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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

O R D I N

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g) teza a II-a, art. 24 alin. (3) și ale art. 30

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (1)

lit. q) și alin. (2) lit. i) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, precum și ale art. 24 lit. b) și art. 25 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 30

2

alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, 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:
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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, iau 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

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și

autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din

1 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

București, 29 noiembrie 2022.

Nr. 180.

ANEXĂ

N O R M E  M E T O D O L O G I C E

privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele norme metodologice utilizează termeni

și expresii având sensurile prevăzute de Legea nr. 10/1995

privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, Legea nr. 307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă,

republicată, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare, precum și următoarele

expresii:

a) aviz de protecție civilă — act emis în baza legii de către

inspectoratele pentru situații de urgență județene/București—Ilfov,

denumite în continuare inspectorate, 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 inspectorate, 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) clădire monofuncțională — construcție în care

spațiile/încăperile au aceeași funcțiune principală, excepție

făcând încăperile anexe;

d) 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 de 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;

e) încăperi anexe — încăperi, cum ar fi toalete, depozite de

mână, vestiare, săli de mese, anticamere, care asigură buna

funcționare a unor funcțiuni principale.

Art. 2. — Documentațiile tehnice prevăzute de prezentele

norme metodologice:

a) se elaborează potrivit art. 9 din Legea nr. 50/1991,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) se verifică potrivit prevederilor art. 30

2

alin. (3) din Legea

nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, și ale art. 6 din Regulamentul privind verificarea și

expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a

execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea

calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;

c) se ștampilează potrivit art. 12 din regulamentul prevăzut la

lit. b), după caz.

Art. 3. — (1) La întocmirea documentației tehnice depuse în

vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu

se utilizează instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru clădirile cu funcțiuni mixte, cu excepția celor care

au și funcțiunea de locuit colectivă, suprafețele spațiilor cu

aceeași funcțiune principală și ale încăperilor anexe se

însumează doar în condițiile în care sunt adiacente sau sunt

separate de circulații comune orizontale sau verticale.

Art. 4. — (1) În situația în care lucrările de modificare și/sau

de schimbare a destinației vizează părți ale unui spațiu amenajat

într-o construcție cu funcțiuni mixte/ale unei construcții

monofuncționale, care dețin autorizație de securitate la incendiu,

documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze doar

spațiile asupra cărora se intervine, în scenariul de securitate la

incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu făcându-se

o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința

fundamentală „securitate la incendiu” a întregii construcții/

spațiului.

(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 un spațiu dintr-o construcție cu

funcțiuni mixte sau o construcție monofuncțională, care intră sub

incidența Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea

categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării

și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările

și completările ulterioare, și nu are autorizație de securitate la

incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze

întreaga construcție sau întregul spațiu.

(4) Prin excepție de la alin. (3), în cazul în care modificările

și/sau schimbările de destinație vizează un compartiment de

incendiu sau o zonă delimitată prin elemente de construcție

similar unui compartiment de incendiu, amenajat în volumul unei

clădiri monofuncționale neautorizate sau al unui spațiu

neautorizat dintr-o construcție cu funcțiuni mixte, documentația

de avizare/autorizare poate fi întocmită pe respectivul/respectiva

compartiment de incendiu/zonă amenajată, cu condiția ca în

scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de

securitate la incendiu să se realizeze o analiză a modului în care

aceste intervenții influențează cerința fundamentală „securitate

la incendiu” a întregii construcții.

Art. 5. — (1) În aplicarea prevederilor art. 30

2

alin. (4) din

Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, următoarele lucrări sunt exceptate de la obligația de

a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu:

a) lucrările de compartimentare interioară, în situațiile în care

prin executarea acestora nu este mărită lungimea și/sau nu este

redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată funcționarea

instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate

la incendiu” și nici nu este redus gradul de rezistență la

foc/nivelul de stabilitate la foc a construcției;

b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea

gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a

construcției;

c) lucrările de consolidare care nu reduc gabaritul și/sau nu

cresc lungimea căilor de evacuare;

d) intervențiile la acoperișul clădirii, în situațiile în care

șarpanta și suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea

gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;

e) extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi

aparținând construcțiilor existente, executate în vederea

amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea

de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de

proiectare nu impun separarea acestora față de celelalte

încăperi cu elemente de construcție rezistente la foc pe baza

densității de sarcină termică sau a funcțiunii;

f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a

acestora.

(2) Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate în criteriile

prevăzute la alin. (1) se face de către specialiști care desfășoară

activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru

care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau de către

proiectanți, potrivit domeniilor de proiectare din competență.

Art. 6. — (1) Referențialul 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 întocmește de

către proiectanți și/sau reprezentanți ai persoanelor fizice sau

juridice atestate să execute lucrări în domeniul apărării împotriva

incendiilor, conform anexei nr. 2, și se însușește de către beneficiar.

(2) Pentru construcțiile existente, criteriile de performanță

privind reacția și/sau rezistența la foc a/ale produselor pentru

construcții care nu pot fi dovedite cu unul dintre documentele

prevăzute la alin. (1) se determină prin expertiză tehnică

întocmită în baza art. 9 din Regulamentul privind verificarea și

expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a

execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea

calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.

(3) În cazul prezentat la alin. (2) lista documentelor va

conține și numărul raportului de expertiză care a stat la baza

determinării acestor criterii.

CAPITOLUL II

Documente necesare pentru obținerea avizului 

și autorizației de securitate la incendiu și protecție civilă

SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune

Art. 7. — (1) Avizul și autorizația de securitate la incendiu sau

de protecție civilă se solicită inspectoratului în a cărui zonă de

competență urmează să fie realizată ori este amplasată

construcția, instalația sau amenajarea respectivă, de către

persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) și art. 30

1

alin. (2) din
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Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, direct sau prin împuterniciți, denumite în continuare

solicitanți.
(2) Avizul sau autorizația, precum și eventualele anexe la

autorizația de securitate la incendiu, însoțite de documentația

vizată spre neschimbare, fac parte din cartea tehnică a

construcției.

(3) Analiza pe fond a solicitării se face după depunerea

documentației complete.

Art. 8. — (1) Cererea de emitere a avizului de securitate la

incendiu și cea de emitere a avizului de protecție civilă, însoțite

de documentația tehnică aferentă, se depun și se eliberează

simultan.

(2) Cererea de emitere a avizului/autorizației, însoțită de

documentația aferentă, poate fi depusă în format:

a) letric, direct la sediul unității sau prin curier;

b) electronic, pe adresa de e-mail dedicată acestei activități

a fiecărui inspectorat.

(3) Modelul cererii de eliberare a avizului/autorizației este

prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Punctele I—III din cerere se completează de către

investitor/beneficiar, iar punctul IV de către proiectanți.

Art. 9. — Documentația tehnică depusă în format letric

trebuie să respecte următoarele condiții:

a) piesele scrise și desenate, inclusiv scenariul de securitate

la incendiu preliminar și scenariul de securitate la incendiu,

trebuie să fie semnate olograf și ștampilate, pe fiecare pagină și

planșă, de către specialiști care desfășoară activitate în

construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt

atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației;

b) scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul

de securitate la incendiu se semnează olograf, pe ultima pagină,

de către proiectanții de construcții, amenajări și instalații utilitare

și cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la

incendiu”, potrivit domeniului de competență;

c) nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe

bucăți lipite;

d) modificările olografe pe piesele scrise sau desenate

trebuie certificate individual prin semnătură și ștampilă de către

verificatorul/verificatorii de proiect/proiecte atestat/atestați.

Art. 10. — (1) Documentația tehnică depusă în format

electronic trebuie însoțită de semnătura electronică a

investitorului sau beneficiarului.

(2) Documentația tehnică depusă în format electronic poate

fi constituită în una dintre următoarele variante:

a) fiecare piesă scrisă și desenată din cuprinsul

documentației să fie scanată cu semnătura tuturor factorilor

implicați în elaborarea și verificarea documentației, în condițiile

stabilite la art. 9;

b) să fie semnată electronic de către toți factorii implicați în

elaborarea și verificarea proiectului.

Art. 11. — (1) Scenariul de securitate la incendiu se

întocmește potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.

(2) Scenariul de securitate la incendiu preliminar se

întocmește potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

(3) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite

prin scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul de

securitate la incendiu trebuie să se regăsească în piesele

desenate ale documentațiilor de proiectare/execuție.

SECȚIUNEA a 2-a
Documente necesare pentru obținerea avizului

Art. 12. — Documentația tehnică depusă pentru obținerea

avizului de securitate la incendiu trebuie să respecte prevederile

reglementărilor tehnice în vigoare la data:

a) semnării contractului de proiectare, pentru obiectivele de

investiții care intră sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului

nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) emiterii certificatului de urbanism, în termenul de

valabilitate al acestuia, în cazul construcțiilor noi, precum și

pentru lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației

construcțiilor existente;

c) depunerii cererii de emitere a avizului de securitate la

incendiu, în cazul în care pentru lucrările de modificare și/sau

schimbare a destinației construcțiilor existente nu se eliberează

autorizație de construire.

Art. 13. — (1) Avizul de securitate la incendiu prevăzut la art. 30

alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor

prevăzute la pct. A din anexa nr. 6.

(2) Avizul de amplasare în parcelă prevăzut la art. 24 din

Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor

prevăzute la pct. B din anexa nr. 6.

(3) Avizul privind asigurarea posibilităților de acces la

drumurile publice prevăzut la art. 25 din Regulamentul general

de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită

pe baza documentelor prevăzute la pct. C din anexa nr. 6.

(4) Avizul pentru proiectele-tip ale construcțiilor cu grad mare

de repetabilitate care intră sub incidența art. 30 alin. (4) din

Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. D

din anexa nr. 6.

(5) Avizul de protecție civilă se solicită pe baza documentelor

prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 14. — (1) Documentația tehnică depusă în format letric

este compusă din:

a) piese scrise, în două exemplare, în original;

b) piese desenate, în două exemplare color, în copie.

(2) Fac excepție de la alin. (1) lit. a) documentațiile întocmite

pentru construcțiile cu grad mare de repetabilitate, care pot fi

depuse doar în copie.

Art. 15. — (1) Formularele de avize emise de inspectorate

se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute

în anexele nr. 8—11.

(2) Un exemplar din aviz și un exemplar din documentația

tehnică depusă în format letric, vizate spre neschimbare, se

restituie solicitantului.

(3) În cazul depunerii în format electronic, avizul și piesele

scrise și desenate pe care se aplică sigiliul electronic avansat al

inspectoratelor se transmit pe adresa de e-mail menționată în

cererea de emitere a avizului.

SECȚIUNEA a 3-a
Documente necesare pentru obținerea autorizațiilor

Art. 16. — Documentația tehnică depusă pentru obținerea

autorizației de securitate la incendiu trebuie să respecte

prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:

a) emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă construcția

nu a fost pusă în funcțiune și sunt respectate condițiile care au

stat la baza emiterii acestuia;
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b) depunerii cererii de emitere a autorizației de securitate la

incendiu, pentru celelalte cazuri.

Art. 17. — (1) Autorizațiile de securitate la incendiu se solicită

pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 12.

(2) Autorizațiile de protecție civilă se solicită pe baza

documentelor prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 18. — (1) Documentația tehnică depusă în format letric

este constituită din:

a) piese scrise, în două exemplare, în original;

b) piese desenate, color, cel puțin 1 exemplar în original.

(2) Fac excepție de la alin. (1) documentațiile întocmite

pentru construcțiile cu grad mare de repetabilitate, care pot fi

depuse doar în copie.

Art. 19. — (1) Formularele de autorizație emise de

inspectorate se redactează în două exemplare, conform

modelelor prevăzute în anexele nr. 14—16.

(2) Un exemplar din autorizație și un exemplar din piesele

scrise și desenate, vizate spre neschimbare, se restituie

solicitantului.

(3) În cazul depunerii în format electronic, autorizația și

documentația tehnică pe care se aplică sigiliul electronic

avansat al inspectoratelor se transmit pe adresa de e-mail

menționată în cererea de emitere a autorizației.

CAPITOLUL III

Desfășurarea activității de avizare și autorizare

Art. 20. — Soluționarea cererilor de emitere a avizelor și

autorizațiilor se face potrivit prezentelor norme metodologice și

procedurilor interne specifice.

Art. 21. — (1) În situația în care documentația este

incompletă, inspectoratul comunică solicitantului, în scris, care

sunt documentele necesar a fi depuse spre completare, în

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii

de emitere a avizului/autorizației.

(2) Documentele necesare completării documentației se

depun în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicare, de

către solicitanți, cu adresă scrisă în care se menționează:

a) documentele completate;

b) numărul și data cererii inițiale.

(3) Documentele necesare completării documentației depuse

în format electronic se transmit în același format, în maximum

30 de zile lucrătoare de la comunicare, de către solicitanți, cu

menționarea:

a) documentelor completate;

b) numărului și a datei cererii inițiale.

(4) În cazul în care beneficiarul nu depune toate documentele

lipsă în termenele prevăzute la alin. (2) și (3), cererea de emitere

a avizului/autorizației se respinge.

Art. 22. — (1) În termen de 10 zile lucrătoare, inspectoratul

trebuie să comunice solicitantului dacă investiția/obiectivul nu

intră sub incidența dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 571/2016,

cu modificările și completările ulterioare, sau ale Hotărârii

Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de

construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de

protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte

de comandă de protecție civilă.

(2) În situația în care, drept urmare a analizei documentațiilor

și/sau a verificărilor realizate în teren, investiția/obiectivul nu

intră sub incidența dispozițiilor hotărârilor Guvernului prevăzute

la alin. (1), inspectoratul reține al doilea exemplar al adresei și

un exemplar din documentele care justifică neîncadrarea în

raport cu criteriile stabilite prin Hotărârea Guvernului

nr. 571/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau prin

Hotărârea Guvernului nr. 862/2016.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), piesele desenate care se

returnează solicitantului trebuie vizate spre neschimbare sau li

se aplică sigiliul electronic avansat.

Art. 23. — Dacă 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. 25 alin. (1) sau (2).

Art. 24. — (1) Avizul și autorizația, însoțite de documentațiile

vizate spre neschimbare care stau la baza eliberării lor, precum

și adresa de respingere, împreună cu documentația, depuse în

format letric, se ridică de către solicitanți de la inspectorat.

(2) În vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la

alin. (1), inspectoratul transmite solicitantului, spre informare,

prin fax, telefon 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.

Art. 25. — (1) Termenul de emitere a avizului este de

maximum 15 zile lucrătoare.

(2) Termenul de emitere a autorizației este de maximum

30 de zile lucrătoare.

(3) Termenul de emitere a acordului Inspectoratului General

pentru Situații de Urgență prevăzut la art. 30 alin. (4) din Legea

nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, este de maximum 30 de zile lucrătoare.

(4) În situația în care documentația este completă, termenele

prevăzute la alin. (1) și (2) curg de la data înregistrării cererii.

(5) În situația în care documentația este incompletă,

termenele prevăzute la alin. (1) și (2) curg de la data depunerii

tuturor documentelor lipsă.

CAPITOLUL IV

Valabilitatea avizelor și autorizațiilor

Art. 26. — (1) Avizul și autorizația sunt valabile numai însoțite

de documentele vizate spre neschimbare/marcate cu sigiliul

electronic avansat, în copie sau original, care au stat la baza

emiterii acestora.

(2) Deținătorul avizului sau autorizației are obligația de a o

păstra în bune condiții și de a o prezenta împreună cu

documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele

norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să

execute controale, în condițiile legii.

Art. 27. — (1) Avizul sau autorizația de securitate la incendiu

își pierde valabilitatea dacă se constată de către agenții

constatatori nerespectarea condițiilor care au stat la baza

emiterii acesteia, 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

instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate

la incendiu”;

f) majorarea cantităților de materiale combustibile utilizate în

construcție până la un nivel de la care reglementările tehnice de

proiectare impun adoptarea de măsuri active și/sau pasive

suplimentare față de cele avizate/autorizate.
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(2) Pe lângă situațiile prevăzute la alin. (1), avizul de

securitate la incendiu sau protecție civilă își pierde valabilitatea

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.

(3) În cazurile menționate la alin. (1) și (2), investitorul/

beneficiarul este obligat să reia procedura de avizare/autorizare

prevăzută de prezentele norme metodologice.

(4) Prin excepție de la alin. (2), valabilitatea avizului de

securitate la incendiu se menține în cazul în care termenul de

valabilitate al autorizației de construire a expirat, iar pentru

finalizarea lucrărilor rămase de executat se emite o nouă

autorizație, doar în condițiile în care construcția este realizată

în conformitate cu prevederile autorizației inițiale.

(5) Avizul de securitate la incendiu emis pentru lucrări de

modificare și/sau de schimbare a destinației pentru care nu a

fost emis/emisă certificat de urbanism/autorizație de construire

își menține valabilitatea atât timp cât nu survin modificări ale

reglementărilor tehnice de proiectare.

(6) Pierderea valabilității avizului/autorizației survine și în

condițiile în care, în termen de 90 de zile, investitorul/beneficiarul

nu prezintă, la solicitarea organelor de control, documentele

vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lui/ei.

Art. 28. — (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 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) După verificarea în teren, pe fotocopia eliberată,

personalul desemnat din structura de avizare-autorizare

consemnează data, semnătura și face mențiunea „conform cu

originalul”.

(3) În condițiile în care exemplarul al doilea al formularului

de autorizație nu se mai regăsește în arhiva inspectoratelor, se

emite un nou formular de autorizație.

Art. 29. — (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 ori nomenclaturii stradale, 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.

(3) În cazul menționat la alin. (2), se poate preschimba

autorizația de securitate la incendiu, cu noua denumire/adresă,

dacă se constată, în urma verificării în teren de către inspectorii

de specialitate, valabilitatea autorizației inițiale.

CAPITOLUL V

Alte acte de autoritate

Art. 30. — (1) Acordul prevăzut la art. 30 alin. (4) din Legea

nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la nr. crt. 1

din tabelul de la pct. A al anexei nr. 6.

(2) Un exemplar din documentația depusă conform alin. (1)

se depune în format electronic, pe e-mail.

Art. 31. — (1) Evaluarea prevăzută la art. 30

1

alin. (4) din

Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, se efectuează în scopul stabilirii diferențelor dintre

situația existentă și cea propusă.

(2) Evaluarea se materializează printr-un raport întocmit pe

structura scenariului de securitate la incendiu.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) se semnează de factorii

prevăzuți la art. 30

1

alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată,

cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. — (1) Pentru certificarea respectării prevederilor

reglementărilor tehnice la schimbarea de destinație, beneficiarul

depune la inspectorate:

a) cerere;

b) raportul prevăzut la art. 31 alin. (2), în două exemplare.

