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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate
la incendiu și protecție civilă
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2) și ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (3) și ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (5)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind avizarea
și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,
prin inspectoratele județene și București—Ilfov, ia măsuri pentru
ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.
Art. 3. — Cererile de emitere a avizelor sau autorizațiilor de
securitate la incendiu sau protecție civilă depuse înainte de
intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluționează potrivit
dispozițiilor în vigoare la data depunerii.

Art. 4. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 3/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și
autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din
14 ianuarie 2011;
b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 130/2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2007.

Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă

București, 25 august 2016.
Nr. 129.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) În sensul prezentelor norme metodologice,
termenii și expresiile au următoarele semnificații:
a) aviz de protecție civilă — act emis în baza legii de către
inspectoratele pentru situații de urgență județene/București—
Ilfov, denumite în continuare inspectorate județene, după
verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor
tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentațiile tehnice
ale lucrărilor de construcții, pentru realizarea adăposturilor de
protecție civilă sau a punctelor de comandă;
b) autorizație de protecție civilă — act emis în baza legii de
către inspectoratele județene, prin care se certifică, în urma
verificării documentațiilor tehnice și în teren, realizarea
adăposturilor de protecție civilă sau a punctelor de comandă,
conform reglementărilor specifice;

c) instalație cu rol în asigurarea cerinței fundamentale
„securitate la incendiu” — orice instalație de stingere a incendiilor,
instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu,
instalație de desfumare/evacuare fum și gaze fierbinți, instalație
electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la
incendiu, instalație electrică pentru iluminat de siguranță, inclusiv
condițiile de alimentare și de funcționare a acestora, instalație de
protecție împotriva trăsnetului, instalație de detectare a gazelor
inflamabile sau instalație de inhibare a exploziei.
(2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni și
expresii având sensurile prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protecția
civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum și din alte
reglementări specifice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016
(3) Lista documentelor care atestă performanța la foc a
produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței
fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au
performanțe de comportare la foc se însușește de către
beneficiar și trebuie să cuprindă, după caz, următoarele
referențiale:
a) agrementul tehnic — document elaborat potrivit
prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru
produse, procedee și echipamente noi în construcții, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și
completările ulterioare, însoțit de avizul Comitetului Tehnic
Permanent pentru Construcții;
b) declarația de performanță — document emis în baza
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și
al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții
armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții
și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic
european — document emis în baza Directivei Consiliului
89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor
cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre
referitoare la materialele de construcții.
Art. 2. — Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu,
precum și cele de protecție civilă se emit, potrivit legii, de către
inspectoratele județene, pentru categoriile de construcții și
amenajări stabilite prin hotărâri ale Guvernului.
CAPITOLUL II
Documente necesare pentru obținerea avizelor
și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă
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(3) Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate
trebuie certificate individual prin semnătură și ștampilă de către
verificatorul de proiect atestat.
Art. 7. — (1) În situația în care lucrările de modificare și/sau
de schimbare a destinației vizează părți ale unei construcții
autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, atunci
documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze doar
spațiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o
analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința
fundamentală „securitate la incendiu” a întregii construcții.
(2) Autorizația de securitate la incendiu emisă pentru situația
prevăzută la alin. (1) constituie anexă la autorizația de securitate
la incendiu emisă inițial pentru acea construcție și se păstrează
în aceleași condiții.
(3) În situația în care lucrările de modificare și/sau de
schimbare a destinației vizează o construcție/spațiu, amenajare
sau instalație, care nu are autorizație de securitate la incendiu,
documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga
construcție/spațiu, amenajare sau instalație.
Art. 8. — Documentația tehnică trebuie să respecte
prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:
a) realizării construcțiilor noi;
b) realizării lucrărilor de modificare și/sau de schimbare a
destinației construcțiilor ori de modificare a instalațiilor existente
sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele
cerințe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea
nu pot fi îndeplinite;
c) depunerii cererii de emitere a autorizației pentru
construcțiile sau instalațiile care au fost puse în funcțiune fără
autorizație de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri
alternative în raport cu respectivele cerințe, atunci când în mod
justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.

SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune

Art. 3. — Documentațiile tehnice prevăzute de prezentele
norme metodologice se elaborează de către proiectanți,
persoane fizice sau persoane juridice, autorizați în condițiile
legii.
Art. 4. — Piesele scrise și desenate, inclusiv scenariul de
securitate la incendiu și referatele verificatorilor de proiecte
atestați, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice,
trebuie să fie datate, semnate olograf și ștampilate, pe fiecare
pagină și planșă, de către respectivii specialiști, potrivit
domeniului și specialității pentru care sunt atestați.
Art. 5. — (1) Scenariile de securitate la incendiu se
întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 și se
semnează, după caz, de către proiectanții de construcții,
amenajări și instalații utilitare și cu rol în asigurarea cerinței
fundamentale securitate la incendiu.
(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însușite
de către verificatori de proiecte atestați.
(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în
documentațiile tehnice ale construcțiilor și se păstrează de către
utilizatori — investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. —
pe toată durata de existență a construcțiilor și amenajărilor.
(4) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite
prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în
piesele desenate ale documentațiilor de proiectare/execuție.
Art. 6. — (1) Piesele scrise și desenate, inclusiv scenariul de
securitate la incendiu, și referatele verificatorilor de proiecte
atestați se depun în original, în două exemplare, dacă
prezentele norme metodologice nu prevăd altfel.
(2) Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe
bucăți lipite.

SECȚIUNEA a 2-a
Documente necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor

