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NOTĂ TELEFONICĂ 

Urgent către, 

~ MINISTERUL 
'' EDUCAŢIEI i NAŢIONALE 

toate unităţile de invăţământ cu personalitate juridică de stat şi particulare 

din judeţul Dolj 

În atenţia doamnelor/domnilor directori, 

Ca urmare a adresei Nr 2538/ 08.04.2013 înregistrată la ISJ Dolj vă 

informăm că este obligatorie obţinerea avizului şi autorizaţiei de securitate la 

incendiu, indiferent de suprafaţa construită pentru clădirile în care se 

desfăşoară activităţi de învăţământ. Acestea sunt prevăzute în HG 1739/2006, 

Art. 1 , lit. m conform adresei Inspectoratului Pentru Situaţii De Urgenţă 

"Oltenia" al Judeţului Dolj. 

Documentele necesare le puteţi regăsi în adresa ataşată . 

CEA-FLOREA 

Inspector Şcolar de specialitate IDI, 

Prof. Răzvan ircea Jenaru 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSPECTORATUL GENERAL PiiU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

o 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"OLTENIA" AL JUDEŢULUI DOW 

CĂTRE, 

NESECRET 
Exmplar nr. l 
Nr . .33f H 2.5 
Craiova, 02.04.2013 

- În atenţia d-lui Inspector Şcolar General Bercea Florea Georgică -

Urmare a numeroaselor apeluri telefonice şi a unor adrese din partea 
reprezentanţilor mai multor unităţi şcolare, prin care ni s-au solicitat informaţii privind 
necesitatea şi condiţiile obţinerii avizelor de securitate la incendiu pentru clădirile pe 
care le deţin şi în care se desfăşoară activităţi de învăţământ, considerăm oportun să vă 
aducem la cunoştinţă următoarele: 

• Conform prevederilor legislaţiei în vigoare la această dată, respectiv, HG 
1739/2006, Art. 1, !it. m), pentru clădirile sau spaţiile amenajate în clădiri, având 
destinaţia de învăţământ, este obligatorie solicitarea şi obţinerea avizului şi 

autorizaţiei de securitate la incendiu, indiferent de suprafaţa construită; 
• Potrivit Art. 30 (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, avizele de securitate la incendiu se emit înainte de începerea lucrărilor 
de execuţie la construcţiile noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea 
destinaţiei celor existente, iar autorizaţiile, înainte de punerea în funcţiune a 
acestora; 
• A vizele de securitate la incendiu sunt actele emise de Inspectoratele pentru 
Situaţii de Urgenţă, după verificarea de conformitate cu prevederile 
reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, 
adoptate în documentaţiile tehnice. ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea 
cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor 
amenajări; 

• Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele emise de către 

inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor 
privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei 
esenţiale "securitate la incendiu" la construcţii, instalaţii şi alte amenajări; 
• Avizul de securitate la incendiu, solicitat de dumneavoastră unităţilor 
şcolare, nu presupune şi realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
adoptate în documentaţiile supuse avizării, realizarea acestora fiind cerificată, prin 
autorizatia de securitate la incendiu, emisă de unitatea noastră după verificarea în 
teren. 
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Prin urmare, în cazul în care solicitaţi în mod expres autorizatii de 
securitate la incendiu tuturor unităţilor şcolare, precizăm, că pentru clădirile de 
învăţământ care funcţionează fără acest act şi care se încadrează într-una din 
următoarele situaţii: 

1. avizul de securitate la incendiu nu a fost solicitat prin certificatul de 
urbanism; 

2. nu s-a solicitat, de către beneficiar, aviz de securitate la incendiu, în cazul 
schimbărilor de destinaţie şi modernizărilor la construcţii care, potrivit legii, nu 
necesitau autorizaţii de construire; 

3. a fost emis avizul de securitate la incendiu, dar au trecut mai mult de 6 
luni de la data încheierii procesului verbal de recepţie; 

4. la data construirii şi punerii în funcţiune nu exista bază legală care să 
impună obţinerea avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu sau nu intrau 
sub incidenţa legislaţiei care impunea aceste documente, 

autorizaţia de securitate la incendiu poate fi dobândită pe baza documentelor 
precizate la art. 13 ( 1) din "Normele metodologice de avizare şi autorizare 
privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă", aprobate cu O.M.A.I. nr. 
3/2011, respectiv: 

a) certificatul de urbanism -două exemplare în copie; 
b) autorizaţia de construire- două exemplare în copie; 
c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu"- două 

exemplare; 
d) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi, piesele desenate 

la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul 
tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare, precum şi la instalaţiile de 
protecţie împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate 
de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa "securitate la incendiu" -construcţii şi instalaţii, 
în cazul în care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de 
performanţă la foc pentru construcţia în cauză- două exemplare; 

e) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza 
raportului de expertiză în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către 
expertul tehnic pentru cerinţa "securitate la incendiu", când prin raportul de expertiză tehnică 
se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză 
-două exemplare; 

1) planul de situaţie cuprinzând am plasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate 
în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de 
vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de 
căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor- două exemplare; 

g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- două exemplare; 
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h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu 
rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese 
verbale de lucrări ascunse etc, în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea 
cerinţei esenţiale "securitate la incendiu"- două exemplare; 

i) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" -
construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee şi, după 
caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză- două exemplare; 

j) cerere-tip- două exemplare; 
k) opisul cu documentele depuse- două exemplare 

Cu privire la cele mai susmeuţionate, vă rugăm să informaţi toate unităţile de 
învăţămâmt. 

Cu deosebită stimă, 

' ŞEF ADJUNCT IN~PEPOR ŞEF 
Colonel, ~~ ~ 

Pă:q · exan,dru 

Str. Henry Fard, nr. 14, 200745, Craiova 
Tel: 0251.510126; Fax: 0251.51012 

isuolteniadolj@yahoo.com 
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