(2) Pe baza documentației depuse, personalul desemnat din

cadrul inspectoratelor verifică respectarea măsurilor prevăzute

de reglementările tehnice aferente noii destinații.

(3) Certificarea include verificarea în teren a condițiilor care

au stat la baza eliberării autorizației de securitate la incendiu

pentru vechea destinație, având ca referențial documentația

tehnică vizată spre neschimbare aferentă acestui act de

autoritate.

(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea

cererii, inspectoratele emit un punct de vedere privind

menținerea valabilității autorizației de securitate la incendiu

pentru noua destinație, potrivit anexei nr. 17.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 33. — Pe timpul execuției obiectivului de investiții, până

la emiterea autorizațiilor, inspectoratele, prin inspecțiile de

prevenire, verifică prin controale periodice, prin 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. 34. — (1) Ștampilele pentru vizarea spre neschimbare a

documentațiilor depuse de solicitanți se confecționează prin grija

inspectoratului.

(2) Modelul ștampilei cu număr de identificare este prevăzut

în anexa nr. 18.

(3) Numerele de identificare ale ștampilelor se stabilesc de

fiecare inspectorat, în funcție de necesități.

(4) Fiecare inspectorat are obligația de a deține un sigiliu

electronic avansat.

(5) Sigiliul electronic avansat trebuie să îndeplinească

condițiile prevăzute la art. 36 și 37 din Regulamentul (UE)

nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din

23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de

încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de

abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Art. 35. — Modelul opisului cu documentele depuse la

inspectorat în vederea obținerii avizării/autorizării este prevăzut

în anexa nr. 19.

Art. 36. — Anexele nr. 1—19 fac parte integrantă din

prezentele norme metodologice.
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Modelul listei cu documentele 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
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Nr.

crt.

Tipul produsului Modelul

Referențial document de

conformitate

1

Operatorul

economic

2

Persoana autorizată care a pus în operă

sistemul/produsul

3

Denumirea Numărul autorizației

1

Documentele de conformitate pot fi unul din următoarele:

— certificat de conformitate (CPD);

— declarație de conformitate;

— certificat de constanță a performanței produsului (CPR);

— declarație de performanță (DoP);

— evaluare tehnică europeană;

— avizul tehnic al CTPC însoțit de agrementul tehnic.

2

Definit potrivit pct. 18 al art. 2 din Regulamentul (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

3

Doar pentru produsele care intră sub incidența prevederilor art. 53 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

Beneficiar
....................................

Proiectanți/Reprezentanți firmă autorizată
..............................
..............................
..............................

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Model de cerere-tip pentru eliberarea avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă

Către

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ................../București—Ilfov

Domnului inspector-șef

C E R E R E A  Nr. ......... din ......... 20 ......

pentru eliberarea .........................................................

I. Date de identificare ale persoanei care depune cererea:

Numele, prenumele: ......................................, cu domiciliul în județul ................., municipiul/orașul/comuna ......................,

sectorul/satul .................., str. .................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ..........., telefon .............., fax ......................,

e-mail ............................, în calitate de investitor/beneficiar, reprezentat prin ......................... (nume, prenume), cu domiciliul în

județul................., municipiul/orașul/comuna .............., sectorul/satul ..................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ......,

et. ......, ap. ......, codul poștal ...............

II. Detalii despre solicitare:

a) documentul solicitat: .................................................... (acord; aviz de securitate la incendiu sau protecție civilă;

autorizație de securitate la incendiu sau protecție civilă; aviz de amplasare în parcelă, privind asigurarea posibilităților de acces la

drumurile publice);

b) titlul proiectului/construcției/amenajării/instalației: .............................................................................................................

c) destinația principală ...........................................................................................................................................................

d) actul normativ în baza căruia se solicită documentul de la lit. a): .................................................................................. .

III. Detalii pentru identificarea construcției/amenajării:

județul ................, municipiul/orașul/comuna ...................., sectorul/satul ................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. .....,

et. ....., ap. ....., codul poștal ........... .

IV. Date referitoare la construcție/amenajare

1

:

a) destinația și tipul ...............................................................................................................................................................;

b) categoria de importanță ....................................................................................................................................................;

c) aria construită și desfășurată ...........................................................................................................................................;

d) volumul și regimul de înălțime .........................................................................................................................................;

1

Datele referitoare la construcție/amenajare se completează de către proiectant.



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 ..........................;

i) numărul compartimentelor de incendiu ......... .

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și

protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de soluționare a cererii doresc să fiu informat: la tel. ................./e-mail ......................../fax ........................
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Data ............... Semnătura ................

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Structura-cadru a scenariului de securitate la incendiu

1. Caracteristicile construcției sau amenajării

1.1. Datele de identificare

A. Date necesare identificării construcției/amenajării:

denumire, proprietar/beneficiar, adresă

B. Datele de contact ale beneficiarului: nr. de telefon, fax,

e-mail etc.

C. Profilul de activitate și, după caz, programul de lucru al

obiectivului

1.2. Destinația — funcțiuni principale, secundare și conexe

ale construcției/amenajării

1.3. Categoria de importanță

1.4. Particularități specifice construcției/amenajării:

a) tipul clădirii: civilă (obișnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli

aglomerate etc.); de producție sau depozitare (obișnuită,

monobloc, blindată etc.); cu funcțiuni mixte;

b) tipul parcajului, cu precizarea numărului de autovehicule;

c) caracteristici dimensionale — pentru fiecare compartiment de

incendiu se va preciza:

— aria construită;

— aria desfășurată;

— regimul de înălțime și volumul construcției;

— înălțimea maximă dintre carosabilul adiacent accesibil

autospecialelor de intervenție și pardoseala ultimului nivel

folosibil;

— volumul;

d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori

(persoane, animale) — se precizează pentru fiecare nivel al

construcției și pentru întreaga construcție/amenajare;

e) prezența permanentă a persoanelor, capacitatea de

autoevacuare a acestora;

f) capacități de depozitare;

g) numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor.

2. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu

A. Se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, pentru

fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spațiu, compartiment

de incendiu, luându-se în considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

b) proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor

utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru

construcții de producție și/sau depozitare;

c) clase de periculozitate ale materialelor și substanțelor.

B. 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, cu completările ulterioare

3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la

incendiu:

3.1. Stabilitatea la foc și limitarea propagării incendiului și

efluenților incendiului în interiorul construcției/compartimentului

de incendiu:

a) rezistența și clasa de reacție la foc a elementelor de

construcții cu menționarea gradului de rezistență la foc a

construcției sau a compartimentelor de incendiu, precum și

clasa de reacție la foc a elementelor care protejează golurile din

aceste elemente;

b) elementele de construcție de separare a compartimentelor

de incendiu și de protecție a golurilor funcționale din acestea;

c) măsuri de protecție la foc pentru instalații electrice, de

alimentare cu gaze, ventilație și termice

3.2. Limitarea propagării incendiilor la vecinătăți:

a) distanțe de siguranță asigurate conform reglementărilor

tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările

tehnice, atunci când aceste distanțe nu pot fi realizate;

b) măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului

pe fațade și pe acoperiș.

3.3. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu

se precizează:

a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea

față de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum,

protecția golurilor din pereții ce le delimitează;

b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor:

interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu

trepte balansate etc.;

c) geometria căilor de evacuare: gabarite — lățimi, înălțimi,

pante etc.;

d) timpii/lungimile de evacuare;

e) numărul fluxurilor de evacuare;

f) prevederea de dispozitive de siguranță la uși, cum ar fi

dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de

incendiu, bare antipanică etc.;

g) 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.

3.4. Securitatea forțelor de intervenție

A. Se precizează amenajările pentru accesul forțelor de

intervenție în clădire și incintă.

B. Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale

accesurilor carosabile și ale căilor de intervenție ale

autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice,

regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice

de aplicare, referitoare la: numărul de accesuri;

dimensiuni/gabarite; trasee; realizare și marcare.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: tipul,

numărul și caracteristicile acestora; amplasarea și posibilitățile

de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

timpul de siguranță.

4. Echiparea și dotarea cu instalații cu rol în asigurarea

cerinței fundamentale „securitate la incendiu”

A. Instalație de stingere a incendiilor:

a) tip: cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi;



b) zone, încăperi, spații, instalații echipate;

c) parametri funcționali: 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;

d) timp normat de funcționare

B. Instalație de detectare, semnalizare și alarmare la

incendiu (e.c.s.):

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) condiții pentru amplasarea e.c.s.;

d) alte dispozitive comandate/supravegheate de e.c.s.

C. Instalație de desfumare/evacuare fum și gaze fierbinți

D. Instalație electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol

de securitate la incendiu

E. Instalație electrică pentru iluminat de siguranță, inclusiv

condițiile de alimentare și de funcționare a acesteia

F. Instalație de protecție împotriva trăsnetului

5. Măsuri tehnico-organizatorice privind exploatarea construcției

A. Instrucțiuni de funcționare a instalațiilor cu rol în

asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”

B. Reguli necesare de verificare și întreținere în exploatare

a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale

„securitate la incendiu”

C. Recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea

documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor

aferente construcției ori amenajării respective

D. Stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte

și mijloace de intervenție:

a) tipul și caracteristicile de stingere asigurate;

b) numărul și modul de amplasare în funcție de suprafață și

clasa de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice specifice

6. Măsuri compensatorii propuse pentru lucrări de

modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor

existente, în raport cu prevederile reglementărilor tehnice care

nu pot fi respectate

1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1253/27.XII.2022

10

Proiectanți

...................................

...................................

...................................

1

Stabilite potrivit art. 12 din Regulamentul pentru verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a

construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare,

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Scenariu de securitate la incendiu preliminar

1. Caracteristicile construcției sau amenajării

1.1. Datele de identificare denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de

telefon, fax, e-mail etc.

1.2. Destinația funcțiuni principale

funcțiuni secundare

funcțiuni conexe

1.3. Categoria de importanță

1.4. Particularități specifice construcției/amenajării:

a) tipul clădirii civilă (obișnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli

aglomerate etc.); de producție sau depozitare

(obișnuită, monobloc, blindată etc.), cu funcțiuni mixte

b) tipul parcajului Se precizează inclusiv numărul de autovehicule.

c) regimul de înălțime și volumul construcției

d) aria construită și desfășurată

e) principalele destinații ale încăperilor și ale spațiilor aferente construcției În cazul construcțiilor cu funcțiuni mixte se

precizează procentul din aria desfășurată care

este ocupat de fiecare funcțiune.

f) compartimente de incendiu denumire

aria construită

aria desfășurată

volum

g) număr maxim de utilizatori persoane număr:

prezența în construcție:

capacitate de

autoevacuare:

animale

h) capacități de depozitare
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2. Nivelurile riscului de incendiu estimat, stabilit pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spațiu, zonă,

compartiment, potrivit reglementărilor tehnice

Valoarea maximă a densității sarcinii termice

și/sau proprietățile fizico-chimice ale

materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate,

manipulate sau depozitate, pentru construcții de

producție și/sau depozitare; clasele de

periculozitate ale materialelor

3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu

1

3.1. Rezistența și clasa de reacție la foc a

celor mai defavorabile elemente de

construcție

stâlpi, coloane, pereți portanți

pereți interiori nestructurali

pereți exteriori nestructurali

grinzi, planșee, nervuri, acoperișuri

terasă

acoperișuri autoportante fără pod

(inclusiv contravântuiri), șarpanta

acoperișurilor fără pod 

panouri de învelitoare și suportul

continuu al învelitorii combustibile

3.2. Gradul de rezistență la foc/nivel de stabilitate la incendiu

3.3. Asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăți Se precizează distanțele de siguranță asigurate

conform reglementărilor tehnice sau măsurile

alternative.

3.4. Evacuarea utilizatorilor:

a) măsuri pentru asigurarea controlului fumului de exemplu, instalații de presurizare și alte

sisteme de control al fumului

b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, rampe drepte

sau curbe, cu trepte balansate etc.

c) geometria căilor de evacuare gabarite lățimi, înălțimi, pante

d) numărul fluxurilor de evacuare

3.5. Măsuri 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

3.6. Securitatea forțelor de intervenție:

a) amenajări pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă, pentru

autospeciale și pentru ascensoarele de incendiu

b) caracteristici tehnice și funcționale ale accesurilor carosabile și ale căilor de

intervenție ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice,

regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice de aplicare

numărul de accesuri

dimensiuni/gabarite

trasee

realizare și marcare

c) ascensoare de pompieri tip, număr și caracteristici, amplasare și

posibilități de acces, sursa de alimentare cu

energie electrică de rezervă, timpul de siguranță

4. Instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” — în funcție de nivelul de echipare

1

4.1. Hidranți de incendiu interiori tipul instalației (apă—apă, aer—

aer)

volumul construcției/compartiment

de incendiu

număr de jeturi în funcțiune

simultană
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timp teoretic de funcționare

număr de jeturi pe punct

debit de calcul

presiune

număr de racorduri exterioare

sursa de alimentare cu apă a

instalației, cu menționarea, după

caz, a volumului rezervei de apă

caracteristici funcționale ale grupului

de pompare

4.2. Hidranți de incendiu exteriori distanțele față de construcție

volumul compartimentului de incendiu

timp teoretic de funcționare

debit de calcul

presiune

sursa de alimentare cu apă a

instalației, cu menționarea, după

caz, a volumului rezervei de apă

caracteristici funcționale ale grupului

de pompare

4.3. Instalații automate de stingere a

incendiilor cu sprinklere

soluția tehnică de realizare a

instalației

clasa de pericol de incendiu

categoria de depozitare și modul de

depozitare

aria maximă acoperită de un

sprinkler

densitatea de calcul

aria de declanșare simultană

presiune

sursa de alimentare cu apă a

instalației

volumul rezervei de apă

numărul de racorduri exterioare

4.4. Instalații de limitare și stingere a

incendiilor cu sprinklere deschise

zona protejată

înălțimea golului

aria/lungimea zonei protejate

timp teoretic de funcționare

intensitate de răcire

intensitatea de stropire

4.5. Instalații de stingere cu apă

pulverizată

densitate minimă de pulverizare

timp de funcționare

rezerva de apă

4.6. Instalații de stingere cu ceață de apă debit specific

aria de declanșare simultană

intensitate de pulverizare

intensitate de stingere

rezerva de apă

timp teoretic de funcționare
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4.7. Instalații de stingere cu gaze inerte tipul agentului de stingere

concentrația de stingere

volumul protejat

4.8. Instalații de detectare, semnalizare și

alarmare la incendiu (IDSAI)

gradul de acoperire

condiții privind stabilirea zonei de

detectare

condiții de amplasare a e.c.s.

alte dispozitive comandate sau

supravegheate de e.c.s.

4.9. Instalație de desfumare/evacuare fum

și gaze fierbinți

metoda de desfumare

spațiile desfumate

aria spațiului necesar desfumării/

suprafața efectivă de desfumare

debitul specific pentru introducere aer

rezistență la foc tubulatură

interacțiuni cu alte sisteme de

protecție

4.10. Instalație electrică pentru alimentarea receptoarelor cu

rol de securitate la incendiu

sursa de bază și sursa de rezervă   

instalație electrică

pentru iluminat de siguranță tip   

zone deservite   

condiții de alimentare și funcționare

dispozitiv de protecție cu curent

diferențial rezidual (DDR)

dispozitiv de detectare a defectului

de arc electric (AFDD)

4.11. Instalație de protecție împotriva

trăsnetului

clasa IPT și SPT

nivel de protecție

metoda de protecție

5. Măsuri compensatorii propuse în condițiile legii

2

pentru construcțiile existente care nu pot îndeplini anumite cerințe

din punctul de vedere al securității la incendiu

Prevederea din reglementările tehnice de proiectare care nu poate fi respectată Măsura compensatorie propusă

1

În cazul construcțiilor împărțite în mai multe compartimente de incendiu, se vor prezenta datele atât pentru fiecare compartiment de incendiu, cât și

pentru întreaga construcție.

2

Art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 9 și art. 12

din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității

lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.

Proiectanți

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Documente pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu

A. Avize de securitate la incendiu pentru construcții, amenajări și instalații

1. Documente solicitate pentru obținerea avizului de securitate la incendiu:

Nr.

crt.

Categorii de construcții și sisteme a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

1. Construcții noi X X X X

1)

X X

2. Construcții existente la care se efectuează lucrări de modificare

și/sau schimbare a destinației, precum și în cazul în care se dispune

măsura intrării în legalitate potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991

privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

X X X X

1)

X X X



1)

Cuprinde amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de:

— toate edificiile limitrofe, precizându-se nivelul de stabilitate/gradul de rezistență la foc, la incendiu al acestora;

— 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 sau 2, după caz.

3)

Cuprinde amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de:

— toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea și riscul de incendiu;

— căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.

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.

2. Documentele prevăzute în tabel sunt:

a) cererea-tip;

b) scenariul de securitate la incendiu preliminar;

c) referatele verificatorilor de proiecte atestați la cerința „securitate la incendiu”;

d) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000;

e) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură, în secțiune și pentru fiecare nivel și

fațadă, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori:

(i) traseele căilor de evacuare, cu menționarea lungimilor acestora;

(ii) elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni;

(iii) elementele de protecție a golurilor de acces în încăperi;

f) acordul vecinilor, în cazul includerii în același compartiment de incendiu a mai multor construcții cu proprietari diferiți;

g) piesele desenate cu amplasarea instalațiilor, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, schema izometrică, schema coloanelor,

schema bloc, după caz;

h) piesele 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;

i) schema instalației și plan cu zonarea Ex;

j) opisul cu documentele depuse.

B. Avizul de amplasare în parcelă se emite pe baza următoarelor documente:

a) cererea-tip;

b) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, pe care se precizează distanțele față de vecinătăți, lungimea, lățimea

și denumirea căilor de acces la drumurile publice;

c) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

d) opisul cu documentele depuse.

C. Avizul privind asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice se emite pe baza următoarelor documente:

a) cererea-tip;

b) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, pe care se precizează:

(i) lungimea, declivitatea, lățimea și denumirea căilor de acces la drumurile publice;

(ii) distanța de la drumul de acces la obiectivul de investiție;

(iii) orice alte obstacole situate la o înălțime mai mică de 4,5 m aflate pe traseul de deplasare al autospecialelor de

intervenție;

c) opisul cu documentele depuse.

D. Avize de securitate la incendiu pentru proiecte-tip ale construcțiilor cu grad mare de repetabilitate:

a) acordul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza

emiterii lui, în copie;

b) planul de situație întocmit conform lit. d) de la nr. crt. 1 de la pct. A al prezentei anexe, în original, verificat de un verificator

de proiect;

c) documentele prevăzute la nr. crt. 1 din tabelul de la pct. A al prezentei anexe care au suferit modificări în cadrul

procesului de adaptare a proiectului în ceea ce privește asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, în original.
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Nr.

crt.