Art. 9. — Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza
documentelor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 10. — Avizele de protecție civilă se solicită pe baza
documentelor prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 11. — Autorizațiile de securitate la incendiu se solicită
pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 12. — Autorizațiile de protecție civilă se solicită pe baza
documentelor prevăzute în anexa nr. 5.
CAPITOLUL III
Desfășurarea activității de avizare și autorizare
Art. 13. — (1) Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu
și de protecție civilă se solicită inspectoratelor județene în a
căror zonă de competență urmează să fie realizate ori sunt
amplasate construcțiile, instalațiile sau amenajările respective,
de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea
nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, direct sau
prin împuterniciți, denumiți în continuare solicitanți.
(2) Documentația poate fi depusă și în format electronic,
însoțită de semnătura electronică a factorilor implicați în
procesul de avizare/autorizare.
(3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevăzute
în anexele nr. 6—8.
(4) Modelele cererilor de eliberare a autorizațiilor sunt
prevăzute în anexele nr. 9 și 10.
Art. 14. — (1) Termenul de emitere a avizelor este de
maximum 15 zile.
(2) Termenul de emitere a autorizațiilor este de maximum
30 de zile.
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(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) curg de la data
înregistrării cererii, dacă documentația depusă este completă.
(4) În situația în care documentația este incompletă, în
termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii,
inspectoratul județean comunică solicitantului, în scris,
documentele care trebuie depuse spre completare, precum și
faptul că trebuie să ridice documentația depusă.
(5) Documentele necesare completării documentației se
depun în maximum 30 de zile de la comunicare, de către
persoanele prevăzute la art. 13, cu adresă scrisă în care se
menționează numărul și data cererii.
(6) Dacă documentația a fost transmisă în format electronic,
documentele necesare completării se vor comunica în același
format, în maximum 30 de zile de la înștiințare, de către
persoanele prevăzute la art. 13, cu menționarea numărului și
datei cererii.
Art. 15. — În cazul adreselor prin care se comunică
solicitanților că investiția/obiectivul nu intră sub incidența
dispozițiilor hotărârilor Guvernului menționate la art. 2 , se rețin
al doilea exemplar al acesteia, precum și un exemplar din
documentele care justifică neîncadrarea, după caz.
Art. 16. — (1) Avizele emise de inspectoratele județene se
redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în
anexele nr. 11, 12 și 13. Un exemplar se păstrează de emitent.
(2) La emiterea avizelor se restituie solicitanților un exemplar
din documentele depuse.
(3) Autorizațiile emise de inspectoratele județene se
redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în
anexele nr. 14 și 15. Un exemplar se păstrează de către emitent.
(4) La emiterea autorizațiilor de securitate la incendiu se
restituie solicitanților un exemplar din documentele depuse,
inclusiv avizul de securitate la incendiu și documentația vizată
spre neschimbare care a stat la baza eliberării acestuia, după
caz.
Art. 17. — (1) În situația în care, în urma verificării
conținutului documentelor și, respectiv, a condițiilor din teren, se
constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor
specifice, cererea se respinge în termenele prevăzute la art. 14
alin. (1) sau (2).
(2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a
autorizației impune reluarea procesului de avizare/autorizare,
după remedierea deficiențelor comunicate.
(3) În cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau
autorizațiilor, inspectoratele județene rețin cererea înregistrată,
al doilea exemplar al adresei de respingere și un exemplar din
documentele care justifică respingerea solicitării de emitere a
avizelor/autorizațiilor.
Art. 18. — (1) Avizele și autorizațiile, însoțite de
documentațiile vizate spre neschimbare care stau la baza
eliberării lor, precum și adresele prin care se solicită
completarea documentației ori cele de respingere, împreună cu
documentațiile prevăzute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3),
se ridică de către solicitanți de la inspectoratul județean.
(2) În vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la
alin. (1), inspectoratul județean transmite solicitantului, spre
informare, prin fax sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii,
precum și pe cea de completare a documentației tehnice.
(3) Dacă solicitanții nu ridică, în termen de 6 luni de la data
emiterii, documentele prevăzute la alin. (1), acestea se
arhivează potrivit reglementărilor în vigoare, fiind necesară
reluarea procesului de avizare sau autorizare conform art. 13.
Art. 19. — (1) Ștampilele pentru vizarea spre neschimbare a
documentațiilor depuse de solicitanți se confecționează prin grija
inspectoratelor județene.

(2) Modelul ștampilei cu număr de identificare este prevăzut
în anexa nr. 16.
(3) Numerele de identificare ale ștampilelor se stabilesc de
fiecare inspectorat, în funcție de necesități.
CAPITOLUL IV
Valabilitatea avizelor și autorizațiilor
Art. 20. — (1) Avizele și autorizațiile sunt valabile numai
însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii acestora.
(2) Deținătorii avizelor și autorizațiilor au obligația de a le
păstra în bune condiții și de a le prezenta împreună cu
documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele
norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să
execute controale, în condițiile legii.
Art. 21. — (1) Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu
își pierd valabilitatea dacă se constată de către agenții
constatatori nerespectarea condițiilor care au stat la baza
emiterii acestora, în ceea ce privește:
a) stabilitatea la incendiu a construcției;
b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăți și în interiorul
compartimentelor de incendiu;
c) protecția și evacuarea utilizatorilor;
d) siguranța forțelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
e) asigurarea posibilităților de alimentare cu apă în caz de
incendiu și, după caz, cu energie a consumatorilor aferenți
sistemelor de protecție prevăzute.
(2) Pe lângă situațiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea
avizelor de securitate la incendiu și protecție civilă încetează
odată cu încetarea valabilității certificatului de urbanism sau a
autorizației de construire, intervenită în condițiile Legii
nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestei
legi.
Art. 22. — În situația realizării unor lucrări de modificare
și/sau schimbare a destinației construcției sau amenajării,
persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006,
cu modificările și completările ulterioare, au obligația reluării
procesului de autorizare și/sau avizare, conform prezentelor
norme metodologice.
Art. 23. — (1) În cazul pierderii formularului care atestă
existența avizului/autorizației de securitate la incendiu sau
protecție civilă, solicitantul poate obține o copie a acestuia/
acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentațiilor, pe
baza unei cereri scrise adresate inspectoratului județean, în care
menționează, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații,
că deține documentația tehnică vizată spre neschimbare care a
stat la baza emiterii avizului/autorizației și nu are modificări față
de situația de la data autorizării.
(2) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura
de avizare-autorizare consemnează data, semnătura și face
mențiunea „conform cu originalul”.
Art. 24. — (1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul
realizării investiției, valabilitatea avizului de securitate la incendiu
sau protecție civilă se menține, dacă sunt respectate condițiile
care au stat la baza emiterii acestuia.
(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau
denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viață a
construcției, valabilitatea autorizației de securitate la incendiu
sau protecție civilă se menține, dacă sunt respectate condițiile
care au stat la baza emiterii acesteia.
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(3) În cazul menționat la alin. (2), se poate preschimba
autorizația de securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se
constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea
autorizației inițiale.
CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art. 25. — Inspectoratele județene, prin inspecțiile de
prevenire, pe timpul execuției obiectivului de investiții până la
emiterea autorizațiilor, verifică prin controale periodice, prin
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sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentațiile
avizate privind îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la
incendiu”, respectiv realizarea adăposturilor de protecție civilă
sau a punctelor de comandă.
Art. 26. — Modelul opisului cu documentele depuse la
inspectoratul județean în vederea obținerii avizării/autorizării
este prevăzut în anexa nr. 17.
Art. 27. — Anexele nr. 1—17 fac parte integrantă din
prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Structura scenariului de securitate la incendiu
1. Caracteristicile construcției sau amenajării
1.1. Datele de identificare
A. Se înscriu datele necesare identificării construcției/
amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de
telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate și, după caz,
privind programul de lucru al obiectivului, în funcție de situația în
care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinația — se menționează funcțiunile principale,
secundare și conexe ale construcției/amenajării, potrivit situației
pentru care se întocmește scenariul de securitate la incendiu.
1.3. Categoria și clasa de importanță
A. Se precizează categoria de importanță a construcției,
stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,
și în conformitate cu metodologia specifică.
B. Se precizează clasa de importanță a construcției potrivit
reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanță.
1.4. Particularități specifice construcției/amenajării
A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcției/
amenajării privind:
a) tipul clădirii:
(i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.;
(ii) de producție sau depozitare: de tip obișnuit, monobloc,
blindată etc.;
(iii) cu funcțiuni mixte;
b) regimul de înălțime și volumul construcției;
c) aria construită și desfășurată, cu principalele destinații ale
încăperilor și ale spațiilor aferente construcției;
d) numărul compartimentelor de incendiu și ariile acestora;
e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori:
persoane, animale etc.;
f) prezența permanentă a persoanelor, capacitatea de
autoevacuare a acestora;
g) capacități de depozitare sau adăpostire;
h) caracteristicile proceselor tehnologice și cantitățile de
substanțe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substanțe periculoase;

i) numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor.
B. Precizări privind instalațiile utilitare aferente clădirii sau
amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze,
automatizare etc., precum și a componentelor lor, din care să
rezulte îndeplinirea cerințelor reglementărilor tehnice privind
securitatea la incendiu.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se
fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în
considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reacție la foc/clasele de combustibilitate ale
produselor, stabilite potrivit reglementărilor specifice;
c) sursele potențiale de aprindere și împrejurările care pot
favoriza aprinderea.
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare
încăpere, spațiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor
tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea
la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc— se estimează potrivit prevederilor
normelor de apărare împotriva incendiilor și reglementărilor
tehnice, în funcție de:
a) rezistența la foc a elementelor de construcție;
b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistență la foc
a construcției sau a compartimentului de incendiu.
3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului și
efluenților incendiului în interiorul construcției/compartimentului
de incendiu se precizează:
a) elementele de construcție de separare a compartimentelor
de incendiu și de protecție a golurilor funcționale din acestea;
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcției,
respectiv acțiunea termică estimată în construcție, pentru
limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de
incendiu și în afara lui: pereții, planșeele rezistente la foc și
elementele de protecție a golurilor din acestea, precum și
posibilitatea de întrerupere a continuității golurilor din elementele
de construcții;
c) sistemele de evacuare a fumului și, după caz, a gazelor
fierbinți;
d) instalarea de bariere contra fumului;
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e) sistemele și instalațiile de detectare, semnalizare,
alarmare și stingere a incendiului;
f) măsurile de protecție la foc pentru instalațiile de ventilareclimatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc,
clapete rezistente la foc etc.;
g) măsurile constructive pentru fațade și pentru împiedicarea
propagării focului la părțile adiacente ale aceleiași clădiri.
3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la
vecinătăți se precizează:
a) distanțele de siguranță asigurate conform reglementărilor
tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările
tehnice, atunci când aceste distanțe nu pot fi realizate;
b) măsurile constructive pentru limitarea propagării
incendiului pe fațade și pe acoperiș, de exemplu performanța la
foc exterior a acoperișului/învelitorii de acoperiș;
c) după caz, măsuri de protecție activă.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu
se precizează:
a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de
alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum, protecția
golurilor din pereții ce le delimitează;
b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu
prevederea de instalații de presurizare și alte sisteme de control
al fumului;
c) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor:
interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu
trepte balansate etc.;
d) geometria căilor de evacuare: gabarite — lățimi, înălțimi,
pante etc.;
e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numărul fluxurilor de evacuare;
g) iluminatul de siguranță, surse de alimentare cu energie
electrică;
h) prevederea de dispozitive de siguranță la uși, cum ar fi
dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de
incendiu, bare antipanică etc.;
i) timpul de siguranță a căilor de evacuare și, după caz, a
refugiilor;
j) marcarea căilor de evacuare.
B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul și
evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale
altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz
de incendiu.
C. Se fac precizări privind asigurarea condițiilor de salvare a
persoanelor, a animalelor și evacuarea bunurilor pe timpul
intervenției.
3.5. Securitatea forțelor de intervenție
A. Se precizează amenajările pentru accesul forțelor de
intervenție în clădire și incintă, pentru autospeciale și pentru
ascensoarele de incendiu.
B. Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale
acceselor carosabile și ale căilor de intervenție ale
autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice,
regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice
de aplicare, referitoare la:
a) numărul de accese;
b) dimensiuni/gabarite;
c) trasee;
d) realizare și marcare.
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:
a) tipul, numărul și caracteristicile acestora;

b) amplasarea și posibilitățile de acces, sursa de alimentare
cu energie electrică de rezervă;
c) timpul de siguranță a ascensoarelor de pompieri.
4. Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor
A. Se precizează nivelul de echipare și dotare cu mijloace
tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor
normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor
specifice de apărare împotriva incendiilor, precum și a
reglementărilor tehnice specifice.
B. Pentru sistemele, instalațiile și dispozitivele de detectare,
semnalizare și alarmare la incendiu se specifică:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare și alarmare la
incendiu;
b) tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale,
dispozitivelor de alarmare și parametrii funcționali specifici
instalațiilor respective;
C. Pentru sistemele, instalațiile și dispozitivele de limitare și
stingere a incendiilor se specifică:
a) tipul și parametrii funcționali: stingere cu apă,
gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acționare manuală sau manuală
și automată; debite, intensități de stingere și stropire, cantități
calculate de substanță de stingere, concentrații de stingere
proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de
substanță de stingere, surse de alimentare etc.;
b) timpul normat de funcționare;
c) zonele, încăperile, spațiile, instalațiile echipate cu astfel
de mijloace de apărare împotriva incendiilor.
D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje,
unelte și mijloace de intervenție se specifică:
a) tipul și caracteristicile de stingere asigurate;
b) numărul și modul de amplasare în funcție de parametrii
specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide
combustibile, suprafața, destinația, clasa de incendiu etc.
5. Condiții specifice pentru asigurarea intervenției în caz
de incendiu — în funcție de categoria de importanță a
construcției, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea
construcției sau a amenajării, se specifică:
a) sursele de alimentare cu apă, substanțele de stingere și
rezervele asigurate;
b) poziționarea racordurilor de alimentare cu energie
electrică, gaze și, după caz, alte utilități;
c) date privind serviciul privat pentru situații de urgență,
conform criteriilor de performanță;
d) zonele, încăperile, spațiile în care se găsesc substanțele
și materialele periculoase și pentru care sunt necesare produse
de stingere și echipamente speciale cu menționarea cantităților
și a stării în care se află, precum și tipul echipamentului
individual de protecție a personalului.
6. Măsuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condițiile și măsurile necesar a fi luate, potrivit
reglementărilor tehnice, în funcție de situația existentă.
B. Se apreciază modul de încadrare a construcției sau
amenajării în nivelurile de performanță prevăzute de
reglementările tehnice și, după caz, se stabilesc măsuri pentru
îmbunătățirea parametrilor și a nivelurilor de performanță pentru
securitatea la incendiu, după caz.
C. Se precizează condițiile sau recomandările care trebuie
avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a
apărării împotriva incendiilor, aferente construcției ori amenajării
respective.

X
X

X
X
X
X

3. Construcții existente, la care se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației
pentru care nu se emit autorizații de construire

4. Stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare
de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori stații mixte, precum și stații de depozitare
și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule
(GNCV)2)

5. Amplasare construcții în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la
drumurile publice

6. Sisteme și rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme și parcuri
industriale noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare

7. Instalații de stingere, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri
existente care se supun avizării/autorizării

8. Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, noi sau existente, la care se
execută lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun avizării/autorizării

X

X

X

b)

X

X

X

X

c)

X

X

X

X

X

X

X

d)

X

X

m)

X

n)

X

o)

X

p)

X

X

X

X

X

q)

X

X

l)

X6)

X

k)

X5)

X

j)

X

X

i)

X

X

X

h)

X4)

X3)

X1)

X1)

X
X

g)

X1)

f)

X1)

e)

Documente necesare

amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea, riscul de incendiu și nivelul de stabilitate la incendiu al acestora, după caz, precum și față de căile de acces la drumurile
publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.
2) Pentru cabina stației și construcțiile auxiliare din incinta stației se depun, în mod corespunzător, documentele menționate la nr. crt. 1, 2 sau 3, după caz.
3) Pe care se precizează distanțele față de vecinătăți, lungimea, lățimea și denumirea căilor de acces la drumurile publice.
4) Cuprinde amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente pe care se marchează gospodăria de apă, distanțele dintre hidranții de
incendiu exteriori, precum și cele dintre aceștia și clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.
5) În cazul rețelei de hidranți exteriori.
6) Pentru hidranți exteriori.

