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

(PROIECTANT)  INSPECTOR ŞEF, 
 

 
F I Ş Ă   T E H N I C Ă  

în vederea emiterii Acordului Unic. 
pentru avizul privind securitatea la incendiu, 

 

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) 
              
              
             
              

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 / 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 de securitate la incendiu, 
 

 

I. DATE GENERALE  
1. Baza legală 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, 
modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001; 
 - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de 
prevenire şi stingere a incendiilor; 
 - HGR nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă; 
 - HGR nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste; 
 - Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţă la 
foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 
 2. Conţinutul documentaţiilor 
 - Cererea tip (în două exemplare); 
 - Opisul cu specificarea documentelor depuse (în două exemplare); 

- Certificatul de urbanism şi planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie);     
- Referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială de calitate - securitate la incendiu, după caz; 
- Documentaţia tehnică specifică, care va cuprinde piese scrise şi desenate din care să rezulte performanţele şi condiţiile 

pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale de calitate “securitate la incendiu”, prevăzute în reglementările tehnice de specialitate; 
- Scenariul de siguranţă la foc elaborat în conformitate cu metodologia aprobată prin Ordinul ministrului de interne nr. 

84/2001.     
 3. Durata de emitere a avizului 
 Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. 
 
 II. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR (4): 
 (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) 
             
             
             
              
 
 III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE (4) 

 a) Temei:-Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001;  
 b) Valoarea taxei de avizare este de 50 lei (RON). 
 c) Modalitatea de achitare a taxei: prin virament în contul RO60TREZ4065032XXX000636 deschis la Trezoreria 
 Municipiului Iaşi.         
  
 IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR (4): 
              
             
             
             
             
             
              
 
 

 
 
 
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. 
(4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului “FIŞĂ TEHNICĂ”. 