Categorii de construcții și sisteme a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

3. 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)

X X X X

3)

X X X X

4. 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

X X X

4)

X

5. Instalații de stingere noi sau existente, la care se execută lucrări de

modificare

X X X X

5)

X X

6. Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu noi sau

existente, la care se execută lucrări de modificare

X X X X X



ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecție civilă

Avizele de protecție civilă se emit în baza următoarelor documente:

a) cererea-tip;

b) planul de situație și de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, cu menționarea distanțelor față de construcțiile

vecine și marcarea ieșirilor de salvare, după caz;

c) planul de arhitectură al nivelului subteran al construcției în care este amenajat adăpostul;

d) schema instalațiilor de filtro-ventilație, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, și schema

instalațiilor electrice din adăpost;

e) planul secțiunii verticale a clădirii pe care se reprezintă adăpostul, dacă este cazul, instalațiile de filtro-ventilație din

adăpost;

f) memoriul tehnic de specialitate care trebuie să conțină date privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu

instalații speciale, grupuri sanitare, utilaje și tâmplărie; accesul și ieșirile de salvare, grosimea pereților, planșeelor și a ieșirilor de

salvare; instalațiile electrice, sanitare, de încălzire și altele asemenea, de filtro-ventilație pentru adăposturile cu capacitate de

adăpostire de peste 50 de persoane;

g) opisul cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Model de aviz de securitate la incendiu

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ....................

al Județului ............../București—Ilfov

A V 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea

categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și

completările ulterioare,

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 .............. .

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.

Prezentul aviz își pierde valabilitatea în condițiile art. 30

3

alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind

avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.

Inspector-șef,
..............................................

(numele, prenumele și semnătura)

L.S.
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ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

Model de aviz de amplasare în parcelă

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ...................

al Județului ............../București—Ilfov

A V 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 24 din Regulamentul general de urbanism,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se avizează amplasarea în parcelă a construcției .................................., dispusă în județul .................., municipiul/

orașul/comuna ....................., sectorul/satul ......................., str. .............................. nr. ....... .

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz.

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.

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

Model de aviz privind accesul la drumurile publice

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ...................

al Județului ............../București—Ilfov

A V I Z

privind accesul la drumurile publice

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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 alin. (2) din Regulamentul general de

urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se avizează accesul la drumurile publice al investiției ........................, dispusă în județul ..................,

municipiul/orașul/comuna ....................., sectorul/satul ......................., str. .............................. nr. ....... .

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz.

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. 11
la normele metodologice

Model de aviz de protecție civilă

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ....................

al Județului ............../București—Ilfov

A V 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția

civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții

la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă

de protecție civilă,

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. ........... .

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. 12
la normele metodologice

Documente pe baza cărora se solicită autorizațiile de securitate la incendiu
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Nr.

crt.

Categorii de construcții și sisteme a) b) c)

d)

e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)

(i) (ii)

1. Construcții noi sau existente la care se execută lucrări de modificare

și/sau schimbare a destinației, precum și în cazul intrării în legalitate din

punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor

X X X X X X X X X X X

2. Amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu

capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având

destinația comercială, cu aria desfășurată/suprafața mai mare sau egală

cu 2.500 mp

X X X X X

3. Sisteme și instalații pentru alimentarea cu apă pentru stingerea

incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale 

X X X X X X X X X 

4. Instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, noi

sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri

existente, care se supun avizării/autorizării 

X X X X X X X 

5. a) Stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule cu

capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori

stații mixte

2)

b) Stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate

drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spații publice

2)

c) Sisteme publice pentru distribuția gazelor petroliere lichefiate la

autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent

apă, cu excepția celor aferente stațiilor mixte de distribuție a carburanților

la autovehicule

2)

d) Stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu

capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în

spații publice

2)

X X X

3)

X X X X X X X X



1

) Cuprinde 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

) Pentru cabina stației și construcțiile auxiliare din incinta stației se depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz.

3

) Cuprinde 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.

4

) Cuprinde 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.

N O T Ă:

Descrierea documentelor prevăzute în tabel:

a) cererea-tip;

b) scenariul de securitate la incendiu;

c) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, după caz;

d) piesele desenate pentru fiecare nivel, pentru:

(i) arhitectură, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori, traseele

căilor de evacuare, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni și elementele de protecție a

golurilor din acestea, inclusiv secțiuni și fațade ale construcției;

(ii) instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz,

inclusiv schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru

incendiu, scheme electrice și de acționare a instalației, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc a

instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, după caz;

e) dispozițiile de șantier însușite de cei în drept și verificate de un verificator de proiecte atestat, procese-verbale pentru

lucrări/instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, însușite de cei în drept: de verificare-constatare

a calității lucrărilor, de control al calității lucrărilor în faze determinante, pentru proba de funcționare a instalației, pentru verificarea

calității lucrărilor ce devin ascunse, de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subțiri

pentru montaj uscat, după caz;

f) referatele verificatorilor de proiecte atestați pentru cerința „securitate la incendiu”;

g) acordul vecinilor, în cazul includerii în același compartiment de incendiu a mai multor construcții cu proprietari diferiți;

h) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă a fost emisă autorizație de construire;

i) 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;

j) planul amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate căile de evacuare a persoanelor;

k) piesele desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta stației pe care se menționează distanța dintre

elementele constituente ale acesteia;

l) 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;

m) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate;

n) opisul cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

Documente pe baza cărora se solicită eliberarea autorizației de protecție civilă

Autorizația de protecție civilă se emite în baza următoarelor documente:

A. Situația generală:

a) cererea-tip;

b) documentele prevăzute la lit. b)—f) din anexa nr. 7 la normele metodologice și eventuale dispoziții de șantier pentru

modificările survenite;

c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

d) opisul cu documentele depuse.
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Nr.

crt.

Categorii de construcții și sisteme a) b) c)

d)

e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)

(i) (ii)

6. Sisteme pentru alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate

stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea 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

prepararea apei calde de consum și a hranei

X X X

4)

X X X X X X X X X

7. Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la

consumatori, cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg

GPL și maximum 1.250 kg GPL

X X

1)

X X X
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B. Când solicitanții nu pot prezenta avizul de protecție civilă și documentațiile vizate spre neschimbare care au stat la

baza emiterii acestuia, din motive obiective justificate cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, ori dacă nu a fost emis aviz de

protecție civilă, autorizația se solicită pe baza următoarelor documente:

a) cererea-tip;

b) planul de situație și de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, după caz, cu menționarea distanțelor față de

construcțiile vecine și marcarea ieșirilor de salvare, după caz;

c) releveele nivelului subteran al construcției în care este amplasat adăpostul de protecție civilă, precum și secțiunea

verticală prin adăpost;

d) planul instalațiilor electrice din adăpost și al instalațiilor de filtro-ventilație, după caz;

e) memoriul 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;

f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie;

g) opisul cu documentele depuse.

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

A U T O R I Z A Ț I E

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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea

categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și

completările ulterioare,

se emite prezenta autorizație de securitate la incendiu pentru construcția/amenajarea/instalația aferentă

construcției.................................., amplasată în județul ................................., municipiul/orașul/comuna .............................,

sectorul/satul ........................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, codul poștal ............... .

Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în condițiile art. 30

3

alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind

avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.

Inspector-șef,
.....................................................

(numele, prenumele și semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

Model de anexă la autorizația de securitate la incendiu

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ....................

al Județului ............./București—Ilfov

A U T O R I Z A Ț I E

de securitate la incendiu

nr. ......... din ......... 20 ......

Anexa la Autorizația nr. ........................ din ......................

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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea



împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea

categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și

completările ulterioare,

se emite prezenta autorizație de securitate la incendiu pentru spațiul ................................................, amplasat în

construcția/amenajarea/instalația aferentă construcției .............................., amplasată în județul ..................................,

municipiul/orașul/comuna .................., sectorul/satul ...................................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......,

ap. ......, codul poștal ............... .

Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia,

precum și de autorizația de securitate la incendiu inițială însoțită de documentația aferentă, vizată spre neschimbare.

Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în condițiile art. 30

3

alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind

avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.

Inspector-șef,
...............................

(numele, prenumele și semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 16
la normele metodologice

Model de autorizație de protecție civilă

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ....................

al Județului ............../București—Ilfov

A U T O R I Z A Ț I E

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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția

civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții

la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă,

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.
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ANEXA Nr. 17
la normele metodologice

Model de punct de vedere referitor la certificarea măsurilor

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ....................

al Județului ............../București—Ilfov

Către .......................................

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 ........................................,

a verificării Autorizației de securitate la incendiu nr. ..................... din ................................, însoțită de documentația vizată spre

neschimbare, și în teren a condițiilor care au stat la baza emiterii,

SE CERTIFICĂ/NU SE CERTIFICĂ

respectarea prevederilor reglementărilor tehnice pentru funcțiunea ................................., aferentă obiectivului amplasat în

județul .........................., municipiul/orașul/comuna ........................, sectorul/satul ....................., str. ....................... nr. ......, bl. .....,

sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poștal ...............

Inspector-șef,
.........................................

(numele, prenumele și semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 18*)
la normele metodologice

M O D E L U L

ștampilei cu număr de identificare
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*) Anexa nr. 18 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 19
la normele metodologice

O P I S

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. Numărul de file Formatul

Data ................... Semnătura .........................



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N

pentru aprobarea modelelor rapoartelor de clasificare a

carcaselor de bovine și porcine, a modelelor rapoartelor 

de inspecție privind rezultatele clasificării carcaselor de

bovine și porcine, a modelelor rapoartelor de inspecție privind

raportarea prețurilor carcaselor de bovine și porcine, precum

și a modelelor de note de control pentru verificarea agențiilor

de clasificare și a clasificatorilor independenți

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale control, antifraudă și

inspecții nr. 224.663 din 9.12.2022,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017

privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului

nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea

Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și

completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului

nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de

bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor

de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, aprobată prin Legea nr. 228/2019, cu

modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. — Prezentul ordin aprobă:

a) modelul raportului de clasificare a carcaselor de bovine, prevăzut în anexa

nr. 1*); 

b) modelul raportului de clasificare a carcaselor de porcine, prevăzut în

anexa nr. 2*);

c) modelele rapoartelor de inspecție privind rezultatele clasificării carcaselor

de bovine, prevăzute în anexa nr. 3;

d) modelele rapoartelor de inspecție privind rezultatele clasificării carcaselor

de porcine, prevăzute în anexa nr. 4;

e) modelul raportului de inspecție privind raportarea prețurilor carcaselor de

bovine, prevăzut în anexa nr. 5;

f) modelul raportului de inspecție privind raportarea prețurilor carcaselor de

porcine, prevăzut în anexa nr. 6;

g) modelul notei de control pentru verificarea agenției de clasificare a

carcaselor, prevăzut în anexa nr. 7;

h) modelul notei de control pentru verificarea clasificatorului carcase

independent, prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul

ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea

modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a

modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator și pentru autorizația de

clasificare și a modelelor rapoartelor de clasificare și registrului agențiilor de

clasificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din

30 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 3. — Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4. — Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

București, 14 decembrie 2022.

Nr. 366.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
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RAPORT DE CLASIFICARE CARCASE PORCINE 
Data: 

Nr. 
sacrif. 

Greut. 
cald� 
(kg) 

Confisc�ri 
veterinare (kg) 

Greut. 
final�  
cald� 
 (kg) 

Grosime 
(mm) % 

CM   
Clasa Nr. 

sacrif. 

Greut. 
cald� 
(kg) 

Confisc�ri 
veterinare (kg) 

Greut. 
 final� 
cald� 
  (kg) 

Grosime 
(mm) % 

CM 
Clasa 

+ - SL M + - SL M 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Totalizare carcase pe clas� 

SISTEMUL NA�IONAL DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE 

Nr. raport clasificare:   
S�pt�mâna nr.:     

Data sosirii:    

Data abatoriz�rii:   

Abator:    

C.U.I.:    
Cod abator A.N.S.V.S.A.:  

 Furnizor Produc�tor 

Denumire   

C.U.I.   

Cod exploata�ie 
A.N.S.V.S.A. 

  

Tatuaj lot  

Pre� *) 

Agen�ia de clasificare/Clasificatorul independent: 

Num�r autoriza�ie: 

Numele clasificatorului:  
Num�r atestat:                        Num�r autoriza�ie: 

Clasa 
% 

carne 
macr� 

Nr. 
carcase 

Greutate 
vie 

Pre� în 
viu 

Greutate 
carcas� 

cald� 

Pre� 
carcas� 

cald� 

Valoare 
clasificare 

Penaliz. 
greut. 
mic� 

Bonif. 
greut. 
optim� 

Penaliz. 
greut. 
mare 

Valoare 
final� 

Pre� efectiv 

Viu Carcas� 
cald� 

S �60             

E �55 - <60             

U �50 - <55             

R �45 - <50             

O �40 - <45             

P <40             

Total:              

Greutate vie medie (kg): .........                   Greutate carcas� cald� medie (kg): ..........     Randament (%): 
Grosime medie (mm): Sl�nin�: .....            Mu�chi: .......                                                      Procentul mediu de carne macr�: ..........  
Interval optim greutate carcas� cald�:      -    kg  
Penalizare greutate mic� :......... %            Bonifica�ie greutate optim�: ......... %,             Penalizare greutate mare: ......... % 
Porcii sacrifica�i au fost din **)   

Carcase Num�r Greutate Valoare final� Pre� efectiv 

Vie Carcas� cald� Viu Carcas� cald� 
Clasificate   

Neclasificate  
X   
T   

Total   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa�ii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Îmi asum responsabilitatea clasific�rii carcaselor cuprinse în prezentul raport de clasificare.  
Am folosit metoda ……………………, aparatul ................….., serie aparat….................……………..  
Pre�ul mi-a fost comunicat în scris de abator prin formularul:    nr.                    seria                                 data 
 
Semn�tura: 
 
 



ANEXA Nr. 3
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. ......  Data: ...................

R A P O R T  D E  I N S P E C Ț I E

privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine 

SECȚIUNEA I: OBLIGAȚIILE ABATORULUI

1. Date de identificare a abatorului

1.1. Denumirea:

1.2. CUI:

1.3. Adresa:

1.4. Nr. tel./fax, e-mail:

1.5. Nr. autorizației sanitar-veterinare:

2. Informații despre sacrificări de bovine și carcase controlate

2.1. Număr bovine sacrificate în medie/săptămână în anul precedent: < 150 bovine/≥ 150 bovine

2.2. Număr de bovine sacrificate cumulat în anul în curs (1.01. — ultima zi a lunii anterioare datei

controlului): 

2.3. Număr de bovine sacrificate în ziua controlului:

2.4. Număr de carcase stocate în spațiile frigorifice din sacrificări anterioare zilei de control:

2.5. Număr de carcase verificate în ziua controlului:

2.6. Abator autorizat și pentru tăieri: kosher/halal

3. Deține contract de prestări servicii de clasificare a carcaselor de bovine: DA/NU

3.1. Număr contract/data:                                         Valabil până la:

3.2. Denumirea agenției de clasificare/clasificatorului independent:

3.3. Numele clasificatorului angajat/colaborator al agenției de clasificare:

3.4. Tariful negociat: .......................... lei/carcasă

4. Contractul cuprinde clauzele obligatorii conform art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021

privind modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine,

porcine și ovine: DA/NU

5. Efectuează plata corespunzătoare tarifului de clasificare în termenul prevăzut de Hotărârea

Guvernului nr. 842/2021, conform contractului de prestări servicii pentru clasificarea carcaselor de bovine:

DA/NU

5.1. Tariful de clasificare/carcasă bovină este stabilit conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) și art. 5

lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021: DA / NU

5.2. Dacă NU, precizați justificarea reprezentantului abatorului: ..............................
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*) Pre�ul se înregistreaz� în func�ie de negocierea dintre abator �i furnizorul de porci, completându-se  una din urm�toarele 

posibilit��i: 
        -  lei/kg carcas� cald� corespunz�tor claselor de calitate S, E, U, R, O, P; 
        -  lei/kg carcas� cald� pentru categoria X; 
        -  lei/kg carcas� cald� pentru categoria T; 
          
        -  lei/kg viu corespunz�tor claselor de calitate S, E, U, R, O, P; 
        -  lei/kg viu pentru categoria X; 
        -  lei/kg viu pentru categoria T; 

 
         - forfetar lei/kg viu. 
 

**)  Provenien�a porcilor sacrifica�i se scrie astfel: 
  - tranzac�ii comerciale; 
- produc�ia proprie a fermelor abatorului (animale crescute în numele abatorului); 
- prest�ri de servicii de sacrificare. 
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Eșantion carcase verificate Nr. de carcase cu deficiențe la jupuire % deficiențe

Eșantion carcase verificate Nr. de carcase cu deficiențe la secționare % deficiențe

Eșantion carcase verificate Nr. de carcase cu deficiențe la fasonare % deficiențe

6. După caz, pentru rezilierea contractului de prestări servicii de clasificare carcase a notificat

inspecția clasificare carcase zonală: DA/NU 

7. A luat toate măsurile necesare pentru a asigura în unitate desfășurarea fără întrerupere a activității

de clasificare a carcaselor, în cazul de suspendare/anulare a autorizației de clasificare a clasificatorului

sau de reziliere a contractului de prestare de servicii de clasificare: DA/NU

8. Asigură condițiile necesare clasificării carcaselor de bovine: DA/NU

8.1. Asigură accesul clasificatorului la carcase în condiții optime pentru efectuarea clasificării: DA/NU

8.2. Asigură spațiul necesar înregistrării datelor și întocmirii rapoartelor de clasificare: DA/NU

9. Comunică clasificatorului programul de sacrificare a animalelor: DA/NU 

10. Pune la dispoziția clasificatorului documente care conțin informații conforme cu realitatea

necesare pentru întocmirea raportului de clasificare: DA/NU

10.1. Documente de identificare a furnizorilor, producătorilor, loturilor de animale: DA/NU

10.2. Pașaportul pentru fiecare bovină sacrificată, în ordinea sacrificării: DA/NU

10.3. Formularul de comunicare a prețurilor, editat conform prevederilor legislației: DA/NU

10.4. Lista cu înregistrarea greutății la cald a carcaselor de bovine: DA/NU

10.5. Lista cu înregistrarea greutății exciziilor din carcase, din motive sanitare veterinare: DA/NU

11. Se clasifică toate carcasele pentru toate categoriile de bovine sacrificate în abator, așa cum sunt

prevăzute la art. 2 alin. (2) din Normele tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare și raportare a

prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, pentru specia bovine, aprobate prin Ordinul

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 86/2022: DA/NU

11.1. Dacă NU, precizați justificarea reprezentantului abatorului pentru numărul de carcase

neclasificate: ....................