1) Cuprinde

1. N O T E:

X

2. Construcții existente, la care se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației
pentru care se emit autorizații de construire

a)

X

Categorii de construcții, sisteme și instalații prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2016
pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării
privind securitatea la incendiu, în funcție de stadiul de execuție

1. Construcții noi

Nr.
crt.

pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu

DOCUMENTE

la normele metodologice

ANEXA Nr. 2
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a) cerere-tip;
b) certificat de urbanism;
c) plan de situație și de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu menționarea distanțelor față de construcțiile vecine și marcarea ieșirilor de salvare,
după caz;
d) plan de arhitectură al nivelului subteran al construcției în care este amenajat adăpostul;
e) schema instalațiilor de filtro-ventilație, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane și schema instalațiilor electrice din adăpost;
f) planul secțiunii verticale a clădirii pe care se reprezintă adăpostul, dacă este cazul, instalațiile de filtro-ventilație din adăpost;
g) memoriu tehnic de specialitate care trebuie să conțină date privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalații speciale, grupuri sanitare, utilaje
și tâmplărie; accesul, grosimea pereților și planșeelor; instalațiile electrice, sanitare, de încălzire și altele asemenea, de filtro-ventilație pentru adăposturile cu capacitate
de adăpostire de peste 50 de persoane;
h) opis cu documentele depuse.

Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecție civilă

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
a) cerere-tip;
b) certificatul de urbanism;
c) scenariul de securitate la incendiu;
d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința fundamentală „securitate la incendiu”, construcții și/sau instalații, după caz;
e) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și pentru instalațiile cu rol
în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”, întocmite la faza de proiectare pentru autorizația de construire;
h) piese desenate cuprinzând situația propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu
și pentru instalațiile cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”;
i) schema-bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după
caz, pentru instalațiile interioare de stingere;
k) scheme ale instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”, după caz;
l) schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
m) relevee la situația existentă pentru fiecare nivel, secțiune și fațadă ale construcției, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează
modificările propuse;
n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta stației, care nu trebuie să depășească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau
concesionat, pe care se menționează distanța dintre elementele constituente ale acesteia;
o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu și stației de hidrofor, scheme electrice și
de acționare a instalației etc., după caz, pentru instalațiile interioare de stingere;
p) schema instalației și plan cu zonarea EX;
q) opis cu documentele depuse.
8
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X

X

X

X

2. Construcții pentru care a fost emis
aviz de securitate la incendiu
conform nr. crt. 3 din anexa nr. 2
la normele metodologice și:
a) nu au fost puse în funcțiune;
b) au fost puse în funcțiune fără
autorizație de securitate la incendiu
și nu au survenit modificări ale
reglementărilor tehnice, după
momentul punerii în funcțiune.

3. Construcții și amenajări, în scopul
intrării în legalitate, cu autorizație de
construire emisă potrivit legii, care au
fost puse în funcțiune fără autorizație
de securitate la incendiu:
a) pentru care nu s-a emis aviz de
securitate la incendiu;
b) a fost emis aviz de securitate la
incendiu, dar au survenit modificări
ale reglementărilor tehnice de la
momentul punerii în funcțiune și
până la momentul solicitării
autorizației de securitate la incendiu

4. Construcții și amenajări, în scopul
intrării în legalitate, pentru care nu au
fost emise, potrivit legii, autorizații de
construire, care au fost puse în
funcțiune fără autorizație de
securitate la incendiu:
a) pentru care nu s-a emis aviz de
securitate la incendiu;
b) a fost emis aviz de securitate la
incendiu, dar au survenit modificări
ale reglementărilor tehnice de la
momentul punerii în funcțiune și
până la momentul solicitării
autorizației de securitate la incendiu.

a)

1. Construcții pentru care a fost emis
aviz de securitate la incendiu
conform nr. crt. 1 și 2 din anexa nr. 2
la normele metodologice și:
a) nu au fost puse în funcțiune;
b) au fost puse în funcțiune fără
autorizație de securitate la incendiu
și nu au survenit modificări ale
reglementărilor tehnice, după
momentul punerii în funcțiune.

Nr.
crt.

Categorii de construcții, sisteme și instalații
prevăzute în anexele nr. 1 și 2
la Hotărârea Guvernului nr. 571/2016
pentru aprobarea categoriilor de construcții
și amenajări care se supun avizării
și/sau autorizării privind securitatea la incendiu,
în funcție de stadiul de execuție

X

X

b)

X

X

c)

X

X

X

X

d)

X1)

X1)

e)

X

X

f)

X

X

g)

h)

i)

j)

k)

l)

X

X

m)

X

X

X

X

n)

X

X

X

X

o)

X

X

p)

X

X

X

X

q)

Documente pe baza cărora se solicită autorizațiile de securitate la incendiu

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

X

X

X

X

y)

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
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X

X

X

X

X

X

X

X

7. Amenajări temporare pentru
spectacole sau întruniri în aer liber,
cu capacitatea mai mare de sau
egală cu 200 de locuri pe scaune, ori
având destinația comercială, cu aria
desfășurată/suprafața mai mare de
sau egală cu 2.500 mp

8. Sisteme de alimentare cu apă pentru
stingerea incendiilor în localități3)

9. Sisteme, lucrări și rețele de
alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor pe platforme și parcuri
industriale4)

10. Instalații de stingere, noi sau
existente, la care se execută lucrări
de modificare, din clădiri existente
care se supun avizării/autorizării,
pentru care a fost emis aviz de
securitate la incendiu4)

11. Instalații de detectare, semnalizare și
alarmare la incendiu, noi sau
existente, la care se execută lucrări
de modificare, din clădiri existente,
care se supun avizării/autorizării,
pentru care a fost emis aviz de
securitate la incendiu4)

X

X

X

6. Construcții și amenajări existente la
care solicitanții nu pot prezenta, din
motive obiective, cum sunt pierderea,
distrugerea, furtul, documentațiile
care au stat la baza emiterii avizelor
sau autorizațiilor (dacă lucrările de
conformare nu necesită autorizație
de construire)

X

X

X

d)

5. Construcții și amenajări existente la
care solicitanții nu pot prezenta, din
motive obiective, cum sunt pierderea,
distrugerea, furtul, documentațiile
care au stat la baza emiterii avizelor
sau autorizațiilor (dacă lucrările de
conformare necesită autorizație de
construire)

c)

b)

a)

Nr.
crt.

Categorii de construcții, sisteme și instalații
prevăzute în anexele nr. 1 și 2
la Hotărârea Guvernului nr. 571/2016
pentru aprobarea categoriilor de construcții
și amenajări care se supun avizării
și/sau autorizării privind securitatea la incendiu,
în funcție de stadiul de execuție

X

X1)

X

X

m)

X

X

X

X

X

X

X

n)

X

X

o)

X

X

X

X

X

l)

X2)

X

k)

X

X

j)

X

i)

X2)

h)

X

X

g)

X1)

X1)

f)

e)

X

X

X

X

X

p)

X

X

X

X

X

X

q)

X

r)

X

s)

t)

u)

v)

X

w)

x)

X

X

X

X

X

X

X

y)

10
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016

X
după
caz

X

X

X
X
după după
caz caz

X

X

X

X

X

X7)

X1)

X

X6)
X

X

X

X

X

X

X
după
caz

X

X8)

X

X

X

X

X

X

1) Cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea, riscul de incendiu și nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum și față de căile de acces la drumurile
publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.
2) Cuprinzând amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanțele dintre hidranții
de incendiu exteriori, precum și cele dintre aceștia și clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.
3) În cazul în care au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu sau au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii
în funcțiune, autorizația de securitate la incendiu se solicită pe baza acelorași documente în condițiile art. 8 din normele metodologice.
4) Aceleași documente se solicită și în scopul intrării în legalitate, când au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu, pentru care a fost emis
aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu, și nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au
survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcțiune, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza acelorași documente, cu excepția
celor de la lit. c) a pct. 2 — Descrierea documentelor prevăzute în tabel în condițiile art. 8 din normele metodologice.
5) Pentru cabina stației și construcțiile auxiliare din incinta stației se depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz.
6) Cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea, riscul de incendiu și nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum și față de căile de acces la drumurile
publice, menționându-se denumirea și lățimea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu,
dacă nu au survenit modificări.

