
 (1)  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
"Mihail Grigore Sturdza" al judeţului Iaşi 

(PROIECTANT)  (AVIZATOR) 

 

 
F I Ş Ă   T E H N I C Ă 

În vederea emiterii Acordului Unic. 
pentru avizul privind protecţia civilă, 

 

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
1. Denumire (1)              

2. Amplasament (1)             

3. Beneficiar (1)              

4. Proiect (1) nr.    elaborator (1)          

 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI (1) (în funcţie de tipul de construcţie) 
2.1. Tipul construcţiei - structură            
2.2. Înălţime    m, număr niveluri    
2.3. Suprafaţa desfăşurată     m2; Suprafaţă construită    m2   
2.4. Suprafaţa subsolului (adăpostului de protecţie civilă)    m2     
2.5. Număr de salariaţi sau de locatari permanenţi (dacă este cazul)    
2.6. Dotarea adăpostului de protecţie civilă cu instalaţii (sanitară, electrică, filtroventilaţie)     
             
             
              

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (1): 
              
              
              
             
              

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE (1): 
             
              
              
 

         ÎNTOCMIT (2) 
L.S. 

              
  
5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, 
precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC / PAD / POE), se acordă: 
 

 
AVIZ FAVORABIL 

 
în vederea emiterii Acordului unic fără / cu următoarele condiţii (3)        
              
             
             
             
              
 
 
 
 

   (3) 

   (nume, prenume, semnătura) 

L.S. 
 

Data :      



PRECIZĂRI 
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FIŞĂ TEHNICĂ’’ 

pentru avizul privind protecţia civilă, 
 

I. DATE GENERALE  
1. Baza legală 

 -Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 1094 din 24.11.2005; 
 -Hotărârea Guvernului României nr. 560 din 15.06.2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este 
obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 526 din 21.06.2005, modificată 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 37 din 12.01.2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 47 din 19.01.2006;  
 -Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de 
protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii; 
 -Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a Primului ministru al României pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 
executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi; 
 2. Conţinutul documentaţiilor 

-Certificatul de urbanism (copie*); 
-Fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic, completată, semnată şi ştampilată de proiectant;    
-Titlul asupra imobilului (copie) 
-Planuri de situaţie şi de încadrare în zonă, anexă la certificatul de urbanism, vizate spre neschimbare; 
-Planul de arhitectură al celui mai jos nivel (două exemplare*); 
-Planul cu secţiunea prin care se intersectează în mod obligatoriu cel mai de jos nivel al construcţiei/adăpostului 
(două exemplare*); 
-Memoriu tehnic general*; 
-Memoriu tehnic de specialitate, întocmit conform precizărilor art. 8 lit. f) din Ordinul M.A.I. nr. 602/2003*; 
-Schema instalaţiei de filtroventilaţie din adăpost - unde este cazul, conform Normelor tehnice (original şi două copii*); 
-Schema instalaţiei electrice a adăpostului - unde este cazul, conform Normelor tehnice (original şi o copie*); 
-Dovada de achitare a tarifului de avizare (original şi o copie*) 
Notă: *) un exemplar al copiei se va reţine de către avizator.     

 3. Durata de emitere a avizului 
 Se calculează la 15 zile de la data înregistrării cererii şi depunerii documentaţiei complete. Termenul se poate prelungi cu 
 cel mult 5 zile, în cazul înregistrării unor contestaţii din partea solicitantului avizului. 
 II. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR: 

Criteriul general de stabilire a categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă 
este cel prevăzut la art. 1) [i art. 2) din Hotărârea Guvernului României nr. 560 din 15.06.2005, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 526 din 21.06.2005, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 37 din 12.01.2006, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 47 din 19.01.2006. În situaţia în care obiectivul pentru care se solicită avizul se 
încadrează în prevederile art. 1) [i art. 2) din H.G.R. nr. 560/2005, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii (P.A.C.) va conţine în mod obligatoriu [i detaliile tehnice solicitate la subpunctul 2 (conţinutul documentaţiilor) 
referitoare la adăpostul de protecţie civilă, proiectat în conformitate cu prevederile din "Normele tehnice privind 
proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolurile construcţiilor noi", respectându-se prescripţiile 
referitoare la suprafaţa utilă, grosimea planşeului, grosimea pereţilor exteriori, compartimentarea, dotarea etc. Fac 
excepţie de la obligativitatea construirii de adăposturi de protecţie civilă investiţiile prevăzute de art. 4) din H.G.R. nr. 560 
din 15.06.2005. 

 III. INDICAŢII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE 

a) Temei: - Conform prevederilor art. 25 litera d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă. 
 b) Cuantumul taxei va fi stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi. 
 c) Modalitatea de achitare a taxei: la casieria Consiliului Judeţean Iaşi.  
 IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR: 

Programul de avizare: în fiecare zi de vineri a săptămânii, între orele 08.00 - 12.00, la sediul Serviciului de Protecţie 
Civilă  din str. Codrescu nr. 6, camera 16. 

 
 
     

NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI “FIŞĂ TEHNICĂ” 
(1) De către proiectant – cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. 
(2) De către proiectant – cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat / autorizat în domeniu, 
potrivit prevederilor legale). 
(3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fişei depuse. 
 