12. Asigură trasabilitatea de la recepția bovinelor până la scoaterea din camera frigorifică a

carcaselor depozitate: DA/NU 

13. Efectuează corect fasonarea carcaselor respectând cerințele pentru prezentarea de referință,

respectiv modul de prezentare standard a carcaselor de bovine: DA/NU

13.1. Asomarea, înjunghierea, sângerarea, conform normelor sanitare veterinare: DA/NU

13.2. Jupuirea carcaselor se realizează evitând pe cât posibil îndepărtarea grăsimii exterioare a

carcasei: DA/NU

13.3. Secționarea carcasei se realizează conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele

tehnice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 86/2022: DA/NU

13.4. Cerințele specificațiilor de fasonare a carcaselor se realizează conform prevederilor art. 8

alin. (1) lit. c)—n) din Normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale

nr. 86/2022: DA/NU

13.5. Înlătură de pe carcase alte porțiuni decât cele prevăzute pentru fasonare înaintea cântăririi, a

clasificării și marcării carcaselor, cu excepția cazurilor în care se aplică cerințe sanitare veterinare: DA/NU 

14. Efectuează corect cântărirea carcaselor: DA/NU 

14.1. Respectă intervalul de maximum 60 de minute de la înjunghiere și până la cântărire: DA/NU

14.2. Cântarul funcționează corect: DA/NU 

14.3. Deține buletin de verificare metrologică/declarație de conformitate, după caz, în termen de

valabilitate: DA/NU 

14.4. Aplică modul de scădere a tarei AUTOMAT/MANUAL: DA/NU 

14.5. Folosește același tip constructiv de cârlige: DA/NU

14.6. Gradul de uzură a cârligelor de același tip constructiv prezintă greutăți diferite (+/– 0,1 kg):

DA/NU

14.7. Dacă deține mai multe tipuri constructive de cârlige le folosește sortate și grupate: DA/NU

14.8. Cântărește separat fiecare semicarcasă: DA/NU

14.9. Înregistrează și întocmește lista cu greutățile individuale la cald ale semicarcaselor de bovine:

DA/NU 

14.10. Comunică clasificatorului lista cu greutățile individuale la cald ale semicarcaselor de bovine:

DA/NU 

14.11. Înregistrează și comunică clasificatorului lista cu excizii efectuate din motive sanitare

veterinare: DA/NU
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14.12. La recântărirea de control a carcaselor, greutatea acestora este corectă: DA/NU

Eșantion carcase verificate Nr. de carcase cu diferențe la cântărire % deficiențe

15. Asigură condițiile și elementele necesare pentru etichetarea corectă a carcaselor de bovine:

DA/NU

15.1. Etichetarea se realizează prin marcare cu ajutorul unei ștampile: DA/NU

15.2. Dacă da, cerneala folosită la marcaj este indelebilă, netoxică și rezistentă la căldură: DA/NU

15.3. Abatorul folosește etichete pentru marcare: DA/NU

15.4. Dacă da, respectă prevederile art. 11 alin. (6) din Normele tehnice aprobate prin Ordinul

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 86/2022: DA/NU

15.5. Pune la dispoziția clasificatorului etichetele necesare marcării carcaselor de bovine: DA/NU

15.6. Etichetele conțin rezultatul clasificării carcaselor: DA/NU 

15.7. Abatorul menține marcajul și etichetele pe carcasă până la momentul dezosării sferturilor:

DA/NU/NU ESTE CAZUL.

16. Pune la dispoziția tuturor furnizorilor/producătorilor Raportul de clasificare a carcaselor de

bovine: DA/NU 

17. Transmite Comisiei de clasificare a carcaselor, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul

precedent, notificarea privind cheltuielile ocazionate de achiziția bovinelor: DA/NU 

Rezultatul inspecției: CORESPUNZĂTOR � NECORESPUNZĂTOR �
(peste 80% rezultate corecte)                             (sub 80% rezultate corecte)

Constatări:

Măsuri dispuse:

Reprezentant abator:                                                            Inspector clasificare carcase zonal:

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. ......  Data: ...................

R A P O R T  D E  I N S P E C Ț I E

privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine

SECȚIUNEA II: OBLIGAȚIILE CLASIFICATORULUI

1. Date de identificare a agenției de clasificare/clasificatorului independent

1.1. Agenție de clasificare carcase/Clasificator independent:

1.2. Nr. autorizație clasificare carcase bovine:                                     Valabilă până la:

2. Date de identificare a clasificatorului de carcase angajat/colaborator/înlocuitorului clasificatorului în perioada:

2.1. Numele și prenumele:

2.2. Număr autorizație clasificare carcase bovine:                           Valabilă până la:

A. Clasificarea carcaselor de bovine

3. Clasificatorul este prezent în abator odată cu începerea sacrificării bovinelor: DA/NU

4. Are la dispoziție pașapoartele de origine a bovinelor pentru a identifica/verifica vârsta și categoriile acestora: DA/NU 

4.1. În cazul constatării neconformității dintre caracteristicile anatomice ale carcasei și categoria animalului înscris în

pașaport, completează rubrica „observații” din raportul de clasificare: DA/NU 

5. Clasifică carcasele de bovine la momentul cântăririi, respectiv al determinării greutății calde a carcasei: DA/NU

6. Evaluează corect și încadrează corespunzător carcasele de bovine în clasele de conformație și clasele de grăsime, conform

prevederilor art. 3 și 5 din Normele tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare și raportare a prețurilor de piață ale carcaselor

și ale animalelor vii, pentru specia bovine, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 86/2022: DA/NU

Eșantion număr de carcase verificate pentru aprecierea conformației carcasei: ........

Nr. de carcase supraevaluate pentru clasa de conformație %

Nr. de carcase subevaluate pentru clasa de conformație %

Total erori de clasificare pentru aprecierea conformației %

Diferență 1 subclasă Diferență 1 clasă Procent erori

Eșantion număr de carcase verificate pentru aprecierea clasei de grăsime a carcasei: .......

Nr. de carcase supraevaluate pentru clasa de grăsime %

Nr. de carcase subevaluate pentru clasa de grăsime %

Total erori de clasificare pentru aprecierea grăsimii %

Diferență 1 clasă Procent erori
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Limita procentului de erori cumulate admise la clasificarea carcaselor de bovine prin aprecierea vizuală a conformației și

a gradului de acoperire cu grăsime/eșantionul de control de 40 de carcase este de 20%, conform rezultatelor tabelului nr. 1 anexat

la raportul de inspecție pentru clasificarea carcaselor de bovine. 

7. Efectuează clasificarea carcaselor de bovine și aplică marcajul/eticheta: DA/NU 

7.1. A fost aplicat numărul corespunzător de etichete/ștampile/carcasă: DA/NU

7.2. Au fost aplicate etichetele/ștampilele pe exteriorul carcasei: DA/NU

7.3. Informațiile de pe etichete sunt corecte și complete: DA/NU

7.4. Etichetele au dimensiunea minimă: DA/NU

8. În cazul în care observă că sunt erori de fasonare a carcaselor și abatorul nu a realizat prezentarea standard

a carcaselor, clasificatorul respectă prevederile legislației: DA/NU

8.1. A anunțat conducerea abatorului pentru remedierea erorilor de fasonare: DA/NU

8.2. În cazul în care deficiențele nu au fost remediate, a completat mențiunile corespunzătoare la rubrica „observații” din

raportul de clasificare: DA/NU

9. În cazul în care observă că sunt erori de cântărire a carcaselor și/sau există porțiuni de excizii/confiscări sanitare

veterinare din carcase care nu sunt cântărite de abator pentru a fi înregistrate, clasificatorul respectă prevederile legislației: DA/NU

9.1. A anunțat conducerea abatorului pentru remedierea erorilor de cântărire: DA/NU

9.2. În cazul în care deficiențele nu au fost remediate, a completat mențiunile corespunzătoare la rubrica „observații” din

raportul de clasificare: DA/NU

10. Deține și utilizează parolă proprie pentru utilizarea aplicației informatice: DA/NU/NU ESTE CAZUL.

B. Înregistrarea rezultatelor tehnice de clasificare și a prețurilor în rapoartele de clasificare și raportarea acestora 

11. Înregistrează în aplicația informatică și întocmește individual raportul de clasificare: DA/NU

12. Raportul de clasificare a fost întocmit în aceeași zi în care au fost clasificate carcasele sau în termen de maximum

24 de ore de la încheierea sacrificării animalelor: DA/NU

13. Datele de identificare sunt înregistrate în raportul de clasificare conform cu realitatea: DA/NU 

13.1. pentru abator: DA/NU

13.2. pentru agenția de clasificare/clasificatorul angajat/colaborator/clasificatorul independent: DA/NU

13.3. pentru furnizorii/producători de bovine, din documentele puse la dispoziție de abator: DA/NU

13.4. pentru bovine, din pașaportul de origine: DA/NU

14. Categoriile carcaselor de bovine sunt înregistrate în raportul de clasificare conform pașapoartelor de origine a bovinelor:

DA/NU

15. Rezultatele de clasificare a carcaselor sunt înregistrate în raportul de clasificare conform cu realitatea: DA/NU

16. Greutățile carcaselor au fost înregistrate în raportul de clasificare conform listelor întocmite de abator: DA/NU

17. Prețurile carcaselor de bovine au fost înregistrate în raportul de clasificare corect/exact/conform cu formularul de

comunicare a prețului întocmit de abator: DA/NU

18. Raportul de clasificare a fost editat pe suport hârtie și a fost înmânat abatorului în 2 exemplare: DA/NU

19. Fișierele electronice cu rapoartele de clasificare au fost transmise în termenul prevăzut de legislație, prin aplicația

informatică specifică, în baza națională de date a clasificării sau către agenția de clasificare, după caz: DA/NU

19.1. Au existat omisiuni de transmitere a rezultatelor de clasificare a carcaselor și a prețurilor de bovine: DA/NU 

19.2. Dacă DA, precizați numărul/data raportului de clasificare și săptămâna de transmitere: ............../.....

19.3. Dacă DA, precizați numărul de carcase pentru care nu s-au transmis rezultatele de clasificare și prețurile: .....

19.4. S-au semnalat/constatat neconformități între realitate și detaliile înscrise în raportul de clasificare, ulterior transmiterii

fișierelor electronice cu rapoarte de clasificare în baza națională de date sau înmânării raportului furnizorului/producătorului de

animale: DA/NU

19.5. Dacă DA, agenția de clasificare/clasificatorul independent a făcut notificări în scris către conducerea abatorului,

inspecția clasificare carcase zonală și comisia de clasificare a carcaselor pentru solicitarea permisiunii de a efectua eventuale

corecturi: DA/NU

20. Au fost clasificate toate carcasele pentru toate categoriile de bovine sacrificate în abator, așa cum sunt prevăzute la

art. 2 alin. (2) din normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 86/2022: DA/NU

20.1. Dacă NU, precizați justificarea clasificatorului pentru numărul de carcase neclasificate: ...............................

21. Clasificatorul a achitat cota procentuală din tariful de clasificare către comisia de clasificare în termenul prevăzut:

DA/NU/NU ESTE CAZUL.

21.1. Tariful de clasificare/carcasă este stabilit conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului

nr. 842/2021 privind modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și

ovine: DA/NU

21.2. Dacă NU, precizați justificarea clasificatorului: .................

Rezultatul inspecției: CORESPUNZĂTOR � NECORESPUNZĂTOR �
(peste 80% rezultate corecte)                                                (sub 80% rezultate corecte)

Constatări:

Măsuri dispuse:

Clasificator:                                                                      Inspector clasificare carcase zonal:
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Tabelul nr. 1 

Formular pentru verificarea rezultatelor clasificării carcaselor de bovine

Detalii carcasă Evaluare clasificator Evaluare inspector Diferențe

Nr. de

carcase

controlate

Nr. de sacrificări

din abator

Categorie

Clasa de

conformație

Clasa de

grăsime

Categorie

Clasa de

conformație

Clasa de

grăsime

Categorie

Clasa de

conformație

Clasa de

grăsime

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

nr. % Total +

Evaluări de conformație eronate Total –

Evaluări de acoperire cu grăsime eronate Diferența netă

Număr de carcase verificate Total diferență

Număr de carcase supraevaluate

Număr de carcase subevaluate
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ANEXA Nr. 4
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. ......  Data: ...................

R A P O R T  D E  I N S P E C Ț I E

privind rezultatele clasificării carcaselor de porcine

SECȚIUNEA I: OBLIGAȚIILE ABATORULUI

1. Date de identificare a abatorului

1.1. Denumirea:

1.2. CUI:

1.3. Adresa:

1.4. Nr. tel./fax, e-mail: 

1.5. Nr. autorizației sanitar-veterinare:

2. Informații despre sacrificări de porcine și carcase controlate 

2.1. Număr de porcine sacrificate în medie/săptămână în anul precedent: < 500 porcine/≥ 500 porcine

2.2. Număr de porcine sacrificate cumulat în anul în curs: (1.01 — ultima zi a lunii anterioare datei

controlului): 

2.3. Număr de porcine sacrificate în ziua controlului:

2.4. Număr de carcase stocate în spațiile frigorifice din sacrificări anterioare zilei de control:

2.5. Număr de carcase verificate în ziua controlului: 

3. Deține contract de prestări servicii de clasificare a carcaselor de porcine: DA/NU

3.1. Număr contract/data:         Valabil până la:

3.2. Denumirea agenției de clasificare/clasificatorului independent:

3.3. Numele clasificatorului angajat/colaborator al agenției de clasificare:

3.4. Tariful negociat: .......................... lei/carcasă

4. Contractul cuprinde clauzele obligatorii conform art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021

privind modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine,

porcine și ovine: DA/NU

5. Efectuează plata corespunzătoare tarifului de clasificare în termenul prevăzut de Hotărârea

Guvernului nr. 842/2021, conform contractului de prestări servicii pentru clasificarea carcaselor de porcine:

DA/NU

5.1. Tariful de clasificare/carcasă porcină este stabilit conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) și art. 5

lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021: DA/NU

5.2. Dacă NU, precizați justificarea abatorului: .......................

6. După caz, pentru rezilierea contractului de prestări servicii de clasificare carcase a notificat

inspecția clasificare carcase zonală: DA/NU 

7. A luat toate măsurile necesare pentru a asigura în unitate desfășurarea fără întrerupere a activității

de clasificare a carcaselor, în cazul de suspendare/anulare a autorizației de clasificare a clasificatorului

sau de reziliere a contractului de prestare de servicii de clasificare: DA/NU

8. Asigură condițiile necesare clasificării carcaselor de porcine: DA/NU

8.1. Asigură accesul clasificatorului la carcase în condiții optime pentru efectuarea clasificării: DA/NU

8.2. Asigură spațiul necesar înregistrării datelor și întocmirii rapoartelor de clasificare: DA/NU

9. Comunică clasificatorului programul de sacrificare a animalelor: DA/NU 

10. Pune la dispoziția clasificatorului documente care conțin informații conforme cu realitatea

necesare pentru întocmirea raportului de clasificare: DA/NU

10.1. Documente de identificare a furnizorilor, producătorilor, loturilor de animale: DA/NU

10.2. Formularul de comunicare a prețurilor, editat conform prevederilor legislației: DA/NU

10.3. Lista cu înregistrarea greutății la cald a carcaselor de porcine: DA/NU

10.4. Lista cu înregistrarea greutății exciziilor din carcase, din motive sanitare veterinare: DA/NU

11. Se clasifică toate carcasele pentru porcinele sacrificate în abator, așa cum sunt prevăzute la

art. 2 alin. (1) și (2) din Normele tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare și raportare a prețurilor

de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, pentru specia porcine, aprobate prin Ordinul ministrului

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 347/2021: DA/NU

11.1. Dacă NU, precizați justificarea reprezentantului abatorului pentru numărul de carcase

neclasificate: ....................

12. Asigură trasabilitatea de la recepția porcinelor până la scoaterea din camera frigorifică a

carcaselor depozitate: DA/NU 
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13. Efectuează corect fasonarea carcaselor respectând cerințele pentru prezentarea de referință,

respectiv modul de prezentare standard a carcaselor de porcine: DA/NU

13.1. Asomarea, înjunghierea, sângerarea, conform normelor sanitare veterinare: DA/NU

13.2. Secționarea carcasei se realizează conform prevederilor art. 9 alin. (2) din normele tehnice

aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 347/2021: DA/NU

Eșantion carcase verificate Nr. de carcase cu deficiențe la secționare % deficiențe

13.3. Cerințele specificațiilor de fasonare a carcaselor se realizează conform prevederilor art. 9

alin. (1) lit. b)—h) din normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale

nr. 347/2021: DA/NU

Eșantion carcase verificate Nr. de carcase cu deficiențe la fasonare % deficiențe

13.4. Înlătură de pe carcase alte porțiuni decât cele prevăzute pentru fasonare înaintea cântăririi, a

clasificării și marcării carcaselor, cu excepția cazurilor în care se aplică cerințe sanitare veterinare: DA/NU

14. Efectuează corect cântărirea carcaselor: DA/NU 

14.1. Respectă intervalul de maximum 45 de minute de la înjunghiere și până la cântărire: DA/NU

14.2. Cântarul funcționează corect: DA/NU

14.3. Deține buletin de verificare metrologică/declarație de conformitate, după caz, în termen de

valabilitate: DA/NU 

14.4. Aplică modul de scădere a tarei AUTOMAT/MANUAL: DA/NU

14.5. Folosește același tip constructiv de cârlige: DA/NU

14.6. Gradul de uzură a cârligelor de același tip constructiv prezintă greutăți diferite (+/– 0,1 kg):

DA/NU

14.7. Dacă deține mai multe tipuri constructive de cârlige le folosește sortate și grupate: DA/NU

14.8. Înregistrează și întocmește lista cu greutățile individuale la cald ale carcaselor de porcine/loturi:

DA/NU

14.9. Comunică clasificatorului lista cu greutățile individuale la cald ale carcaselor de porcine/loturi:

DA/NU

14.10. Înregistrează și comunică clasificatorului lista cu excizii efectuate din motive sanitare

veterinare: DA/NU

14.11. La recântărirea de control a carcaselor, greutatea acestora este corectă: DA/NU

Eșantion carcase verificate Nr. de carcase cu diferențe la cântărire % deficiențe

15. Asigură condițiile și elementele necesare pentru ștampilarea/etichetarea corectă a carcaselor de

porcine: DA/NU

15.1. Marcarea se realizează cu ajutorul unei ștampile: DA/NU

15.2. Dacă da, cerneala folosită la marcaj este indelebilă, netoxică și rezistentă la căldură: DA/NU

15.3. Abatorul folosește etichete pentru marcare: DA/NU

15.4. Dacă da, respectă prevederile art. 12 alin. (6) din normele tehnice aprobate prin Ordinul

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 347/2021: DA/NU

15.5. Pune la dispoziția clasificatorului etichetele necesare marcării carcaselor de porcine: DA/NU

15.6. Ștampilele/Etichetele conțin rezultatul clasificării carcaselor: DA/NU

15.7. Dacă după finalizarea clasificării se îndepărtează șoriciul de pe carcasă, abatorul respectă

obligația de a menține pe carcasă porțiunea de șorici pe care este marcată clasa de calitate: DA/NU/NU

ESTE CAZUL.