1. N O T E:

14. Puncte de desfacere a buteliilor cu
gaze petroliere lichefiate la
consumatori cu capacitatea de
stocare/depozitare de maximum
1.250 kg GPL

12. Stații publice de distribuție a
carburanților pentru autovehicule, cu
capacitatea de stocare de maximum
300 mc pentru lichide petroliere,
sisteme de distribuție gaze petroliere
lichefiate la autovehicule cu
capacitatea de stocare de maximum
30 mc echivalent apă, stații mixte,
precum și stații transportabile de
distribuție a carburanților la
autovehicule, cu capacitatea de
stocare/depozitare de maximum
30 mc și stații de depozitare și
distribuție a gazelor naturale
comprimate utilizate drept combustibil
pentru vehicule (GNCV)4) și 5)
13. Sisteme de alimentare a
consumatorilor cu gaze petroliere
lichefiate stocate în
rezervoare/recipiente fixe cu
capacitate individuală de maximum
5.000 l sau grupuri de
rezervoare/recipiente fixe cu
capacitatea totală de maximum
30.000 l volum de apă aferente
laboratoarelor — sanitare, școlare și
altele asemenea — clădirilor cu
activități de producție și fluxuri
tehnologice, instalațiilor de încălzire
centrală și locală, pentru care s-a
emis autorizație de construire3)
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Cuprinzând amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnică specifică, cu
menționarea distanțelor față de toate construcțiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea
și lățimea lor.
8) Se depune doar planul cu zonarea Ex.
2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
a) cerere-tip;
b) autorizația de construire;
c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de
securitate dacă apar modificări față de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obținerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și instalații cu rol în asigurarea
cerinței „securitate la incendiu”, din documentația tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. și detalii de execuție;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și instalații cu rol în asigurarea
cerinței „securitate la incendiu”, și, după caz, detalii de execuție, cuprinzând situația propusă;
h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. și detalii
de execuție;
i) schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare
P.Th. și detalii de execuție;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după
caz, pentru instalațiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. și detalii de execuție;
k) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu și stației de hidrofor, scheme electrice și de
acționare a instalației etc., după caz, pentru instalațiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. și detalii de execuție;
l) schema-bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalațiile de detectare, semnalizare și
alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. și detalii de execuție;
m) relevee la situația existentă pentru fiecare nivel, secțiune și fațadă ale construcției, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează,
după caz, modificările propuse;
n) dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității
lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința fundamentală „securitate la incendiu”, construcții și/sau instalații la fazele de proiectare proiect tehnic —
P.Th. și detalii de execuție;
p) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor
care au performanțe de comportare la foc;
r) plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz;
s) planul de evacuare a persoanelor;
t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta stației pe care se menționează distanța dintre elementele constituente ale acesteia sau copii
ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;
u) schema instalației și plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu
au survenit modificări;
v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanțele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate și alte instalații, construcții
sau obstacole subterane;
w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al rețelei de hidranți exteriori;
x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate și plan cu zonarea EX;
y) opis cu documentele depuse.

7)
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ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Documente pe baza cărora se solicită eliberarea autorizației de protecție civilă
A. Situația generală
c) plan de situație și de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500
a) cerere-tip;
ori 1:1000, după caz, cu menționarea distanțelor față de
b) autorizația de construire;
construcțiile vecine și marcarea ieșirilor de salvare, după caz;
c) avizul de protecție civilă și documentația vizată spre
d) relevee ale nivelului subteran al construcției în care este
neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;
amplasat adăpostul de protecție civilă, precum și secțiunea
d) documentele prevăzute la lit. c)—g) din anexa nr. 3 la verticală prin adăpost;
normele metodologice și eventuale dispoziții de șantier pentru
e) planul instalațiilor electrice din adăpost și al instalațiilor de
modificările survenite;
filtro-ventilație, după caz;
e) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
f) memoriu tehnic de specialitate, care trebuie să conțină
f) opis cu documentele depuse.
date
privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu
B. Când solicitanții nu pot prezenta avizul de protecție civilă
instalații
speciale, grupuri sanitare, utilaje și tâmplărie; accesul,
și documentațiile vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia, din motive obiective justificate, cum sunt grosimea pereților și planșeelor; instalațiile electrice, sanitare,
pierderea, distrugerea, furtul, ori dacă nu a fost emis aviz de de încălzire și altele asemenea, de filtro-ventilație pentru
protecție civilă, autorizația se solicită pe baza următoarelor adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de
persoane;
documente:
g) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
a) cerere-tip;
b) autorizație de construire;
h) opis cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu
Către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ................../București-Ilfov
Domnului inspector-șef
CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul în județul ..........................,
municipiul/orașul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ............................. nr. .....,
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ..........., telefon ..............., fax .................., e-mail ............................,
reprezentată prin ............................, în calitate de ........................................, în conformitate cu prevederile
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. ./..., solicit:
1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentația anexată;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentația tehnică aferentă construcției/
amenajării/instalației .............................., având destinația/care echipează construcția .....................,
amplasată în județul .........................., municipiul/orașul/comuna ...................., sectorul/satul ....................,
str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ........ .
Date referitoare la construcție/amenajare1:
a) destinația și tipul ..................................................;
b) categoria și clasa de importanță .....................................;
c) aria construită și desfășurată .......................................;
d) volumul și regimul de înălțime .......................................;
e) numărul maxim de utilizatori .........................................;
f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistență la foc) ...................;
g) riscul de incendiu ...................................................;
h) distanțele de siguranță față de vecinătăți .......................... .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluționare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ./e-mail ./
fax . .
Data ...............
1

Semnătura ................

Datele referitoare la construcție/amenajare se completează de către proiectant.
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ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă
Către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ........................../București-Ilfov
Domnului inspector-șef
CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul în județul ...........................,
municipiul/orașul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ......................................
nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ..........., telefon ......................, fax ....................................,
e-mail ............................, reprezentată prin ............................, în calitate de ............................................,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate
la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ...... și asigurarea posibilităților de acces la drumurile
publice pentru .................., având destinația ..................................................., amplasat/amplasată în
județul ..........................., municipiul/orașul/comuna ........................., sectorul/satul .....................................,
str. .............................. nr. ..., bl. ..., sc. ....., et. ......., ap. ......, codul poștal ............. .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluționare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ...../e-mail .../
fax . .
Data ...............

Semnătura ................

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea avizului de protecție civilă
Către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului /București-Ilfov
Domnului inspector-șef
CERERE

pentru emiterea Avizului de protecție civilă
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul în județul ..........................,
municipiul/orașul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. .....................................
nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ..........., telefon/fax .................., e-mail ............................,
reprezentată prin ............................, în calitate de ........................................., în conformitate cu prevederile
art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare,
și ale Hotărârii Guvernului nr. ../, solicit emiterea avizului de protecție civilă pentru proiectul de
adăpost/punct de comandă din construcția ......................., amplasată în județul .......................,
municipiul/orașul/comuna ........................., sectorul/satul ................................., str. .................................
nr. ........, codul poștal ................. .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluționare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ...../e-mail .../
fax . .
Data ..............

