
Ferãstrãu de tãiat metale (manual)
Dispozitiv de tãiat metale cu disc abraziv
Polizor manual
Maºinã (dispozitive) pentru filetat pânã la 4Ó
Electrocompresor Ñ manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
Ciocan pneumatic (dupã caz)
Cântar (cel puþin 100 kg) Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat
Banc de lucru (cu menghinã paralelã ºi menghinã pentru þevi, maºinã de gãurit de banc)
Pompã hidraulicã (cel puþin 15 bari)
Trusã de chei (fixe, inelare)
Trusã de burghie pentru beton
Trusã de burghie pentru metal
Set de pile
Set de filiere
Set de ºurubelniþe
Trusã de vopsitorie
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ANEXA Nr. 2.6
la metodologie
LISTA

cuprinzând dotarea minimã necesarã persoanelor juridice care executã lucrãri de verificare,
reparare ºi întreþinere a autospecialelor destinate apãrãrii împotriva incendiilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Macara rulantã de cel puþin 5 t/f Ñ verificatã metrologic de un laborator autorizat
Palan pânã la 5 t/f Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat
Trusã mecanicã auto
Trusã electricã auto
Trusã de tapiþerie
Utilaje pentru prelucrãri prin aºchiere (strung, frezã, maºinã de gãurit, polizor)
Aparat de sudurã autogenã
Aparat de sudurã electricã
Butelii de oxigen (verificate I.S.C.I.R.)
Butelii de acetilenã (verificate I.S.C.I.R.)
Compresor de aer
Manometru Ñ verificat metrologic de un laborator autorizat
Trusã de vopsitorie
Maºinã de gãurit portativã
Polizor portativ
Prese diferite (rulmenþi, presetupe)
Rampã pentru schimbat uleiul (20 t).

ANEXA Nr. 3
la metodologie

ROMÂNIA
MINISTERUL DE INTERNE
CORPUL POMPIERILOR MILITARI

Centrul de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor

CERTIFICAT DE ATESTARE
Nr. .................... din ....................
În baza prevederilor art. 17 lit. a) ºi l) din Legea nr. 121/1996, ale art. 2 lit. h) din
Hotãrârea Guvernului nr. 1.164/1996 ºi ale art. 48 alin. (2) ºi (3) din Ordonanþa Guvernului
nr. 60/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi a Dosarului nr. ....................
din ...................., Societatea Comercialã ........................................ din localitatea ....................,
str. .................... nr. ......., judeþul ...................., înregistratã la Registrul comerþului cu
nr. ...................., se atesteazã ca persoanã juridicã pentru executarea lucrãrilor de
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Perioada pentru care se acordã atestarea ......................................................................
Nerespectarea cerinþelor obligatorii atrage anularea certificatului de atestare.
ªeful Centrului de Studii,
Experimentãri ºi Specializare pentru
Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor,
...........................................................
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ANEXA Nr. 4
la metodologie
MINISTERUL DE INTERNE

Corpul Pompierilor Militari
Brigada/Grupul de Pompieri
a/al judeþului .......................
Vãzut
Comandantul unitãþii,
.....................................
REFERAT DE SUPRAVEGHERE

Nr. .................... din ....................
Noi, .........................................................., auditori din Brigada/Grupul de Pompieri a/al
(gradul, numele ºi prenumele),

judeþului ........................................, ºi domnul/doamna .................................., având funcþia de ........
.........................................., din partea Societãþii Comerciale ..............................................................,
str. ........................................ nr. ..................., bl. ..................., sc. ...................., ap. ...................,
localitatea ...................., judeþul (sectorul) ..................................., tel. ................., care executã lucrãri
de .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................., în baza Certificatului de atestare
nr. ..................., eliberat de Centrul de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi
Stingerea Incendiilor la data de .............................., am procedat la verificarea condiþiilor tehnicoorganizatorice ºi a lucrãrilor executate pentru îndeplinirea cerinþelor obligatorii din Metodologia de
atestare a persoanelor juridice care presteazã lucrãri de termoprotecþie, ignifugare, verificare,
întreþinere ºi reparare a autospecialelor ºi a altor mijloace tehnice destinate apãrãrii împotriva
incendiilor, aprobatã prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001, ºi am constatat:
Ñ persoanele fizice atestate (numele, prenumele, numãrul certificatului de competenþã Ñ data
expirãrii): .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ñ buletinele de verificare metrologicã emise de ...................... cu numerele: ......................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
Ñ lista cuprinzând mijloacele tehnice este/nu este întocmitã conform listei de dotare din
dosarul de atestare: ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
Ñ registrul de evidenþã a lucrãrilor este/nu este þinut la zi;
Ñ personalul atestat respectã/nu respectã procedura de lucru;
Ñ spaþiul de lucru este/nu este adecvat condiþiilor de lucru ºi are/nu are asigurate mãsurile
de prevenire ºi stingere a incendiilor;
Ñ modificãri în sistemul calitãþii: ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .
Au fost verificate lucrãrile efectuate la urmãtoarele obiective:
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................
Constatãri în urma verificãrii lucrãrilor:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .
Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare dupã cum urmeazã:
Ñ un exemplar la Centrul de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi
Stingerea Incendiilor;
Ñ un exemplar la Brigada/Grupul de pompieri ............................ a/al judeþului .....................;
Ñ un exemplar la Societatea Comercialã ................................................................................ .

Auditor,
...............................

Am luat cunoºtinþã.
Manager,
............................................

Responsabil cu activitatea,
.............................................
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