16. Pune la dispoziția tuturor furnizorilor/producătorilor raportul de clasificare a carcaselor de porcine:

DA/NU 

Rezultatul inspecției: CORESPUNZĂTOR � NECORESPUNZĂTOR �

(peste 80% rezultate corecte)                                  (sub 80% rezultate corecte)

Constatări:

Măsuri dispuse:

Reprezentant abator:                                                                  Inspector clasificare carcase zonal:
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Eșantion carcase verificate cu acul de control Nr. de carcase cu diferențe % diferențe

Eșantion carcase verificate cu rigla Nr. de carcase cu diferențe % diferențe

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. .............. Data: ................

R A P O R T  D E  I N S P E C Ț I E

privind rezultatele clasificării carcaselor de porcine

SECȚIUNEA II: OBLIGAȚIILE CLASIFICATORULUI

1. Date de identificare a agenției de clasificare/clasificatorului independent

1.1. Agenție de clasificare carcase/Clasificator independent:

1.2. Nr. autorizației de clasificare carcase porcine:                              Valabilă până la:

2. Date de identificare clasificator carcase angajat/colaborator/înlocuitor clasificator în perioada:

2.1. Numele și prenumele:

2.2. Numărul autorizației de clasificare carcase porcine:               Valabilă până la:

A. Clasificarea carcaselor de porcine

3. Clasificatorul este prezent în abator odată cu începerea sacrificării porcinelor: DA/NU

4. Este în posesia documentelor, puse la dispoziție de abator, pentru identificarea loturilor de

carcase, în ordinea sacrificării porcinelor: DA/NU

5. Folosește metodele corespunzătoare de clasificare a carcaselor conform prevederilor normelor

tehnice de clasificare a carcaselor de porcine: DA/NU 

6. Înainte de începerea clasificării efectuează 3 măsurători de verificare cu testul de control al

echipamentului de clasificare cu sondă optică: DA/NU

6.1. Măsurătorile de verificare sunt imprimate pe listingul echipamentului: DA/NU

6.2. Rezultatul măsurătorilor de verificare se încadrează în limitele toleranței admise de producătorul

echipamentului de clasificare: DA/NU

7. Clasifică carcasele de porcine la momentul cântăririi, respectiv al determinării greutății calde a

carcasei: DA/NU

8. Aplică corect grilele de clasificare și încadrează corespunzător carcasele de porcine în clasele de

calitate, conform prevederilor art. 2—6 din Normele tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare și

raportare a prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii, pentru specia porcine, aprobate prin Ordinul

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 347/2021: DA/NU

8.1. Încadrarea carcaselor de porcine în clasele de calitate prin folosirea metodelor cu echipamente

de clasificare cu sondă optică (FOM și OGP) este corectă: DA/NU

Limita procentului de erori admise la clasificarea carcaselor de porcine prin metodele de clasificare

cu echipamente cu sondă optică/eșantionul de control de 40 de carcase este de 20%, conform rezultatelor

tabelului nr. 1 anexat la raportul de inspecție pentru clasificarea carcaselor de porcine.

8.2. Încadrarea carcaselor de porcine în clasele de calitate prin folosirea metodei de clasificare Zwei

Punkte, cu rigla, este corectă: DA/NU

Limita procentului de erori admise la clasificarea carcaselor de porcine prin metoda de clasificare

Zwei Punkte/eșantionul de control de 40 de carcase este de 20%, conform rezultatelor tabelului nr. 2

anexat la raportul de inspecție pentru clasificarea carcaselor de porcine.

9. Efectuează clasificarea carcaselor de porcine și aplică marcajul/eticheta la momentul cântăririi:

DA/NU 

9.1. A fost aplicat numărul de ștampile/carcasă corespunzător: DA/NU

9.2. Au fost aplicate ștampilele/carcasă în locul corespunzător: DA/NU

9.3. Literele majuscule care indică clasa de calitate au o înălțime de cel puțin 2 cm: DA/NU

9.4. În cazul folosirii etichetelor, informațiile de pe acestea sunt corecte și complete: DA/NU

10. În cazul în care observă că sunt erori de fasonare a carcaselor și abatorul nu a realizat

prezentarea standard a carcaselor, clasificatorul respectă prevederile legislației: DA/NU

10.1. A anunțat conducerea abatorului pentru remedierea erorilor de fasonare: DA/NU

10.2. În cazul în care deficiențele nu au fost remediate, a completat mențiunile corespunzătoare la

rubrica „observații” din raportul de clasificare: DA/NU



11. În cazul în care observă că sunt erori de cântărire a carcaselor și/sau există porțiuni de

excizii/confiscări sanitare veterinare din carcase care nu sunt cântărite de abator pentru a fi înregistrate,

clasificatorul respectă prevederile legislației: DA/NU

11.1. A anunțat conducerea abatorului pentru remedierea erorilor de cântărire: DA/NU

11.2. În cazul în care deficiențele nu au fost remediate, a completat mențiunile corespunzătoare la

rubrica „observații” din raportul de clasificare: DA/NU

12. Deține și utilizează parolă proprie pentru utilizarea aplicației informatice: DA/NU/NU ESTE

CAZUL.

B. Înregistrarea rezultatelor tehnice de clasificare și a prețurilor în rapoartele de clasificare

și raportarea acestora

13. Înregistrează în aplicația informatică și întocmește individual raportul de clasificare: DA/NU

14. Raportul de clasificare a fost întocmit în aceeași zi în care au fost clasificate carcasele sau în

termen de maximum 24 de ore de la încheierea sacrificării animalelor: DA/NU

15. Datele de identificare sunt înregistrate în raportul de clasificare conform cu realitatea: DA/NU 

15.1. pentru abator: DA/NU

15.2. pentru agenția de clasificare/clasificatorul angajat/colaborator/clasificator independent: DA/NU

15.3. pentru furnizorii/producătorii de porcine, din documentele puse la dispoziție de abator: DA/NU

15.4. pentru porcine, din documentele puse la dispoziție de abator: DA/NU

16. Rezultatele de clasificare a carcaselor sunt înregistrate în raportul de clasificare conform cu

realitatea: DA/NU

17. Greutățile carcaselor au fost înregistrate în raportul de clasificare conform listelor întocmite de

abator: DA/NU

18. Prețurile carcaselor de porcine au fost înregistrate în raportul de clasificare corect/exact/conform

cu formularul de comunicare a prețului întocmit de abator: DA/NU

19. Raportul de clasificare a fost editat pe suport hârtie și înmânat abatorului în 2 exemplare: DA/NU

20. Fișierele electronice cu rapoartele de clasificare au fost transmise în termenul prevăzut de

legislație, prin aplicația informatică specifică, în baza națională de date a clasificării sau către agenția de

clasificare, după caz: DA/NU

20.1. Au existat omisiuni de transmitere a rezultatelor de clasificare a carcaselor și a prețurilor de

porcine: DA/NU 

20.2. Dacă DA, precizați numărul/data raportului de clasificare și săptămâna de transmitere:

............../.....

20.3. Dacă DA, precizați numărul de carcase pentru care nu s-au transmis rezultatele de clasificare

și prețurile: .....

20.4. S-au semnalat/constatat neconformități între realitate și detaliile înscrise în raportul de

clasificare, ulterior transmiterii fișierelor electronice cu rapoarte de clasificare în baza națională de date sau

înmânării raportului furnizorului/producătorului de animale: DA/NU

20.5. Dacă DA, agenția de clasificare/clasificatorul independent a făcut notificări în scris către

conducerea abatorului, inspecția clasificare carcase zonală și comisia de clasificare a carcaselor pentru

solicitarea permisiunii de a efectua eventuale corecturi: DA/NU

21. Au fost clasificate toate carcasele pentru porcinele sacrificate în abator, așa cum sunt prevăzute

la art. 2 alin. (1) și (2) din normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale

nr. 347/2021: DA/NU

21.1. Dacă NU, precizați justificarea clasificatorului pentru numărul de carcase neclasificate:

...............................

22. Clasificatorul a achitat cota procentuală din tariful de clasificare către comisia de clasificare în

termenul prevăzut de legislație: DA/NU/NU ESTE CAZUL.

22.1. Tariful de clasificare/carcasă este stabilit conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Hotărârea

Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare și funcționare a sistemului național de clasificare a

carcaselor de bovine, porcine și ovine: DA/NU

22.2. Dacă NU, precizați justificarea clasificatorului: ...............

Rezultatul inspecției: CORESPUNZĂTOR � NECORESPUNZĂTOR �
(peste 80% rezultate corecte)                                  (sub 80% rezultate corecte)

Constatări:

Măsuri dispuse:

Clasificator:                                                                  Inspector clasificare carcase zonal:
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Tabelul nr. 1

Formular pentru verificarea clasificării carcaselor de porcine

Metoda de clasificare folosită de clasificator — FOM sau OPTIGRADE-PRO

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Inserții incorecte: unghi/intrare/ieșire/coasta 3—4

Inserții incorecte peste limită: intrare (8 cm)/ieșire (5 cm)

Inserții incorecte sub limită: intrare (6 cm)/ieșire (3 cm)

Număr de carcase verificate %

Carcase clasificate incorect

Nr. de

carcase

controlate

Nr. de sacrificări 

din abator

Măsurători de control Verificare marcare carcase

Unghiul de introducere a

sondei 90° cu o toleranță

admisă +/– 15° 

unghi incorect >/< 15°

Distanța de la linia

mediană a coloanei

la intrarea sondei    

7 cm +/– 1 cm

Distanța de 

la linia mediană a

coloanei la ieșirea

sondei    

4 cm +/– 1 cm

Locul de

introducere 

a sondei

coasta 3—4

Clasa de

calitate din

raportul de

clasificare

Clasa 

de calitate

marcată 

pe carcasă

Carcase

nemarcate

(N*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

(N*) — Lipsă ștampilă pe carcasă sau ștampilă nelizibilă.

Control efectuat în ziua clasificării carcaselor: DA/NU
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Tabelul nr. 2

Formular pentru verificarea clasificării carcaselor de porcine

Metoda de clasificare folosită de clasificator — ZP 

Nr. de

carcase

controlate

Nr. de sacrificări 

din abator

Măsurători de clasificare Măsurători de control Diferențe

Grăsime 1 Țesut muscular 1 Grăsime 2 Țesut muscular 2 G1— G2 Ț1 — Ț2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Număr de carcase verificate

% carcase clasificate incorect

Număr de diferențe de clasificare cu plus

Număr de diferențe de clasificare cu minus

Număr total de diferențe

Control efectuat în ziua clasificării carcaselor: DA/NU

Timpul scurs de la clasificare la măsurătorile de control 		ore
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ANEXA Nr. 5 
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. ............... Data: ...................

R A P O R T  D E  I N S P E C Ț I E

privind raportarea prețurilor carcaselor de bovine

1. Date de identificare a abatorului

1.1. Denumirea:

1.2. CUI:

1.3. Adresa:

1.4. Nr. tel./fax, e-mail: 

2. Perioada verificată: săptămâna/săptămânile de raportare .........................

3. Abatorul păstrează în arhivă ordonate cronologic, pe săptămâni de raportare, seturile de documente pentru carcasele

de bovine: DA/NU

4. Arhiva abatorului conține seturile de documente complete, conform prevederilor normelor tehnice de clasificare a

carcaselor de bovine: DA/NU

4.1. rapoartele de clasificare pentru fiecare lot de carcase: DA/NU

4.1.1. pe suport hârtie: DA/NU

4.1.2. în format electronic: DA/NU

4.2. pașapoartele de origine ale bovinelor: DA/NU

4.3. listele cu greutățile la cald ale carcaselor/semicarcaselor: DA/NU

4.4. documentele cu greutatea exciziilor și/sau confiscărilor efectuate de personalul sanitar veterinar: DA/NU

4.5. filele autocopiative ale formularului de comunicare a prețului: DA/NU

4.6. după caz, facturile fiscale/filele din carnetele de comercializare/documentele în care este declarat în scris prețul de

către proprietarul/furnizorul de bovine: DA/NU

5. Abatorul înmânează clasificatorului documente care conțin informații conforme cu realitatea pentru întocmirea raportului

de clasificare și înregistrarea prețului pentru fiecare categorie de bovine: DA/NU

6. Abatorul are editat formularul de comunicare a prețurilor conform prevederilor legislației: DA/NU

7. Abatorul înregistrează prețul individual și completează corespunzător formularul de comunicare a prețurilor: DA/NU

7.1. pentru bovinele vii provenite din tranzacțiile comerciale, abatorul deține documente și înregistrează prețul individual,

în lei/kg carcasă sau în lei/kg bovină viu, corespunzător prețului individual înscris în documentele fiscale de plată, facturi și/sau file

din carnetul de comercializare al furnizorului/producătorului de animale: DA/NU

7.2. pentru bovinele vii provenite din prestările serviciilor de sacrificare pentru comercianții de animale și/sau mijlocitorii

de afaceri cu animale vii, care trimit anual minimum 10.000 de bovine în vederea sacrificării, abatorul deține în copie documentele

fiscale de plată, facturi și/sau file din carnetul de comercializare, puse la dispoziție de solicitanții serviciilor de sacrificare, și

înregistrează prețul individual al bovinelor din aceste documente: DA/NU

7.3. pentru bovinele vii provenite din prestările serviciilor de sacrificare pentru producători și comercianți/mijlocitori de animale

vii, alții decât cei care trimit anual minimum 10.000 de bovine în vederea sacrificării, abatorul deține documente și înregistrează prețul

comunicat în scris de către proprietarul animalelor/comercianți/mijlocitori de animale vii, înainte de livrarea bovinelor la abator: DA/NU

7.4. pentru bovinele vii provenite din producția fermei/fermelor proprii, abatorul deține documente și înregistrează prețul

stabilit/declarat în scris de către proprietarul animalelor, înainte de livrarea bovinelor la abator: DA/NU

8. Abatorul comunică raportul de clasificare producătorilor/furnizorilor de bovine: DA/NU

9. Verificarea înregistrării prețurilor de către abator și raportării acestora prin formularul de comunicare a prețurilor este

conformă cu realitatea, corespunzător rezultatelor din tabelul nr. 1: DA/NU 

Tabelul nr. 1

Săptămâna/

Săptămânile

de raportare

la care 

se referă

controlul

Rapoartele 

de clasificare

controlate

aferente fiecărei

săptămâni    

(nr. rapoarte de

clasificare/data)

Nr. total 

de carcase

Nr. de carcase 

la care prețurile 

și valoarea 

din raportul 

de clasificare

corespund 

cu documentul

de achiziție

Nr. de carcase la care prețurile și valoarea 

din raportul de clasificare nu corespund 

cu cele din documentul de achiziție

Nr. total 

de carcase

prețuri

nefiabile

Din care:    

Carcase excluse din oficiu de la raportarea prețului 

din motive care excedează caracteristicilor normale ale bovinelor

Total

carcase 

cu preț

incorect

Înregistrate și comunicate

incorect de abator prin

formularul de comunicare

Înregistrate

și raportate

incorect de

clasificator

Prețuri

foarte mici 

(sub 	)

Prețuri

foarte mari 

(peste 	)

Randament

mic    

(sub 40%)

Randament

mare    

(peste 60%)

V    

peste 

185 kg

carcasă

Z    

peste 

265 kg

carcasă

E    

Vârsta    

peste 

36 luni

D   

vârsta 

sub    

24 luni

Prețuri

neconforme

categoriei

Explicații reprezentant abator în cazul prețurilor nefiabile										.

Rezultatul inspecției: CORESPUNZĂTOR �
(peste 80% rezultate corecte) 

Constatări

Măsuri dispuse

Abator:

Clasificator:

NECORESPUNZĂTOR �
(sub 80% rezultate corecte)

Inspector clasificare carcase zonal:
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ANEXA Nr. 6

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. ............... Data: ...................

R A P O R T  D E  I N S P E C Ț I E

privind raportarea prețurilor carcaselor de porcine

1. Date de identificare a abatorului

1.1. Denumirea:

1.2. CUI:

1.3. Adresa:

1.4. Nr. tel./fax, e-mail: 

2. Perioada verificată: săptămâna/săptămânile de raportare .................................................................

3. Abatorul păstrează în arhivă ordonate cronologic, pe săptămâni de raportare, seturile de

documente pentru carcasele de porcine: DA/NU

4. Arhiva abatorului conține seturile de documente complete, conform prevederilor normelor tehnice

de clasificare a carcaselor de porcine: DA/NU

4.1. rapoartele de clasificare pentru fiecare lot de carcase: DA/NU

4.1.1. pe suport hârtie: DA/NU

4.1.2. în format electronic: DA/NU

4.2. listingurile complete pe care le generează echipamentele de clasificare cu sondă optică: DA/NU

4.2.1. pe suport hârtie: DA/NU

4.2.2. în format electronic: DA/NU

4.3. documentele de identificare a porcinelor: DA/NU

4.4. listele cu greutățile la cald ale carcaselor/semicarcaselor: DA/NU

4.5. formularul cu greutățile la cald ale carcaselor și măsurătorile când se clasifică carcasele prin

metoda ZP: DA/NU

4.6. documentele cu greutatea exciziilor și/sau confiscărilor efectuate de personalul sanitar veterinar:

DA/NU

4.7. filele autocopiative ale formularului de comunicare a prețului: DA/NU

4.8. după caz, facturile fiscale/filele din carnetele de comercializare/documentele în care este

declarat în scris prețul de către proprietarul/furnizorul de porcine: DA/NU

5. Abatorul înmânează clasificatorului documente care conțin informații conforme cu realitatea pentru

întocmirea raportului de clasificare și înregistrarea prețului pentru fiecare lot de porcine: DA/NU

6. Abatorul are editat formularul de comunicare a prețurilor conform prevederilor legislației: DA/NU

7. Abatorul înregistrează prețul individual și completează corespunzător formularul de comunicare

a prețurilor: DA/NU

7.1. pentru lotul de porci vii proveniți din tranzacțiile comerciale, când se negociază un preț în lei/kg

carcasă sau în lei/kg porc viu și se stabilește să se plătească în funcție de clasele de calitate (S, E, U,

R, O, P):

7.1.1. se negociază un preț pentru categoriile de carcase care se clasifică (C): DA/NU

7.1.2. se negociază un preț pentru categoriile de carcase care nu se clasifică (X): DA/NU

7.1.3. se negociază un preț pentru categoriile de carcase care nu se clasifică (T): DA/NU

7.2. pentru lotul de porci vii proveniți din tranzacțiile comerciale, când se negociază un preț forfetar

în viu pentru tot lotul de porci vii și se stabilește să se plătească un preț unic/kg viu, se negociază același

preț pentru toate categoriile de carcase (C), (X) și (T): DA/NU

7.3. pentru lotul de porci vii proveniți din producția proprie a fermelor abatorului sau pentru porcii

proveniți din prestări de servicii de sacrificare, prețul este cel stabilit/declarat în scris de către proprietarul

animalelor: DA/NU

8. Abatorul aplică pentru porcii proveniți din tranzacții comerciale grilă de bonificații/penalizări ale

prețului pentru un interval optim de greutate a carcaselor: DA/NU

9. Abatorul comunică raportul de clasificare producătorilor/furnizorilor de porcine: DA/NU

10. Verificarea înregistrării prețurilor de către abator și raportării acestora prin formularul de

comunicare a prețurilor este conformă cu realitatea, corespunzător rezultatelor din tabelul nr. 1: DA/NU 
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Tabelul nr. 1 

Săptămâna/Săptămânile 

de raportare 

la care se referă

controlul

Rapoartele de clasificare

controlate aferente 

fiecărei săptămâni    

(nr. raportului 

de clasificare/data)

Număr de carcase 

de porcine cuprinse

în raportul 

de clasificare controlat 

pentru prețurile de piață

Verificarea corectitudinii prețului raportat/lot/raport de clasificare

Preț corect raportat     

[prețul negociat/valoarea

înregistrat(ă) în raportul 

de clasificare 

și prețul negociat/valoarea 

din documentele de plată 

din arhiva abatorului coincid]    

— nr. de  carcase/lot —

Preț incorect raportat

Din vina abatorului    

[prețul negociat/valoarea

înregistrat(ă) în raportul 

de clasificare 

și prețul negociat/valoarea 

din documentele de plată 

din arhiva abatorului nu coincid]

— nr. de carcase/lot —

Din vina clasificatorului    

[prețul negociat/valoarea

înregistrat(ă) în raportul 

de clasificare 

și prețul negociat/valoarea 

din formularul de comunicare 

a prețului nu coincid]    

— nr. de carcase/lot —

	

	

Total

Rezultatul inspecției: CORESPUNZĂTOR �
(peste 80% rezultate corecte)

Constatări: 

Măsuri dispuse:

Abator:

Clasificator: 

NECORESPUNZĂTOR �
(sub 80% rezultate corecte)

Inspector clasificare carcase zonal:

ANEXA Nr. 7
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. .............. Data: ....................