Semnătura ................
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ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu
Către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului /București-Ilfov
Domnului inspector-șef
CERERE

pentru emiterea Autorizației de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul în județul ..........................,
municipiul/orașul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ......................................
nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ..........., telefon ..............., fax .................., e-mail ...................,
reprezentată prin ............................, în calitate de ........................................., în conformitate cu prevederile
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. ../.., solicit:
1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentația tehnică
anexată, pentru construcția/amenajarea/instalația cu destinația/care echipează construcția ........................,
amplasată în județul .............................., municipiul/orașul/comuna ................., sectorul/satul ..................,
str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ................;
2. emiterea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția/amenajarea/instalația specificată
la pct. 1.
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluționare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ...../e-mail .../
fax . .
Data ...............

Semnătura ................

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea autorizației de protecție civilă
Către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului .. București-Ilfov
Domnului inspector-șef
CERERE

pentru emiterea Autorizației de protecție civilă
nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul în județul ..........................,
municipiul/orașul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ............................. nr. .....,
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ..........., telefon/fax .................., e-mail ............................,
reprezentată prin ............................ în calitate de ........................................., în conformitate cu prevederile
art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare,
și ale Hotărârii Guvernului nr. ./.., solicit emiterea autorizației de protecție civilă pentru
adăpostul/punctul de comandă din construcția ....................., amplasată în județul ....................,
municipiul/orașul/comuna ........................, sectorul/satul ........................, str. .............................. nr. .....,
codul poștal ...................... .
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016,
conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluționare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ...../e-mail .../
fax . .
Data ...............

Semnătura ................
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ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

Model de aviz de securitate la incendiu
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ..
al Județului ............../București-Ilfov
AV I Z

de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de .....................................,
cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. /,
se avizează din punctul de vedere al securității la incendiu
documentația tehnică elaborată pentru construcția/amenajarea/instalația aferentă construcției ...................,
amplasată în județul ....................., municipiul/orașul/comuna ........................, sectorul/satul .....................,
str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poștal .............. .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia.
Deținătorul avizului are obligația să solicite autorizația de securitate la incendiu după efectuarea
recepției la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune a construcțiilor, amenajărilor ori instalațiilor
pentru care s-a obținut prezentul aviz.
Inspector-șef,
.............................................
(numele, prenumele și semnătura)

L.S.
ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

Model de aviz de amplasare în parcelă
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ..
al Județului ............../București-Ilfov
AV I Z

de amplasare în parcelă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de .....................................,
cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului
nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
se avizează din punctul de vedere al securității la incendiu amplasarea în parcelă
a construcției ........................, dispusă în județul .................., municipiul/orașul/comuna .....................,
sectorul/satul ......................., str. .............................. nr ......., pentru care se asigură posibilități de acces
și intervenție în caz de incendiu.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia.
Inspector-șef,
.............................................
(numele, prenumele și semnătura)

L.S.
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ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

Model de aviz de protecție civilă
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ..
al Județului ............../București-Ilfov
AV I Z

de protecție civilă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de .....................................,
cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............,
telefon ....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind
protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. ........../...........,
se avizează din punctul de vedere al protecției civile proiectul
pentru adăpostul/punctul de comandă din construcția ......................., amplasată în județul ..........................,
municipiul/orașul/comuna ..........................., sectorul/satul ........................., str. ............................. nr. .....,
bl. ..., sc. ., et. .., ap. .., codul poștal ........... .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecție civilă.
Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia.
Deținătorul avizului are obligația să solicite autorizația de protecție civilă după efectuarea recepției
la terminarea lucrărilor a construcției prevăzute cu adăpost de protecție civilă pentru care s-a obținut
prezentul aviz.
Inspector-șef,
.............................................
(numele, prenumele și semnătura)

L.S.
ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

Model de autorizație de securitate la incendiu
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ..
al Județului ............../București-Ilfov
AUTORIZAȚIE

de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de .....................................,
cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului
nr. ......../............,
se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu
la construcția/amenajarea/instalația aferentă construcției ......................, amplasată în județul .....................,
municipiul/orașul/comuna ............................., sectorul/satul ........................., str. ............................ nr. ......,
bl. ..., sc. .., et. , ap. ..., codul poștal .............. .
Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea/instalația nu mai
corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de securitate la
incendiu.
Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii acesteia.
Inspector-șef,
.............................................
(numele, prenumele și semnătura)

L.S.
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ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

Model de autorizație de protecție civilă
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ..
al Județului ............../București-Ilfov
AUTORIZAȚIE

de protecție civilă
nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ................., adresată de .......................................,
cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................,
sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............,
telefon ....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind
protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. ........../...........,
se autorizează din punctul de vedere al protecției civile adăpostul/punctul de comandă din
construcția ........................, amplasată în județul ......, municipiul/orașul/comuna ............,
sectorul/satul ................, str. ...................... nr. ...., codul poștal  .
Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea nu mai
corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de protecție civilă.
Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii acesteia.
Inspector-șef,
.............................................
(numele, prenumele și semnătura)

L.S.
ANEXA Nr. 16*)
la normele metodologice

MODELUL

ștampilei cu număr de identificare
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*) Anexa nr. 16 este reprodusă în facsimil.
ANEXA Nr. 17
la normele metodologice

OPIS

cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizației de securitate la incendiu/de protecție civilă
(model)
Nr.
crt.

Denumirea documentului

Seria, codul, nr. de înregistrare etc.

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

Numărul de file

Formatul

Semnătura .........................................
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MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 13 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis
prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor
și facilitarea accesului acestora la finanțare — START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, și ale art. 25 din
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 13 la Procedura de implementare a
schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului
pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor
și facilitarea accesului acestora la finanțare — START, aprobată
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului
și relațiilor cu mediul de afaceri, nr 838/2016, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 și 595 bis din
4 august 2016, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc

București, 22 august 2016.
Nr. 915.
ANEXĂ
(Anexa nr. 13
la procedură
PO. IP-01-13-)

L I S TA

codurilor CAEN aferente activităților care sunt eligibile la finanțare în cadrul Programului 2016
n.c.a.: neclasificate altundeva

Clasă

CAEN Rev. 2

Producție
(industrie
prelucrătoare),
programare IT

0811

Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția 
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812

Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului



0893

Extracția sării



0899

Alte activități extractive n.c.a.



1011

Prelucrarea și conservarea cărnii



1012

Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre



1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)



1020

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor



1031

Prelucrarea și conservarea cartofilor



1032

Fabricarea sucurilor de fructe și legume



1039

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.



1051

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor



1052

Fabricarea înghețatei



Cercetaredezvoltare,
învățământ,
sănătate,
industrii
creative

Turism și
facilități de
cazare,
activități
profesionale
și de servicii

Construcții,
comerț
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n.c.a.: neclasificate altundeva

Clasă

CAEN Rev. 2

Producție
(industrie
prelucrătoare),
programare IT

1071

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de 
patiserie

1072

Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a 
produselor conservate de patiserie

1073

Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse 
făinoase similare

1081

Fabricarea zahărului

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor 
zaharoase

1083

Prelucrarea ceaiului și cafelei



1084

Fabricarea condimentelor și ingredientelor



1085

Fabricarea de mâncăruri preparate



1086

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor 
dietetice

1089

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a



1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă



1092

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie



1107

Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape 
minerale și alte ape îmbuteliate

1310

Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile



1320

Producția de țesături



1330

Finisarea materialelor textile



1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare



1392

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția 
îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare și mochete



1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase



1395

Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția 
confecțiilor de îmbrăcăminte

1396

Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile



1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.



1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele



1412

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru



1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp



1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.



