DOCUMENTAŢIILE NECESARE PENTRU EMITEREA
AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ

Categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor de protecţie civilă este
obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită, la sol, mai mare de 150 mp şi
sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosinţă:
a) clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;
b) clădiri pentru activităţi financiar-bancare;
c) clădiri pentru afaceri şi comerţ;
d) clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă;
e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială;
f) clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;
g) clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării;
h) clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;
i) clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;
j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de S + P + 4 etaje.
Extras din HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie
realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de
comandă.

Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă
ART. 18
(1) Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei
de construire se emit pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip - două exemplare;
b) certificat de urbanism - două exemplare în copie;
c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă - două exemplare în copie;
d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de
filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor
electrice din adăpost - două exemplare în copie;
e) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru
adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;
f) memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie;
g) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 9, emitentul reţinând un exemplar.

Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:
a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii
speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor,
sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de filtroventilaţie, electrice,
sanitare, de încălzire şi altele asemenea;
b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adăposturile de protecţie civilă
cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.
ART. 20
(1) La emiterea avizelor de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele
depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar.
(2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art.
6 alin. (1).
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează până la emiterea autorizaţiei de protecţie civilă.
ART. 21
(1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea
în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip - două exemplare;
b) autorizaţia de construire - două exemplare în copie;
c) documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele
modificări realizate prin dispoziţii de şantier, conform legii - două exemplare;
d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;
e) opisul cu documentele depuse - două exemplare.
(2) Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 10, emitentul reţinând un exemplar.
(3) La emiterea autorizaţiei de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele
prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse.
(4) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform
art. 6 alin. (1).
Extras din ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Prevenirereglementari%20in%20domeniul%20situatiilor%20de%20urgenta/OMAI-3-2011.pdf