N O T Ă  D E  C O N T R O L  

pentru verificarea agenției de clasificare a carcaselor

1. Date de identificare a agenției de clasificare a carcaselor

1.1. Denumirea:

1.2. CUI:

1.3. Adresa:

1.4. Nr. tel./fax, e-mail: 

2. Contractele de prestări servicii clasificare carcase verificate corespund Registrului de evidență a autorizațiilor de

clasificare a carcaselor: DA/NU

2.1. Situația nominală a clasificatorilor angajați:

Nr.

crt.

Clasificator     

(nume, prenume)

Nr. contract

prestări servicii 

de clasificare/dată

Abatorul 

în care

clasifică

ATESTAT    

(nr./data)

AUTORIZAȚIE    

(nr./data)

Valabilitate autorizație

Porcine Bovine Ovine Porcine Bovine Ovine Porcine Bovine Ovine
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11. Abatorul a efectuat agenției de clasificare carcase plata tarifului de clasificare, conform termenului prevăzut de

legislație: DA/NU

2.2. Situația nominală a clasificatorilor colaboratori:

Nr. 

crt.

Clasificator

(nume, prenume)

Nr. contract 

prestări servicii 

de clasificare/dată

Abatorul

în care

clasifică

Nr. mediu

sacrificări/

săptămână*)

ATESTAT    

(nr./data)

AUTORIZAȚIE    

(nr./data)

Valabilitate autorizație

Porcine Bovine Ovine Porcine Bovine Ovine Porcine Bovine Ovine

3. Numărul de clasificatori angajați și/sau colaboratori este suficient pentru respectarea programului de sacrificare al

fiecărui abator cu care are încheiat contract de prestare a serviciilor de clasificare a carcaselor: DA/NU

4. Contractele de prestări servicii clasificare carcase au fost modificate de la data înscrierii în Registrul de evidență al

autorizațiilor: DA/NU

4.1. Dacă DA, a fost anunțată inspecția clasificare carcase în data: 

Contracte de prestări servicii de clasificare cu modificări

*) Sub 100 de porcine și/sau sub 20 de bovine/săptămână.

Nr. 

crt.

Abatorul Nr. contract/dată Data modificării Valabil până la data Tarif negociat Observații

5. Rapoartele de clasificare electronice întocmite de clasificatorii angajați/colaboratori sunt colectate de agenție conform

prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare și funcționare a Sistemului

național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și normelor tehnice de clasificare a carcaselor, astfel încât să se

respecte ziua și ora-limită de transmitere a acestora în baza națională de date a clasificării: DA/NU

6. Arhiva conține seturile de documente complete, în ordine cronologică pe săptămâni de raportare, pentru fiecare specie,

conform prevederilor legislației: DA/NU

6.1. rapoartele de clasificare pentru fiecare lot de carcase: DA/NU

6.1.1. pe suport hârtie: DA/NU

6.1.2. în format electronic: DA/NU

6.2. listele cu greutățile la cald ale carcaselor: DA/NU

6.3. formularele de comunicare a prețului, filele originale ale carnetului: DA/NU

6.4. după caz, listingurile complete pe care le generează echipamentele de clasificare cu sondă optică: DA/NU

6.4.1. pe suport hârtie: DA/NU

6.4.2. în format electronic: DA/NU

6.5. formularele cu greutățile la cald ale carcaselor de porcine și cu măsurătorile de clasificare în cazul clasificării prin

metoda manuală ZP: DA/NU

7. Asigură clasificatorilor echipamente de clasificare cu sondă optică, astfel încât în abatoare să fie aplicată, după caz,

metoda corespunzătoare de clasificare a carcaselor de porcine: DA/NU/NU ESTE CAZUL.

8. Au fost cazuri când echipamentul cu sondă optică s-a defectat: DA/NU/NU ESTE CAZUL.

8.1. Dacă DA, a fost anunțată inspecția clasificare carcase în data: 

9. Tarifele de clasificare au fost comunicate comisiei de clasificare a carcaselor, așa cum sunt prevăzute în contractele de

prestări servicii: DA/NU

10. Declarația de plată privind numărul de carcase clasificate în luna anterioară a fost completată conform prevederii

legislației și transmisă comisiei de clasificare a carcaselor în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni: DA/NU

Nr.

crt.

Abatorul

Perioada

verificată

Specia carcase

clasificate

Numărul de carcase

clasificate

Numărul de carcase transmise la

comisia de clasificare a carcaselor

Observații

Nr.

crt.

Abatorul

Luna prestării

serviciului 

de clasificare

Data efectuării plății 

de către abator 

a serviciului de clasificare

Numărul 

de carcase

clasificate/specia

Nr. document plată 

(FF, OP)/data

Valoare Observații
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12. Agenția de clasificare a efectuat comisiei de clasificare a carcaselor plata cotei procentuale din tariful de clasificare,

conform termenului prevăzut de legislație: DA/NU

13. Condițiile inițiale de obținere a autorizației de clasificare sunt menținute la data controlului: DA/NU

14. Sancțiuni primite în anul de clasificare în curs:

Nr.

crt.

Sancțiunea Data Actul normativ încălcat Observații

Rezultatul inspecției: CORESPUNZĂTOR �
(peste 80% rezultate corecte)

Constatări: 

Măsuri dispuse:

Agenție clasificare carcase:

NECORESPUNZĂTOR �
(sub 80% rezultate corecte)

Inspector clasificare carcase zonal:

ANEXA Nr. 8
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. ............... Data: ...................

N O T Ă  D E  C O N T R O L  

pentru verificarea clasificatorului de carcase independent

1. Date de identificare a clasificatorului de carcase independent

1.1. Numele și prenumele:

1.2. CUI:

1.3. Adresa:

1.4. Nr. tel./fax, e-mail: 

2. Contractele de prestări servicii clasificare carcase verificate corespund registrului de evidență a autorizațiilor de

clasificare a carcaselor: DA/NU

Nr.

crt.

Nr. contract/contracte

prestări servicii 

de clasificare/dată

Abatorul 

în care 

se clasifică

ATESTAT    

(nr./data)

AUTORIZAȚIE    

(nr./data)

Valabilitate autorizație

Porcine Bovine Ovine Porcine Bovine Ovine Porcine Bovine Ovine

3. Numărul contractelor de prestări servicii de clasificare care permit clasificatorului independent să respecte programul

de sacrificare al fiecărui abator cu care are încheiat contract: DA/NU

4. Contractele de prestări servicii clasificare carcase au fost modificate de la data înscrierii în registrul de evidență al

autorizațiilor: DA/NU

4.1. Dacă DA, a fost anunțată inspecția clasificare carcase în data: 

Contracte de prestări servicii de clasificare cu modificări

Nr. 

crt.

Abatorul Nr. contract/dată Data modificării Valabil până la data Tarif negociat Observații
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Rezultatul inspecției: CORESPUNZĂTOR �
(peste 80% rezultate corecte)

Constatări: 

Măsuri dispuse:

Clasificator carcase independent:

NECORESPUNZĂTOR �
(sub 80% rezultate corecte)

Inspector clasificare carcase zonal:

5. Rapoartele de clasificare electronice întocmite de clasificator sunt raportate conform prevederilor art. 7 lit. q) din

Hotărârea Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare a carcaselor de

bovine, porcine și ovine și normelor tehnice de clasificare a carcaselor, astfel încât să se respecte ziua și ora-limită de transmitere

a acestora în baza națională de date a clasificării: DA/NU

6. Arhiva conține seturile de documente complete, în ordine cronologică, pe săptămâni de raportare, pentru fiecare specie,

conform prevederilor legislației: DA/NU

6.1. rapoartele de clasificare pentru fiecare lot de carcase: DA/NU

6.1.1. pe suport hârtie: DA/NU

6.1.2. în format electronic: DA/NU

6.2. listele cu greutățile la cald ale carcaselor: DA/NU

6.3. formularele de comunicare a prețului, filele originale ale carnetului: DA/NU

6.4. după caz, listingurile complete pe care le generează echipamentele de clasificare cu sondă optică: DA/NU

6.4.1. pe suport hârtie: DA/NU

6.4.2. în format electronic: DA/NU

6.5. formularele cu greutățile la cald ale carcaselor de porcine și cu măsurătorile de clasificare în cazul clasificării prin

metoda manuală ZP: DA/NU

7. Clasificatorul deține echipamente de clasificare cu sondă optică, astfel încât în abatoare să fie aplicată, după caz,

metoda corespunzătoare de clasificare a carcaselor de porcine: DA/NU/NU ESTE CAZUL.

8. Au fost cazuri când echipamentul cu sondă optică s-a defectat: DA/NU/NU ESTE CAZUL.

8.1. Dacă DA, a fost anunțată inspecția clasificare carcase în data: 

9. Tarifele de clasificare au fost comunicate comisiei de clasificare a carcaselor, așa cum sunt prevăzute în contractele de

prestări servicii: DA/NU

10. Declarația de plată privind numărul de carcase clasificate în luna anterioară a fost completată conform prevederii

legislației și transmisă comisiei de clasificare a carcaselor în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni: DA/NU

Nr.

crt.

Abatorul Perioada verificată

Specia carcase

clasificate

Numărul de carcase

clasificate

Numărul de carcase transmise la

comisia de clasificare a carcaselor

Observații

11. Abatorul a efectuat clasificatorului independent plata tarifului de clasificare, conform termenului prevăzut de

legislație: DA/NU

Nr.

crt.

Abatorul

Luna prestării

serviciului 

de clasificare

Data efectuării plății 

de către abator 

a serviciului de clasificare

Numărul 

de carcase

clasificate/specia

Nr. document plată 

(FF, OP)/data

Valoare Observații

12. Clasificatorul independent a efectuat comisiei de clasificare a carcaselor plata cotei procentuale din tariful de clasificare,

conform termenului prevăzut de legislație: DA/NU

13. Condițiile inițiale de obținere a autorizației de clasificare sunt menținute la data controlului: DA/NU

14. Sancțiuni primite în anul de clasificare în curs:

Nr. 

crt.

Sancțiunea Data Act normativ încălcat Observații
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Completul constituit din:

Președinte — Ioana Țărmure

Grefier — Adina-Maria Szasz

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra acțiunii

formulate de reclamantul Secu Adrian Cristian în contradictoriu cu

pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, având

ca obiect „anulare acte administrativ cu caracter normativ —

Rejudecare”.

Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică

din data de 12 octombrie 2022, potrivit celor consemnate în

încheierea de ședință din acea zi, care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Instanța, în vederea deliberării, în baza art. 396 alin. (1) și (2) din

Codul de procedură civilă, a amânat pronunțarea pentru data de

19 octombrie 2022, iar ulterior pentru data de 21 octombrie 2022.

C U R T E A,

prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Brașov, Secția

de contencios administrativ și fiscal, la data de 9.08.2021 prin

declinare de competență de la Curtea de Apel București conform

Sentinței civile nr. 857/2.06.2021, reclamantul Secu Cristian

Adrian, în contradictoriu cu pârâții Ministerul Afacerilor Interne și

Ministerul Sănătății, a solicitat suspendarea imediată, față de

persoana reclamantului, a efectelor Ordinului comun

nr. 23/15/2021, precum și anularea acestui ordin.

În motivarea acțiunii, reclamantul arată că, în ceea ce

privește interesul legitim, drepturile încălcate și paguba

iminentă, prin măsura luată prin Ordinul comun nr. 23/15/2021,

și anume purtatul măștii și în spațiu deschis, s-a anulat orice

posibilitate de a efectua mișcare în aer liber, eliberarea

adeverinței menționate în ordin neintrând în competența

medicului de medicina muncii. 

Astfel, mișcarea în aer liber și sportul devin inaccesibile

pentru reclamant, care este o persoană robustă, întrucât

activități precum sprinturi pe lungimi scurte, maratoane, exerciții

musculare etc. impun un efort suplimentar al sistemului

respirator, ori purtarea măștii împiedică buna circulație a aerului

și eliminarea dioxidului de carbon în condiții de efort. Iar din

cauza lipsei de mișcare, a sedentarismului, a acumulat un

surplus de 35 kg în pandemie, greutate anormală pentru vârsta

și înălțimea sa, ceea ce a determinat dezvoltarea unor afecțiuni

cardiace (palpitații, suspect de tahicardie care necesită

consumul de medicamente — extravalerian cardio), existând

riscul de complicații și patologii asociate obezității, unele dintre

cele mai grave fiind diabetul zaharat și bolile cardiovasculare.

Dincolo de critica privind importul măștilor neconforme aflate

pe piața internă, reclamantul consideră degradantă purtarea măștii

și atunci când este singur în exterior, măsura justificându-se doar

atunci când sunt mai multe persoane în preajmă, cu atât mai

mult cu cât el poartă și ochelari, care se aburesc de la respirația

prin mască, iar de teama autorităților (care abia așteaptă să

aplice amenzi), nici nu poate curăța ochelarii, ceea ce poate

duce la diverse accidente pe stradă.

În ceea ce privește drepturile afectate, reclamantul susține că

îi sunt afectate dreptul la respectarea vieții private, dreptul de a

se bucura de mediul înconjurător, dreptul la hrană, nutriție și

mese echilibrate, libertatea de circulație în țară, dreptul la

sănătate și dreptul la demnitate.

Ca motive de nelegalitate a ordinului ale cărui suspendare și

anulare le cere, reclamantul invocă patru asemenea motive,

respectiv:

1. Un prim motiv constă în aceea că ordinul este dat în baza

unei ordonanțe de urgență vădit neconstituționale, motiv de

nelegalitate care face corp comun cu excepția de

neconstituționalitate pe care o invocă, solicitând sesizarea Curții

Constituționale cu privire la excepția de neconstituționalitate a

OUG nr. 192/2020, în principal, iar în subsidiar cu privire la art. 1

pct. 1 din OUG nr. 192/2020.

În susținerea excepției de neconstituționalitate, reclamantul

apreciază că OUG nr. 192/2020 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018

privind reglementarea activității de telemuncă este afectată de

vicii de neconstituționalitate extrinseci care duc la

neconstituționalitatea in integrum a actului normativ, fiind dată cu

încălcarea art. 1 alin. (3) și alin. (5) coroborat cu art. 79 alin. (1)

din Constituție, iar în subsidiar articolul I pct. 1 din OUG

nr. 192/2020 este neconstituțional fiind dat cu încălcarea art. 53,

art. 115 alin. (4) și (6) și art. 147 din Constituție.

Astfel, în primul rând, ordonanța de urgență în discuție este

dată cu încălcarea principiului legalității, întrucât avizul

Consiliului Legislativ nu a fost solicitat înainte de adoptarea

actului normativ, ci după adoptare, respectiv la data de

6.11.2020, iar avizul Consiliului Social și Economic nici nu a fost

solicitat. Aceasta, cu nesocotirea art. 79 din Legea

fundamentală, potrivit căruia Consiliul Legislativ este „organ

consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează

proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării

și coordonării întregii legislații”, precum și a art. 9 alin. (2) din

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, care stabilește că, „După

elaborarea lor și încheierea procedurii de avizare prevăzute la

alin. (1), proiectele de legi, propunerile legislative, precum și

proiectele de ordonanțe și de hotărâri cu caracter normativ ale

Guvernului se supun în mod obligatoriu avizării Consiliului

Legislativ.”

În ceea ce privește lipsa avizului Consiliului Economic și

Social, potrivit art. 141 din Constituție, „Consiliul Economic și

Social este organul consultativ al Parlamentului și al Guvernului

în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de

înființare, organizare și funcționare”, iar potrivit art. 2 alin. (1) din

Legea nr. 248/2013 privind organizarea Consiliului Economic și

Social, „(1) Consiliul Economic și Social este consultat

obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de

Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori

senatorilor (	)”.

În al doilea rând, ordinul contestat este dat și cu încălcarea

principiului loialității. Sub acest aspect, în ceea ce privește



respectarea prevederilor legale și constituționale care stabilesc

competența autorităților, în speță Guvernul României, pe de-o

parte, și Consiliul Economic și Social, respectiv Consiliul

Legislativ, pe de altă parte, prin Decizia nr. 611 din 3 octombrie

2017, Curtea Constituțională a statuat că statul de drept

presupune punerea în aplicare a prevederilor explicite și formale

ale legii și ale Constituției. Cu alte cuvinte, „sub aspectul

colaborării loiale între instituțiile/autoritățile statului, o primă

semnificație a conceptului o constituie respectarea normelor de

drept pozitiv, aflate în vigoare într-o anumită perioadă temporală,

care reglementează în mod expres sau implicit competențe,

prerogative, atribuții, obligații sau îndatoriri ale

instituțiilor/autorităților statului” (paragraful 106). Prin urmare,

„colaborarea loială presupune, dincolo de respectul față de lege,

respectul reciproc al autorităților/instituțiilor statului, ca expresie

a unor valori constituționale asimilate, asumate și promovate, în

scopul asigurării echilibrului între puterile statului. Loialitatea

constituțională poate fi caracterizată, deci, ca fiind o valoare-

principiu intrinsecă Legii fundamentale, în vreme ce colaborarea

loială între autoritățile/instituțiile statului are un rol definitoriu în

implementarea Constituției” (paragraful 107).