1420

Fabricarea articolelor din blană



1431

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de 
galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de 
îmbrăcăminte

1511

Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de 
harnașament

1520

Fabricarea încălțămintei



1610

Tăierea și rindeluirea lemnului



1621

Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn







Cercetaredezvoltare,
învățământ,
sănătate,
industrii
creative

Turism și
facilități de
cazare,
activități
profesionale
și de servicii

Construcții,
comerț
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n.c.a.: neclasificate altundeva

Clasă

CAEN Rev. 2

Producție
(industrie
prelucrătoare),
programare IT

Cercetaredezvoltare,
învățământ,
sănătate,
industrii
creative

Turism și
facilități de
cazare,
activități
profesionale
și de servicii



1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru 
construcții

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, 
paie și din alte materiale vegetale împletite

1711

Fabricarea celulozei



1712

Fabricarea hârtiei și cartonului



1721

Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și 
carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau 
carton

1723

Fabricarea articolelor de papetărie



1724

Fabricarea tapetului



1729

Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.



1811

Tipărirea ziarelor



1812

Alte activități de tipărire n.c.a.



1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire



1814

Legătorie și servicii conexe



1820

Reproducerea înregistrărilor



2012

Fabricarea coloranților și a pigmenților



2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază



2015

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase



2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare



2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare



2020

Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice



2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor



2041

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere



2042

Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)



2052

Fabricarea cleiurilor



2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

[Cu excepția uleiurilor și grăsimilor modificate chimic (biodiesel și
bioetanol)]

2060

Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale



2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază



2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice



2211

Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea ??
anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc



2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic



2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic



2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții



2229

Fabricarea altor produse din material plastic



2311

Fabricarea sticlei plate



2312

Prelucrarea și fasonarea sticlei plate



2313

Fabricarea articolelor din sticlă





Construcții,
comerț
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n.c.a.: neclasificate altundeva

Clasă

CAEN Rev. 2

Producție
(industrie
prelucrătoare),
programare IT

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă



2319

Fabricarea de sticlărie tehnică



2320

Fabricarea de produse refractare



2331

Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică



2332

Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din 
argilă arsă

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și 
ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică



2343

Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică



2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică



2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.



2351

Fabricarea cimentului



2352

Fabricarea varului și a ipsosului



2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcții



2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții



2363

Fabricarea betonului



2364

Fabricarea mortarului



2365

Fabricarea produselor din azbociment



2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos



2370

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei



2391

Fabricarea de produse abrazive



2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.



2410

Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje



2420

Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, 
din oțel

2431

Tragere la rece a barelor



2432

Laminare la rece a benzilor înguste



2433

Producția de profile obținute la rece



2434

Trefilarea firelor la rece



2441

Producția metalelor prețioase



2442

Metalurgia aluminiului



2443

Producția plumbului, zincului și cositorului



2444

Metalurgia cuprului



2445

Producția altor metale neferoase



2451

Turnarea fontei



2452

Turnarea oțelului



2453

Turnarea metalelor neferoase ușoare



2454

Turnarea altor metale neferoase



2511

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale 
structurilor metalice

2512

Fabricarea de uși și ferestre din metal



2521

Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală



2529

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice



Cercetaredezvoltare,
învățământ,
sănătate,
industrii
creative

Turism și
facilități de
cazare,
activități
profesionale
și de servicii

Construcții,
comerț
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n.c.a.: neclasificate altundeva

Clasă

CAEN Rev. 2

Producție
(industrie
prelucrătoare),
programare IT

2530

Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru 
încălzire centrală)

2550

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; 
metalurgia pulberilor

2561

Tratarea și acoperirea metalelor



2562

Operațiuni de mecanică generală



2571

Fabricarea produselor de tăiat



2572

Fabricarea articolelor de feronerie



2573

Fabricarea uneltelor



2591

Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 

2592

Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 

2594

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea 
de nituri și șaibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.



2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)



2612

Fabricarea altor componente electronice



2620

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice



2630

Fabricarea echipamentelor de comunicații



2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum



2651

Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, 
control, navigație

2652

Producția de ceasuri

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și 
electroterapie

2670

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice



2680

Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor



2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 

2712

Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității



2720

Fabricarea de acumulatori și baterii



2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică



2732

Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice



2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice 
și electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat



2751

Fabricarea de aparate electrocasnice



2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice



2790

Fabricarea altor echipamente electrice



2811

Fabricarea de motoare și turbine



2812

Fabricarea de motoare hidraulice



2813

Fabricarea de pompe și compresoare



2814

Fabricarea de articole de robinetărie



2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor 
mecanice de transmisie

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor







Cercetaredezvoltare,
învățământ,
sănătate,
industrii
creative

Turism și
facilități de
cazare,
activități
profesionale
și de servicii

Construcții,
comerț
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2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2823

Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 
calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2824

Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a 
echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830

Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări 
forestiere

2841

Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea 
metalului

2849

Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.



2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie



2892

Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții



2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, 
băuturilor și tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a 
pielăriei

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a 
cauciucului

2899

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.



2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier



2920

Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și 
semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru 
autovehicule și pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule

3011

Construcția de nave și structuri plutitoare



3012

Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement



3020

Fabricarea materialului rulant



3091

Fabricarea de motociclete



3092

Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi



3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.



3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine



3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării



3103

Fabricarea de saltele și somiere



3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.



3212

Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre 
prețioase

3213

Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare



3220

Fabricarea instrumentelor muzicale



3230

Fabricarea articolelor pentru sport



3240

Fabricarea jocurilor și jucăriilor



3250

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale 
stomatologice







Cercetaredezvoltare,
învățământ,
sănătate,
industrii
creative

Turism și
facilități de
cazare,
activități
profesionale
și de servicii

Construcții,
comerț
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3291
3299
3311
3312
3313
3314
3315
3317
3319
3320
3600
3700
3811
3812
3821
3822
3831
3832
3900
4110
4120
4211
4212
4213
4221
4222
4291
4299
4311
4312
4313
4321
4322
4329
4331
4332
4333
4334
4339
4391
4399
4511

CAEN Rev. 2

Fabricarea măturilor și periilor
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Repararea articolelor fabricate din metal
Repararea mașinilor
Repararea echipamentelor electronice și optice
Repararea echipamentelor electrice
Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
Repararea altor echipamente
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Captarea, tratarea și distribuția apei
Colectarea și epurarea apelor uzate
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Colectarea deșeurilor periculoase
Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (cu excepția
producției de înlocuitori de combustibili și biogaz)
Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase (cu excepția deșeurilor
nucleare radioactive)
Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Activități și servicii de decontaminare
Dezvoltare promovare imobiliară
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și
telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone )

Producție
(industrie
prelucrătoare),
programare IT

Cercetaredezvoltare,
învățământ,
sănătate,
industrii
creative

Turism și
facilități de
cazare,
activități
profesionale
și de servicii

Construcții,
comerț
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4519

Comerț cu alte autovehicule

4520

Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531

Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule



4532

Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule



4540

Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și
repararea motocicletelor



4621

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului
neprelucrat (cu excepția tutunului)



4622

Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor



4623

Comerț cu ridicata al animalelor vii



4624

Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate



4631

Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor



4632

Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne



4633

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și
grăsimilor comestibile



4634

Comerț cu ridicata al băuturilor (cu excepția băuturilor alcoolice)



4636

Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase



4637

Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condiment



4638

Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește,
crustacee și moluște



4639

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și
tutun (cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului)



4641

Comerț cu ridicata al produselor textile



4642

Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei



4643

Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al
aparatelor de radio și televizoarelor



