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CĂTRE TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

DE STAT ŞI PARTICULAR 

Vă aducem la cunoştinţă, în anexă, obligaţia fiecărei unităţi şcolare de a face toate 
demersurile necesare în scopul obţinerii avizului de securitate la incendiu(PSI), conform 
adresei transmise de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, nr. 303/06.03.2013 

Inspector M.C.D. 

Praf. Oprică Puiu 
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Prin prezenta, vă punem la dispoziţie, în anexa la prezenta, o copie de pe adresa Ministerului 
Afacerilor Interne nr. 2503/11.02.2013, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 
8260/14.02.2013 şi la ARACIP cu nr. 303/15.02.2013 referitoare la constatarea, cu ocazia controalelor de 
prevenire a incendiilor efectuate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al 
mtUJicipiuhJi Bucureşti, a unor încălcări ale legislaţiei privind apărarea impotriva incendi.ilor. 

t11 aceste condiţii, vă atmgem atenţ-ia unor aspecte prevăzute de legislaţia în vigoare: 

1. Avizul de sectu·itate la ince11diu (PSI) este document obligatoriu de prezentat la ARACJP fn 
cadrul rapoartelor de evaluare internă depuse de unităţile de lnvăţămâtlt preuniversitar de 
stat şi particular Îll vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a 
acreditării. În cazul în care acestea nu conţin avizul PSI, ARACIP respinge ca inadmisi.bile 
cereri.le depuse; 

2. Avizul de securitate la incendiu (PSI) este document solicitat în mod expres de ARACIP şi 

în cadrul rapoartelor de evaluare internă pe care unităţile de înv~ţământ preuniversitar de 
stat şi particular le depun în vederea des.făşurăriî activităţilor de evaluare externă periodică, 
întmcât această evaluare presupune îndeplinirea de către unităţile şcolare a tuturor 
condiţiilor minime de funcţiot1are. 

Luând în considerare aceste aspecte, vă rugăm, totodată, să acţionaţi potrivit competenţelor dvs. şi 
să dispuneţi demerşurile concrete pentm soluţio11area, în regim de urgenţă, a deficienţelor constatate şi 

prezentate fn adresa Ministerului Afacerilor Interne sus-- menţionată. 

Cu consideraţie, 

Consilier juridic, 
Alina- Aura. Râpă 
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