Un alt motiv de neconstituționalitate a ordonanței de urgență

analizate rezidă în încălcarea art. 115 alin. 4 din Constituție în

ceea ce privește purtatul măștii, în sensul că din nota de

fundamentare a actului normativ contestat nu rezultă situația

extraordinară care ar justifica urgența implementării măsurii de

port al măștii în toate spațiile publice. 

Sunt încălcate, totodată, și dispozițiile art. 53, art. 115 alin. 6

și ale art. 147 din Constituție, în ceea ce privește purtatul măștii,

care restrânge mai multe drepturi și libertăți. Ori, în jurisprudența

sa constantă, Curtea Constituțională a reținut că drepturile și

libertățile pot fi restrânse doar prin lege, ca act formal al

Parlamentului (Decizia nr. 152 din 6.05.2020). Măsura purtării

măștii afectează în sens negativ libertatea de mișcare și dreptul

la viață intimă și privată, ba chiar dreptul la sănătate (cum e

cazul reclamantului).

În concluzie, nesocotirea dispozițiilor art. 53 coroborate cu

cele ale art. 115 alin. (6) privind delegarea legislativă și ale

art. 147 alin. (4) potrivit cărora deciziile Curții Constituționale

sunt general obligatorii, atrag neconstituționalitatea intrinsecă a

dispozițiilor art. I pct. 1 din OUG nr. 192/2020, susține

reclamantul, și solicită Curții de Apel Brașov să analizeze

motivele invocate și să concluzioneze că OUG nr. 192/2020 este

vădit neconstituțională. Având în vedere împrejurarea că

adoptarea Ordinului comun nr. 23/15/2021 s-a făcut în baza

acestei ordonanțe, prezumția de legalitate a actului normativ

subsecvent este răsturnată, conchide reclamantul în acest

capitol al acțiunii sale.

2. Al doilea motiv de nelegalitate a Ordinului comun

nr. 23/15/2021 vizează faptul că este dat cu exces de putere,

prin încălcarea art. 81 din Legea nr. 24/2000, art. 53 alin. (1) și

art. 142 din Constituție, a deciziilor Curții Constituționale nr. 157

din 3.05.2020 și nr. 37/1993. Curtea Constituțională, prin Decizia

de admitere nr. 157 din 3.05.2020, a reținut că legiuitorul delegat

nu poate delega la rândul său unei autorități/entități

administrative ceea ce ei însuși nu dețin în competență. 

Cum prin OUG nr. 192/2020 [act normativ emis cu încălcarea

art. 53 alin. (1) și art. 115 alin. (6) din Constituție] Guvernul a

delegat, la rândul său, MAI și MS o competență care nu îi

aparține, și anume instituirea măsurii de a purta mască în toate

spațiile publice, rezultă că Ordinul comun nr. 23/15/2021 este

dat cu încălcarea art. 142 din Constituție și art. 81 din Legea

nr. 24/2000, fiind adoptat de autorități necompetente.

3. Un al treilea motiv de nelegalitate a ordinului contestat se

referă la împrejurarea că medicul de medicina muncii din cadrul

unității angajatoare nu are competența și autoritatea de a

efectua evaluarea riscului pentru personalul lucrător cu privire la

aptitudinea acestuia de a desfășura activități ce nu se

circumscriu în sfera relațiilor de muncă și de a emite adeverințe

în acest sens. Ordinul comun nr. 23/15/2021, adoptat cu

încălcarea dispozițiilor Codului muncii și ale Legii nr. 418/2004,

înfrânge principiul legalității și atribuie medicului de medicina

muncii o competență exclusivă asupra evaluării riscului de a

purta sau nu mască, indiferent dacă angajatul se află sau nu în

timpul programului.

4. În fine, al patrulea motiv de nelegalitate a ordinului obiect

al prezentei acțiuni este acela că măsura purtării măștii nu

respectă cerințele de echitate și proporționalitate, reprezentând

o ingerință în exercitarea dreptului la respectarea vieții private și

liberă mișcare și nu respectă nici cerințele de previzibilitate a

legii, conform jurisprudenței internaționale constante în materie;

de exemplu: Hotărârea nr 2.003.058 din 25.05.2020 a

Tribunalului Administrativ din Strasbourg, prin care s-a dispus

suspendarea Decretului din 20 mai 2020 al Primarului

Municipiului Strasbourg, prin care s-a impus tuturor persoanelor

de peste unsprezece ani care frecventează drumurile publice, în

special pe Grande-Ile, de la ora 10.00 până la ora 20.00,

purtarea unei măști de protecție; Hotărârea nr. 2.005.349 din

2.09.2020 a Tribunalului Administrativ de la Strasbourg, prin

care s-a dispus revizuirea Dispoziției din 28 august 2020, prin

care prefectul din regiunea Bas-Rhin a impus pentru o perioadă

de o lună purtarea măștii pentru toți pietonii cu vârsta mai mare

de 11 ani care circulă în spații publice în 13 localități, printre care

și Strasbourg; Decizia nr. 26 L 2.226/20 a Tribunalului

Administrativ din Dusseldorf, prin care a fost anulat un decret al

primarului local prin care se instituia obligativitatea purtării măștii

în spații deschise întrucât nu respecta cerințele de previzibilitate,

claritate și destinatarii preciși ai legii.

În drept, acțiunea s-a întemeiat pe deciziile Curții

Constituționale și pe dispozițiile din Constituția României,

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Legea nr. 554/2004,

Legea nr. 24/2000, Legea nr. 249/2013, Legea nr. 73/1993,

Legea nr. 419/2004, Codul muncii, Codul de procedură civilă.

În probațiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Pârâtul Ministerul Sănătății a formulat întâmpinare, prin care

a solicitat respingerea cererilor de suspendare și de anulare a

ordinului în cauză.

Pe cale de excepție, a invocat excepția privind

inadmisibilitatea cererii de suspendare și a cererii de anulare a

Ordinului comun nr. 23/15/2021, precum și excepția lipsei de

interes a reclamantului în formularea cererii de suspendare și a

cererii de anulare a ordinului comun.

Cu privire la excepția inadmisibilității acțiunii, pârâtul arată

că, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 554/2004, anterior sesizării instanței de contencios

administrativ cu cererile de suspendare și de anulare a actului

administrativ, reclamantul avea obligația de a se adresa

autorităților publice emitente, în cauză fiind vorba de două

ministere între care nu există raporturi de subordonare ierarhică,

cu plângere prealabilă. Ori din actele depuse la dosar nu rezultă

că reclamantul ar fi parcurs procedura prealabilă obligatorie.

Față de excepția lipsei de interes a reclamantului în

formularea acțiunii, dar și a inadmisibilității acțiunii, pârâtul

consideră că prevederile art. l alin. (1) și (2) din Legea

nr. 554/2004 consacră regula contenciosului subiectiv, în sensul

că un act administrativ poate fi anulat numai dacă se dovedește

că a produs reclamantului o vătămare într-un drept ori într-un

interes legitim.

Vătămarea interesului se apreciază prin raportare la noțiunea

de interes legitim privat, definit prin art. 2 alin. (1) lit. p) din Legea

nr. 554/2004 ca fiind posibilitatea de a pretinde o anumită

conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor și

previzibil, prefigurat.
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În cauză, reclamantul nu își întemeiază acțiunea pe

încălcarea vreunui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat

sau a unui interes legitim legat de acest drept subiectiv, ci invocă

în realitate apărarea unui interes legitim public, fără ca aceasta

să aibă caracter subsidiar interesului legitim privat, motive față

de care acțiunea reclamantului este inadmisibilă.

Pe fondul cererii de suspendare a actului administrativ,

consideră pârâtul că nu sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile

cazului bine justificat și ale pagubei iminente, așa cum sunt

acestea prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. ș) și t) din Legea

contenciosului administrativ, reclamantul nearătând care sunt

împrejurările legate de starea de fapt și de drept care ar fi de

natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului

administrativ și nici nu face dovada prejudiciului material viitor și

previzibil.  

Pe fondul cererii de anulare a actului administrativ,

menționează pârâtul că portul obligatoriu al măștii este prevăzut

și de acte normative de rang superior Ordinului comun

nr. 23/15/2021, respectiv HG nr. 856/2020, nr. 967/2020,

nr. 1.065/2020, HG nr. 3/2021 și HG nr. 35/2021, iar prin ordinul

contestat sunt prevăzute și excepțiile de la portul obligatoriu al

măștii, respectiv atunci când: angajatul este singur în birou;

persoana suferă de boli care afectează capacitatea de

oxigenare; persoana desfășoară activități fizice intense și/sau

în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate

crescută etc.); prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția

respectării distanței de 3 metri între persoane; copiii cu vârsta

mai mică de 5 ani. Așadar, au fost avute în vedere situațiile în

care masca de protecție îngreunează respirația persoanei care

o poartă și dă posibilitatea acesteia de a desfășura activități fără

mască.

Cu privire la utilitatea purtării măștilor de protecție, acestea

ajută la limitarea răspândirii noului coronavirus, știută fiind calea

de transmitere aerogenă a virusului.

În ceea ce privește aspectele de neconstituționalitate, pârâtul

Ministerul Sănătății învederează următoarele:

Art. 53 din Constituția României, republicată, prevede la

alin. (2) că restrângerea drepturilor „poate fi dispusă numai dacă

este necesară într-o societate democratică”, iar măsurile trebuie

să fie proporționale cu situația care le-a determinat și să fie

aplicate în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere

dreptului sau libertății vizate.

Legea fundamentală prevede, totodată, dreptul la ocrotirea

sănătății, art. 34 alin. (2) din Constituție stabilind că „statul este

obligat să ia măsuri pentru asigurarea [...] sănătății publice”, iar

art. 3 din Convenția europeană pentru protecția drepturilor

omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și

medicinii prevede că „părțile iau, ținând seama de nevoile de

sănătate și de resursele disponibile, măsurile adecvate în scopul

de a asigura în sfera jurisdicției lor accesul echitabil la îngrijiri de

sănătate de calitate adecvată”.

Concluzionând, măsurile stabilite de autorități în contextul

combaterii pandemiei de coronavirus, precum Ordinul comun

nr. 23/15/2021, au fost subsumate obligației statului de ocrotire

a sănătății publice, fiind adoptate și implementate avându-se în

vedere necesitatea asigurării unui just și proporțional echilibru

între drepturile și libertățile fundamentale, în ansamblul lor.

A solicitat respingerea acțiunii formulate de reclamant, în

principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar, ca neîntemeiată.

Pe cale de excepție, pârâtul a invocat excepțiile privind

inadmisibilitatea acțiunii și lipsa interesului reclamantului în

formularea acțiunii.

Cu privire la excepția inadmisibilității acțiunii, pârâtul arată

că aceasta este invocată sub două aspecte: unul, sub aspectul

motivării cererii de chemare în judecată exclusiv pe excepția de

neconstituționalitate a OUG nr. 192/2020, iar unul sub aspectul

neparcurgerii procedurii prealabile.

Cu privire la primul aspect, este de observat că, deși formal,

capătul de cerere principal îl reprezintă o acțiune în suspendare,

respectiv anulare act administrativ, întreaga motivare a acțiunii

conține, de fapt, argumente pentru susținerea excepției de

neconstituționalitate a unei ordonanțe a Guvernului. Ori, potrivit

art. 9 din Legea nr. 554/2004, „Persoana vătămată într-un drept

al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din

ordonanțe poate introduce acțiune la instanța de contencios

administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate, în

măsura în care obiectul principal nu este constatarea

neconstituționalității ordonanței sau a dispoziției din ordonanță”.

În acest sens este și Decizia nr. 660 din 4.07.2007, prin care

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 554/2004, constatând că

acestea sunt neconstituționale în măsura în care permit ca

acțiunea introdusă la instanța de contencios administrativ să

aibă ca obiect principal constatarea neconstituționalității unei

ordonanțe sau a unei dispoziții dintr-o ordonanță.

Cu privire la lipsa procedurii prealabile, pârâtul invocă

prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, prin care

legiuitorul a stabilit, în sarcina persoanei care se consideră

vătămată prin emiterea unui act administrativ, obligația de a

formula plângere prealabilă anterior învestirii instanței cu

soluționarea cererii de anulare a actului contestat, îndeplinirea

acestei obligații fiind una din condițiile sine qua non ale

admisibilității în principiu a acțiunii, sesizarea instanței de

contencios administrativ competente putând fi făcută, potrivit

art. 8 din Legea nr. 554/2004, doar de persoana nemulțumită de

răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit

niciun răspuns în termenul de 30 de zile de la data înregistrării

plângerii la autoritatea emitentă, prevăzut de art. 2 alin. (1) lit. h)

din lege.

Obligația parcurgerii procedurii prealabile rezultă și din

prevederile art. 193 din Codul de procedură civilă, art. 11 alin. (1)

lit. a), c) și d) și art. 12 teza a II-a și a III-a din Legea

nr. 554/2004, acțiunea judiciară fiind prematură în cazul

neîndeplinirii acestei obligații.

În cauza de față, reclamantul a introdus cererea de chemare

în judecată fără a se adresa, în prealabil, emitentului actului,

demersul acestuia fiind, astfel, inadmisibil, obligativitatea

formulării plângerii prealabile în cazul actului normativ

subzistând chiar și după modificările aduse articolului 7 din

Legea contenciosul administrativ prin Legea nr. 212/2018, prin

introducerea alin. (5) la acest text de lege indicat, alineat care

vizează, în opinia pârâtului, actele administrative cu caracter

individual.

În ceea ce privește excepția lipsei de interes a reclamantului

în formularea prezentei acțiuni, pârâtul Ministerul Sănătății arată

că, așa cum reiese din prevederile art. 32 alin. (1) lit. d) din Codul

de procedură civilă, interesul este o condiție a exercitării dreptului

la acțiune, iar reclamantul trebuie să justifice în persoana sa

interesul legitim, precum și faptul că s-ar expune unui prejudiciu

dacă nu ar recurge la acțiune în momentul respectiv.

Argumentele reclamantului Secu Cristian Adrian în

susținerea cererii de chemare în judecată nu relevă un interes

al reclamantului în formularea acțiunii, nefiind dovedit(ă) vreo

vătămare sau vreun prejudiciu cauzat(ă) acestuia prin

reglementările legale criticate, întrucât vătămarea presupus

suferită de către reclamant — îngrășarea excesivă — este

nedovedită, nefiind probată nici legătura de cauzalitate dintre

prevederile actului normativ contestat și îngrășarea excesivă a

reclamantului, în condițiile în care prevederile Ordinului

nr. 23/15/2021 nu interzic și nu îngrădesc activitățile fizice

individuale.

În ceea ce privește critica referitoare la competențele

medicului de medicina muncii din cadrul unității, precizează

pârâtul că reclamantul se referă la art. I pct. 2 din Ordinul comun
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nr. 23/15/2021, care are următorul conținut: „În anexa

«Instrucțiuni generale privind măsurile de igienă», la capitolul I

«Portul măștii», punctul 2 se modifică și va avea următorul

cuprins: «2. Măsuri generale: Masca trebuie purtată în orice

spațiu public, spații comerciale, mijloace de transport în comun

și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații.

În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de

medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:

a) angajatul este singur în birou; b) persoana suferă de boli care

afectează capacitatea de oxigenare; c) persoana desfășoară

activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante

(temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.); d) prezentatorii

TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri

între persoane; e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.»”

Prin acest text legal se stabilesc situațiile în care portul măștii

de protecție nu este obligatoriu, iar prin anularea acestui articol

de lege, așa cum solicită reclamantul, portul măștii de protecție

va fi obligatoriu în spațiul public, în orice condiții și situații, deci

tocmai contrariul a ceea ce dorește reclamantul, astfel că lipsa

de interes a acestuia este evidentă.

Pe de altă parte, astfel cum a reținut și ÎCCJ prin Decizia

nr. 1.282 din 12.10.2010, viața privată este protejată de lege în

condițiile în care se manifestă în cadrul ordinii juridice, iar nu în

afara sa. Dreptul de a dispune de propria persoană, nefiind un

drept absolut, poate fi exercitat numai cu respectarea drepturilor

altor persoane, a ordinii publice și a bunelor moravuri. În acest

sens, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a

libertăților fundamentale stabilește prin art. 8 paragraful 2 că

dreptul la respectarea vieții private poate face obiectul unor

restricții, dacă sunt prevăzute de lege și dacă sunt necesare într-o

societate democratică pentru siguranța națională, siguranța

publică (...), protejarea sănătății, moralei ori protejarea

drepturilor și libertăților altora.

Măsurile dispuse de autoritățile române au avut în vedere

evoluția pandemiei de SARS-CoV-2 la nivel național, fiind

recomandate și de OMS, cu scopul reducerii riscului de

transmitere a virusului, portul măștii de protecție în exterior fiind

o măsură necesară în contextul epidemiologic actual.

Referitor la capătul de cerere privind suspendarea Ordinului

comun nr. 23/15/2021, pârâtul invocă excepția inadmisibilității

acestui petit, prin raportare la prevederile art. 5 alin. (3) din

Legea nr. 554/2004, în motivare arătând următoarele:

Actul normativ contestat de reclamant, care modifică Ordinul

comun nr. 874/81 din 22.05.2020, a fost emis în temeiul H.G.

nr. 394/2020, prin care s-a instituit starea de alertă pe teritoriul

României, începând cu data de 18 mai 2020, pe o durată de 30 de

zile, hotărâre emisă, la rândul ei, în temeiul art. 3, art. 4, art. 6 și

art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în

contextul determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Față de premisele adoptării actului în discuție, obiectul de

reglementare și scopul acestuia, apreciază pârâtul că Ordinul

comun nr. 874/81/2020, astfel cum a fost modificat prin Ordinul

nr. 23/15/2021, face parte din categoria de acte administrative

prevăzute de art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ

nr. 554/2004, fiind un act emis pentru înlăturarea consecințelor

pandemiei de COVID-19 și, pe cale de consecință, nu îi este

aplicabilă procedura reglementată de art. 14 din Legea

nr. 554/2004, invocat de reclamantă.