4644

Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de
întreținere



4645

Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie



4646

Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice



4647

Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat



4648

Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor



4649

Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc



4651

Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și
software-ului



4652

Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de
telecomunicații



4661

Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor



4662

Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte



4663

Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții



4664

Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor
de cusut și de tricotat



4665

Comerț cu ridicata al mobilei de birou



4666

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou



4669

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
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4673

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
construcție și echipamentelor sanitare



4674

Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru
instalații sanitare și de încălzire



4675

Comerț cu ridicata al produselor chimice



4676

Comerț cu ridicata al altor produse intermediare



4677

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor



4690

Comerț cu ridicata nespecializat



4711

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cu excepția
băuturilor alcoolice și tutunului)
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare



4721

Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în
magazine specializate



4722

Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în
magazine specializate



4723

Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în
magazine specializate



4724

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor
zaharoase, în magazine specializate



4729

Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
specializate



4741

Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și
software-lui, în magazine specializate



4742

Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în
magazine specializate



4743

Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine
specializate



4751

Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate



4752

Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă
și al celor pentru vopsit, în magazine specializate



4753

Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor
acoperitoare de podea, în magazine specializate



4754

Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în
magazine specializate



4759

Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al
articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate



4761

Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate



4762

Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în
magazine specializate



4763

Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără
înregistrări audio/video, în magazine specializate



4764

Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine
specializate



4765

Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine
specializate



4771

Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate



4772

Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în
magazine specializate



4719



28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 675/1.IX.2016
n.c.a.: neclasificate altundeva

Clasă

CAEN Rev. 2

Producție
(industrie
prelucrătoare),
programare IT

Cercetaredezvoltare,
învățământ,
sănătate,
industrii
creative

Turism și
facilități de
cazare,
activități
profesionale
și de servicii

Construcții,
comerț

4773

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine
specializate



4774

Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în
magazine specializate



4775

Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în
magazine specializate



4776

Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea,
în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate



4778

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
(cu excepția combustibililor, armelor și muniției)



4779

Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine



4781

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor
din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe (cu excepția
băuturilor alcoolice și a tutunului, armelor și muniției, combustibililor)
Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei,
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe



4789

Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse



4791



4931

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
internet (cu excepția băuturilor alcoolice și a tutunului, armelor și muniției)
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioșcurilor și piețelor (cu excepția băuturilor alcoolice și a tutunului,
armelor și muniției, combustibililor)
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători



4932

Transporturi cu taxiuri



4939

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.



4941

Transporturi rutiere de mărfuri



4942

Servicii de mutare



5210

Depozitări



5221

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre



5224

Manipulări



5229

Alte activități anexe transporturilor



5320

Alte activități poștale și de curier



5510

Hoteluri și alte facilități de cazare similare



5520

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată



5530

Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere



5590

Alte servicii de cazare



5610

Restaurante



5621

Activități de alimentație (catering) pentru evenimente



5629

Alte servicii de alimentație n.c.a.



5630

Baruri și alte activități de servire a băuturilor (cu excepția băuturilor
alcoolice și a tutunului)



5811

Activități de editare a cărților



5812

Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare



5813

Activități de editare a ziarelor



5814

Activități de editare a revistelor și periodicelor



4777

4782

4799
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5819

Alte activități de editare



5821

Activități de editare a jocurilor de calculator



5829

Activități de editare a altor produse software



5911

Activități de producție cinematografică, video și de programe de
televiziune



5912

Activități postproducție cinematografică, video și de programe de
televiziune



5913

Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a
programelor de televiziune



5914

Proiecția de filme cinematografice



5920

Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare
muzicală



6010

Activități de difuzare a programelor de radio



6020

Activități de difuzare a programelor de televiziune



6110

Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu



6120

Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin
satelit)



6130

Activități de telecomunicații prin satelit



6190

Alte activități de telecomunicații



6201

Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) 

6202

Activități de consultanță în tehnologia informației



6203

Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de
calcul



6209

Alte activități de servicii privind tehnologia informației



6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe



6312

Activități ale portalurilor web



6391

Activități ale agențiilor de știri



6399

Alte activități de servicii informaționale n.c.a.



6920

Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul
fiscal



7021

Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării



7022

Activități de consultanță pentru afaceri și management



7111

Activități de arhitectură



7112

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea



7120

Activități de testări și analize tehnice



7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie



7219

Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie



7220

Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste



7311

Activități ale agențiilor de publicitate



7312

Servicii de reprezentare media



7320

Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice



7410

Activități de design specializat



7420

Activități fotografice



7430

Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)



Construcții,
comerț
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7490

Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
Cu excepția:
— activităților de brokeraj pentru întreprinderi, adică aranjamente
pentru cumpărarea și vânzarea de întreprinderi mici și mijlocii,
inclusiv a experienței profesionale, dar neincluzând activitățile de
brokeraj pentru bunuri imobiliare;
— activități de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru
cumpărarea și vânzarea de brevete);
— activități de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare și
asigurări (pentru antichități, bijuterii etc.);
— auditarea facturilor și a rapoartelor privind mărfurile.



7500

Activități veterinare



7810

Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă



7820

Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului



7830

Servicii de furnizare și management al forței de muncă



7911

Activități ale agențiilor turistice



7912

Activități ale turoperatorilor



7990

Alte servicii de rezervare și asistență turistică



8110

Activități de servicii suport combinate



8121

Activități generale de curățenie a clădirilor



8122

Activități specializate de curățenie



8129

Alte activități de curățenie



8130

Activități de întreținere peisagistică



8211

Activități combinate de secretariat



8219

Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
specializate de secretariat



8220

Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)



8230

Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor



8292

Activități de ambalare



8299

Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.



8510

Învățământ preșcolar



8520

Învățământ primar



8531

Învățământ secundar general



8532

Învățământ secundar, tehnic sau profesional



8541

Învățământ superior nonuniversitar



8542

Învățământ superior universitar



8551

Învățământ în domeniul sportiv și recreațional



8552

Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans,
arte plastice etc.)



8553

Școli de conducere (pilotaj)



8559

Alte forme de învățământ n.c.a.



8560

Activități de servicii suport pentru învățământ



8610

Activități de asistență spitalicească



8621

Activități de asistență medicală generală



8622

Activități de asistență medicală specializată



Construcții,
comerț
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8623

Activități de asistență stomatologică



8690

Alte activități referitoare la sănătatea umană



8710

Activități ale centrelor de îngrijire medicală



8720

Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare,
exclusiv spitale



8730

Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane
aflate în incapacitate de a se îngriji singure



8790

Alte activități de asistență socială cu cazare n.c.a.



8810

Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure



8891

Activități de îngrijire zilnică pentru copii



8899

Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.



9001

Activități de interpretare artistică (spectacole)



9002

Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)



9003

Activități de creație artistică



9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole



9101

Activități ale bibliotecilor și arhivelor



9102

Activități ale muzeelor



9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de
interes turistic



9104

Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale



9311

Activități ale bazelor sportive



9312

Activități ale cluburilor sportive



9313

Activități ale centrelor de fitness



9319

Alte activități sportive



9321

Bâlciuri și parcuri de distracții



9329

Alte activități recreative și distractive n.c.a.



9511

Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice



9512

Repararea echipamentelor de comunicații



9521

Repararea aparatelor electronice de uz casnic



9522



9523

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor
pentru casă și grădină
Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

9524

Repararea mobilei și a furniturilor casnice



9525

Repararea ceasurilor și a bijuteriilor



9529

Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.



9601

Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană



9602

Coafură și alte activități de înfrumusețare



9603

Activități de pompe funebre și similare



9604

Activități de întreținere corporală



9609

Alte activități de servicii n.c.a.





Construcții,
comerț

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2016 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.310

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

8.

Colecția Legislația României

500

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

800

360

131

55
130
75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2016 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

70 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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