Pe fondul cererii de suspendare se arată că reclamantul nu

dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 14 din Legea

nr. 554/2004, cazul bine justificat și iminența producerii unei

pagube, cererea de suspendare nefiind motivată, în fapt și în

drept. Or, potrivit dispozițiilor art. 14 și art. 15 din Legea

contenciosului administrativ, suspendarea executării unui act

administrativ, ca o excepție de la principiul executării din oficiu

a actelor administrative, se poate dispune numai dacă sunt

întrunite cumulativ cele două condiții.

Pe fondul cauzei, pârâtul Ministerul Afacerilor Interne solicită

respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

Contrar afirmațiilor reclamantului, Ordinul comun

nr. 23/15/2021 de modificare a Ordinului comun nr. 874/81/2020

nu a fost dat cu exces de putere, prin încălcarea art. 81 din

Legea nr. 24/2000, art. 53 alin. (1) și art. 142 din Constituția

României, a deciziilor Curții Constituționale nr. 157/2020 și

nr. 37/1993, ci a fost emis în temeiul și executarea Legii

nr. 55/2020 și a H.G. nr. 394/2020, acte normative de nivel

superior, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind

normele de tehnică legislativă, și nu conține soluții legislative

contrare cu concepția sau finalitatea urmărită de actele de bază.

Prin art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020, ministrul sănătății și

ministrul afacerilor interne au fost abilitați să instituie, prin ordin

comun, pe perioada stării de alertă, obligativitatea purtării măștii

de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de

transport în comun și la locul de muncă. În acest sens, au fost

adoptate Ordinul comun nr. 874/81/2020 privind instituirea

obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic

și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea

contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă și

Ordinul comun nr. 23/15/2021 pentru modificarea Ordinului

nr. 874/81/2020.

Însă toate măsurile dispuse atât în perioada stării de urgență,

cât și în perioada stării de alertă au fost instituite în limitele

permise de art. 53 din Constituția României, potrivit căruia,

pentru ca anumite drepturi ale persoanelor să poată fi restrânse,

trebuie îndeplinite, cumulativ, trei condiții: ingerința să fie

prevăzută de lege — Legea nr. 55/2020; să urmărească un scop

legitim — protejarea sănătății publice prin limitarea răspândirii

virusului SARS-CoV-2; ingerința trebuie să fie necesară și

proporțională într-o societate democratică.

Referitor la cererea de sesizare a Curții Constituționale cu

excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 192/2020 în principal, iar în subsidiar, cu privire

la art. I pct. 1 din ordonanță, pârâtul solicită respingerea acestei

cereri, conform art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea

și funcționarea Curții Constituționale, având în vedere că

excepția este inadmisibilă.

În probațiune s-a solicitat proba cu înscrisuri, în cadrul căreia

a fost atașat întâmpinării, în formă tradusă, Ghidul provizoriu

privind utilizarea măștii în contextul COVID-19, elaborat de

Organizația Mondială a Sănătății.

Prin Sentința civilă nr. 99 din 6.10.2021, Curtea de Apel

Brașov — Secția contencios administrativ și fiscal a admis

excepția inadmisibilității și a respins ca inadmisibile cererea de

suspendare și cererea de anulare a Ordinului comun

nr. 23/15/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății

și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind

instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului

epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru

prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării

de alertă, formulate de reclamantul Secu Cristian Adrian în

contradictoriu cu pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul

Sănătății.

Împotriva Sentinței civile nr. 99 din 6.10.2021, pronunțată de

Curtea de Apel Brașov — Secția contencios administrativ și

fiscal, a declarat recurs reclamantul Secu Cristian Adrian,

întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de

procedură civilă.

Prin Decizia nr. 2.296 din 13.04.2022, Înalta Curte de Casație

și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal a admis

excepția lipsei de interes în ceea ce privește recursul declarat

împotriva soluției pronunțate asupra cererii de suspendare.
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A respins recursul în ceea ce privește soluția pronunțată

asupra cererii de suspendare, ca lipsit de interes.

A respins excepția lipsei de interes a recursului declarat

împotriva soluției pronunțate asupra cererii de anulare a

Ordinului nr. 23/15/2021.

A admis recursul declarat de recurentul-reclamant Secu

Cristian Adrian împotriva Sentinței nr. 99/F din 6 octombrie 2021,

pronunțată de Curtea de Apel Brașov — Secția contencios

administrativ și fiscal.

A casat sentința recurată și a trimis cauza spre o nouă

judecată aceleiași instanțe.

În rejudecare cauza a fost înregistrată cu nr. 1.193/2/2021*.

Prin nota de ședință formulată la data de 4.10.2022,

reclamantul a învederat că renunță la excepțiile de

neconstituționalitate invocate în cauză cu privire la Legea

nr. 55/2020, OUG nr. 192/2020 și art. 5 alin. (3) din Legea

nr. 554/2004, precum și la excepția nulității absolute a Ordinului

nr. 23/15/2021.

Totodată, a solicitat calificarea excepției inexistenței HCNSU

nr. 3/2016 și a excepției inexistenței Grupului de suport tehnico-

științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul

României ca fiind apărări de fond.

A mai solicitat: respingerea excepției lipsei de interes ca

rămasă fără obiect/devenită inadmisibilă în raport cu dispozițiile

art. 501 din Codul de procedură civilă, având în vedere că prin

decizia de casare această excepție a fost respinsă; respingerea

excepției inadmisibilității ca neîntemeiată, având în vedere, pe

de-o parte, că obiectul principal al acțiunii nu a vizat constatarea

neconstituționalității OUG nr. 192/2020, ci anularea Ordinului

nr. 23/15/2021, iar, pe de altă parte, ca rămasă fără obiect,

deoarece reclamantul a renunțat la solicitarea de sesizare a

CCR; respingerea excepției inadmisibilității cererii de

suspendare ca rămasă fără obiect, întrucât recursul asupra

soluției de suspendare a fost respins ca lipsit de interes.

Pe fondul cauzei a solicitat să se constate temeinicia acțiunii,

în raport cu primul motiv de nelegalitate invocat prin cererea

introductivă, ceea ce atrage nulitatea în întregime a ordinului

contestat, făcând inutilă analiza celorlalte motive de nelegalitate

invocate prin acțiunea introductivă și notele de ședință

ulterioare.

Reclamantul a precizat că ordinul este emis în baza OUG

nr. 192/2020, cu încălcarea art. 5 alin. (2) lit. d) coroborat cu

art. 13 lit. a) anterior emiterii OUG nr. 192/2020. Prin Decizia

nr. 50/2022 pronunțată în Dosarul nr. 7.114/301/2021, CCR a

admis excepția de neconstituționalitate formulată de reclamantul

Secu Cristian și a constatat neconstituționalitatea în ansamblu

a OUG nr. 192/2020. Prin aceeași decizie, CCR a respins ca

neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a Legii

nr. 55/2020 în ansamblu și a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d) în

special.

A susținut reclamantul că, potrivit art. 77—78 din Legea

nr. 24/2000, ordinele cu caracter normativ se emit numai pe

baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor

Guvernului și trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de

actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot

conține soluții care să contravină prevederilor acestora.

A arătat că Ordinul nr. 23/15/2021 modifică Ordinul

nr. 874/81/2020 prin introducerea sintagmei „în spațiile publice”,

față de reglementarea veche care conținea „în spații publice

închise”. A concluzionat reclamantul că actul administrativ

normativ emis în executarea Legii nr. 50/2022 nu respectă

limitele actului care îl ordonă și nu corespunde normelor

acestuia, cuprinzând sintagma „în spațiile publice”, în timp ce

actul normativ cu forță juridică superioară se referă doar la „în

spațiile publice închise”. În plus, dispozițiile art. 5 alin. (2) lit. d),

deși nu au fost declarate neconstituționale, au fost interpretate

în sensul în care nu pot constitui temeiul emiterii unor acte

administrative care să conțină restricții neprevăzute la nivelul

Legii nr. 55/2020.

Având în vedere că Ordinul nr. 23/15/2021 a fost emis în

temeiul dispozițiilor art. 13 lit. a), așa cum au fost modificate de

OUG nr. 192/2020, reclamantul a concluzionat că acesta este un

act juridic subsecvent, astfel că intervine principiul resoluto iure
dantis, resolvitur ius accipientis. Prin urmare, incidența acestui

motiv de nulitate face ca analiza celorlalte motive invocate prin

cererea introductivă și notele ulterioare de ședință să devină

superfluă.

Reclamantul a solicitat să se menționeze în dispozitiv că, în

ipoteza rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, aceasta se

va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit

dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004.

În probațiune a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea reține

următoarele:

Ordinul nr. 23/15/2021 din 20 ianuarie 2021 pentru

modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului

afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității

purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și

dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea

contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă a

fost emis în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13

lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu

modificările și completările ulterioare, având în vedere

dispozițiile art. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului

nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în

temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010

privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății 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, văzând Referatul de

aprobare nr. VVV 572/20.01.2021 al Direcției generale asistență

medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică

din cadrul Ministerului Sănătății.

Potrivit art. I, „Ordinul ministrului sănătății și al ministrului

afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității

purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și

dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea

contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din

22 mai 2020, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 1. — Pe durata stării de alertă, în spațiile publice,

spațiile comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de

muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în

condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind

măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.»

2. În anexa «Instrucțiuni generale privind măsurile de

igienă», la capitolul I «Portul măștii», punctul 2 se modifică

și va avea următorul cuprins:

«2. Măsuri generale:

Masca trebuie purtată în orice spațiu public, spații

comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă,

pe toată durata prezenței în aceste spații.

În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de

medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:

a) angajatul este singur în birou;

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de

oxigenare;
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c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în

condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate

crescută etc.);

d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării

distanței de 3 metri între persoane;

e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.»”

La momentul emiterii ordinului contestat în prezenta cauză,

Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne

nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de

protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

pe durata stării de alertă prevedea la art. 1: „Pe durata stării de

alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de

muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în

condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind

măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin”, iar în anexa „Instrucțiuni

generale privind măsurile de igienă”, la capitolul I „Portul măștii”

punctul 2 se stipula: „Măsuri generale: Masca trebuie purtată în

orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de

transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata

prezenței în aceste spații. 

În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de

medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:

a) angajatul este singur în birou;

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de

oxigenare;

c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în

condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate

crescută etc.);

d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării

distanței de 3 metri între persoane;

e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția

respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane,

doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în

incintă;

f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.” 

Curtea mai reține în ce privește temeiul juridic al Ordinului

nr. 23/15/2021 că art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020

stipula: „Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt:

d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor

tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv

instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu”.

Art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020, astfel cum a fost

modificat prin OUG nr. 192/2020, prevedea că „Pe durata stării

de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului

afacerilor interne se poate institui: obligativitatea purtării măștii

de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de

transport în comun și la locul de muncă”, iar anterior modificării

aduse prin OUG nr. 192/2020, art. 13 lit. a) din Legea

nr. 55/2020 prevedea că „Pe durata stării de alertă, prin ordin

comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne

se poate institui: a) obligativitatea purtării măștii de protecție în

spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de

transport în comun și la locul de muncă;”. 

Curtea constată că, potrivit art. 4 alin. (1)—(3) din Legea

nr. 24/2000, actele normative se elaborează în funcție de

ierarhia lor, de categoria acestora și de autoritatea publică

competentă să le adopte, categoriile de acte normative și

normele de competență privind adoptarea acestora fiind stabilite

prin Constituția României și prin celelalte legi. De asemenea,

actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a

hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care

le ordonă. 

Prin urmare, actul administrativ normativ emis în executarea

legii, cum este ordinul, trebuie să respecte limitele actului care

îl ordonă și să corespundă normelor acestuia, nefiind posibilă

încălcarea, contrazicerea sau adăugarea la actul normativ cu

forță juridică superioară. 

Curtea reține că Ordinul nr. 23/15/2021 a fost emis în temeiul

prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare.

Curtea observă în continuare că, înainte de modificarea

operată prin OUG nr. 192/2020, art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 55/2020 reglementa posibilitatea ca, pe durata stării de

alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului

afacerilor interne să se poată institui obligativitatea purtării măștii

de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale,

mijloacele de transport în comun și la locul de muncă,

obligativitatea purtării măștii fiind impusă numai în spațiile

publice închise, iar modificarea adusă de OUG nr. 192/2022 a

condus la instituirea obligativității purtării măștii inclusiv în

spațiile publice deschise.

Prin Decizia nr. 50 din 15.02.2022, Curtea Constituțională a

constatat că Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în

ansamblu, și dispozițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din această lege, în

special, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Totodată, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate a

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea

nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, în

ansamblu. 

În ce privește efectele acestei decizii, potrivit art. 31 alin. (3)

din Legea nr. 47/1992, „dispozițiile din legile și ordonanțele în

vigoare constatate ca fiind neconstituționale își încetează

efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții

Constituționale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau

Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile

neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui

termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt

suspendate de drept”.

Așadar, ca urmare a constatării neconstituționalității

prevederilor OUG nr. 192/2020, acest act normativ a încetat să

își producă efectele, iar art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 a

revenit la forma anterioară modificării prin OUG nr. 192/2020.

În acest context, Curtea reține că prevederi din actul

administrativ normativ emis în executarea art. 13 lit. a) din Legea

nr. 55/2020, respectiv art. I din Ordinul comun nr. 23/15/2021

emis de pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății

în ce privește prevederea de la pct. 1 și prevederea de la pct. 2

prin care se dispune modificarea sintagmei „spații publice

închise” în „spații publice”, respectiv „spațiu public închis” în

„spațiu public”, nu respectă limitele actului care îl ordonă și nu

corespunde normelor acestuia, cuprinzând sintagma „în spațiile

publice” , în timp ce actul normativ cu forță juridică superioară se

referă doar la „în spațiile publice închise”. 

Așadar, se impune anularea acestor prevederi în sensul

eliminării acestor modificări aduse Ordinului nr. 874/81/2020. 

Nu poate fi reținută susținerea reclamantului în sensul că

întreg Ordinul nr. 23/15/2021 este afectat de nulitate, doar

reglementarea privind spatiile publice fiind în contradicție cu

prevederile legale de ordin superior. Temeiul juridic al ordinului

atacat nu a dispărut din fondul activ al legislației, ci a suferit

modificări în sensul că a rămas în vigoare în forma avută inițial.

Așadar, numai prevederile modificatoare ce au vizat spațiile

publice sunt afectate de nelegalitate, celelalte modificări aduse

pct. 2 nu sunt afectate. De altfel, nici nu au fost aduse critici

particulare de nelegalitate cu privire la sfera excepțiilor

reglementate la pct. 2.

În ceea ce privește conținutul art. 5 din Legea nr. 55/2020,

care constituie celălalt temei al emiterii dispozițiilor atacate,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1253/27.XII.2022

47



Curtea constată că prin OUG nr. 192/2020 declarată

neconstituțională nu au fost aduse modificări, astfel că analiza

legalității se va efectua prin raportare la criticile pe fond, în

privința acestor critici nefiind întemeiată susținerea

reclamantului în sensul că prin ordinul contestat au fost instituite

măsuri care nu au fost avute în vedere de puterea legiuitoare,

Parlamentul României, neregăsindu-se în Legea nr. 55/2020.

Curtea reține astfel că, potrivit art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea

nr. 55/2020, printre măsurile pentru asigurarea rezilienței

comunităților se regăsesc și măsuri de protecție a vieții și pentru

limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății

persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la

domiciliu. De asemenea, conform art. 5 alin. (3) lit. a) din același

act normativ, printre măsurile pentru diminuarea impactului

tipului de risc sunt reglementate și restrângerea sau interzicerea

organizării și desfășurării unor mitinguri, demonstrații,

procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații

deschise, precum și a unor întruniri de natura activităților

culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de

divertisment, în spații închise. 

De asemenea, conform art. 6 lit. c) din Legea nr. 55/2020,

hotărârile prin care se declară ori se prelungește starea de

alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor

măsuri pe durata stării de alertă cuprind, printre altele, măsuri

pentru creșterea capacității de răspuns, asigurarea rezilienței

comunităților și diminuarea impactului tipului de risc necesar a

fi aplicate, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor

măsuri. 

Prin urmare, actul normativ cu forță juridică superioară, în

temeiul căruia este emis ordinul contestat, prevede posibilitatea

autorității administrative să reglementeze concret măsurile

pentru asigurarea rezilienței comunităților și pentru diminuarea

impactului tipului de risc, respectiv condițiile concrete de aplicare

a acestora și destinatarii acestor măsuri, în vederea atingerii

scopului pentru care respectivele măsuri sunt recunoscute. 

Curtea ia act că prin nota de ședință depusă la data de

4.10.2022 reclamantul a solicitat să se constate temeinicia

acțiunii, precizând că susține doar primul motiv de nelegalitate

invocat prin cererea introductivă, motiv dezvoltat, de altfel, prin

nota de ședință. 
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Pentru aceste motive, Curtea va admite în parte acțiunea, va anula în parte art. I din Ordinul comun nr. 23/15/2021 emis

de pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății în ce privește prevederea de la pct. 1 și prevederea de la pct. 2, prin

care se dispune modificarea sintagmei „spații publice închise” în „spații publice”, respectiv „spațiu public închis” în „spațiu public”,

în sensul eliminării acestor modificări aduse art. 1 din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020

și pct. 2 cap. I din anexa „Instrucțiuni generale privind măsuri de igienă” a Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor

interne nr. 874/81/2020, și va respinge restul pretențiilor.

În baza art. 453 din Codul de procedură civilă îi va obliga pe pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății la

plata cheltuielilor de judecată către reclamantul Secu Cristian Adrian în sumă 826,71 lei, respectiv taxă de timbru, cheltuieli de

transport și onorariu avocațial.

P E N T R U  A C E S T E  M O T I V E, 

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Admite în parte acțiunea în contencios administrativ formulată și precizată de reclamantul Secu Cristian Adrian cu domiciliul

procesual ales în XXXXXXXXXXXXX în contradictoriu cu pârâții Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în București, Piața Revoluției

nr. 1 A, sectorul 1, și Ministerul Sănătății, cu sediul în București, strada Cristian Plopișteanu nr. 1—3, sectorul 1. 

Anulează în parte art. I din Ordinul comun nr. 23/15/2021 emis de pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății

în ce privește prevederea de la pct. 1 și prevederea de la pct. 2, prin care se dispune modificarea sintagmei „spații publice închise”

în „spații publice”, respectiv „spațiu public închis” în „spațiu public”, în sensul eliminării acestor modificări aduse art. 1 din Ordinul

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 și pct. 2 cap. I din anexa „Instrucțiuni generale privind măsuri

de igienă” a Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020.

Respinge restul pretențiilor.

Obligă pe pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății la plata cheltuielilor de judecată către reclamantul

Secu Cristian Adrian în sumă 826,71 lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Curtea de Apel Brașov.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi, 21.10.2022. 

PREȘEDINTE

IOANA ȚĂRMURE
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