
T A B E L 

referitor la proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de avizare și 

autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate cu O.M.A.I. nr.129/2016 

 

Nr. 

crt. 
Norma în vigoare Norma propusă Observații/motivări 

1.  Art. 7  

(1) În situația în care lucrările de 

modificare și/sau de schimbare a 

destinației vizează părți ale unei construcții 

autorizate din punctul de vedere al 

securității la incendiu, atunci documentația 

de avizare/autorizare trebuie să trateze 

doar spațiile asupra cărora se intervine, în 

scenariu făcându-se o analiză a modului în 

care aceste intervenții influențează cerința 

fundamentală "securitate la incendiu" a 

întregii construcții. 

(2) Autorizația de securitate la incendiu 

emisă pentru situația prevăzută la alin. (1) 

constituie anexă la autorizația de securitate 

la incendiu emisă inițial pentru acea 

construcție și se păstrează în aceleași 

condiții. 

(3) În situația în care lucrările de 

modificare și/sau de schimbare a 

destinației vizează o construcție/spațiu, 

La articolul 7, alineatul (3) se abrogă. Pentru o mai bună coerență a actului 

normativ se propune separarea 

prevederilor art.7 din norme și  menținerea 

prevederilor referitoare la construcțiile 

autorizate, concomitent cu modificarea și 

cuprinderea într-un alt articol a situației 

construcțiilor neautorizate. 
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amenajare sau instalație, care nu are 

autorizație de securitate la incendiu, 

documentația de avizare/autorizare 

trebuie să trateze întreaga 

construcție/spațiu, amenajare sau 

instalație. 

2.  

 

După articolul 7, se introduce un nou 

articol, art.7
1
, cu următorul cuprins: 

 

Art.7^1 - (1) În situația în care lucrările 

de modificare și/sau de schimbare a 

destinației vizează, în parte sau în întreg, 

un spațiu dintr-o construcție cu funcțiuni 

mixte sau o construcție, amenajare ori 

instalație, care nu are autorizație de 

securitate la incendiu, documentația de 

avizare/autorizare trebuie să trateze 

întregul spațiu  sau întreaga 

construcție/amenajare/instalație. 

(2) Prin excepție de la alin. (1), 

avizul/autorizația de securitate la 

incendiu pot fi emise și în cazul în care 

modificările și/sau schimbarea de 

destinație vizează o parte a spațiului sau a 

construcției, dacă aceasta se constituie ca 

un compartiment de incendiu sau este 

Legea nr.307/2006 stabilește cadrul 

general de emitere a avizelor și 

autorizațiilor de securitate la incendiu. 

Astfel, prevederile legii nu disting asupra 

modului în care se emit aceste acte de 

autoritate, aspect care este detaliat în 

normele metodologice. Prin urmare, pentru 

conformarea fondului construit existent la 

prevederile actuale ale normelor de 

securitate la incendiu, la întocmirea 

documentației de avizare/autorizare este 

necesară menținerea, ca regulă, a abordării 

întregii construcție/ amenajare/ instalație 

sau a întregului spațiu care face obiectul 

unor lucrări de modificare, inclusiv în 

situația în care respectivele modificări fac 

obiectul unor părți din construcție/spațiu. 

Pe de altă parte, dată fiind cerința societății 

de creare a posibilității de efectuare a unor 

lucrări de modificare parțiale, justificată de 
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delimitat prin elemente de construcție 

similar unui compartiment de incendiu. 

(3) În situația prevăzută la alin. (2), 

documentația de avizare/autorizare 

tratează doar partea spațiului/construcției 

vizate de modificare sau schimbare a 

destinației. 

(4) În scenariul de securitate la incendiu, 

ca parte a documentației prevăzute la 

alin.(3), se realizează o analiză a modului 

în care modificările sau schimbările 

destinației influențează cerința 

fundamentală "securitate la incendiu" a 

întregului spațiu sau a întregii 

construcții. 

existența unor fonduri limitate, mai ales în 

cazul unor clădiri publice, față de 

necesarul de fonduri pentru lucrările de 

conformare a întregii construcții, a fost 

necesară adaptarea normelor, care să 

permită parcurgerea procesului de 

avizare/autorizare și în cazul unor 

modificări parțiale ale construcției și, 

astfel, cerificarea măsurilor de securitate la 

incendiu adoptate pentru spațiul supus 

lucrărilor de modificare, cât și influența 

asupra măsurilor necesar a fi adoptate pe 

întreaga construcție. 

Ca măsuri constructive, de asigurare a 

preîntâmpinării extinderii unui incendiu, 

soluția conformării spațiului supus 

lucrărilor de modificare la condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un 

compartiment de incendiu, sunt de natură a 

asigura un nivel minim de securitate la 

incendiu. Potrivit prevederilor 

Normativului de siguranță la foc a 

construcțiilor, indicativ P 118-99, 

compartimentul de incendiu este 

considerat o construcție independentă date 

fiind performanțele impuse în ceea ce 



Nr. 

crt. 
Norma în vigoare Norma propusă Observații/motivări 

privește rezistența la foc a pereților (180 

minute) și planșeelor (120 minute) care  le 

separă de alte spații. Astfel, conformarea la 

măsurile de securitate la incendiu a întregii 

construcții s-ar putea realiza etapizat, pe 

măsura asigurării fondurilor necesare, dar 

și cu asigurarea măsurilor de securitate 

necesare funcționării construcției până la 

finalizarea acestui proces. 

3.   Art. 13 

(1) Avizele și autorizațiile de securitate la 

incendiu și de protecție civilă se solicită 

inspectoratelor județene în a căror zonă de 

competență urmează să fie realizate ori 

sunt amplasate construcțiile, instalațiile sau 

amenajările respective, de către persoanele 

prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

307/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, direct sau prin împuterniciți, 

denumiți în continuare solicitanți. 

(2) Documentația poate fi depusă și în 

format electronic, însoțită de semnătura 

electronică a factorilor implicați în 

procesul de avizare/autorizare. 

 

 

La articolul 13, alineatul (2) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Cererea de emitere a avizului sau 

autorizației poate fi depusă în format 

electronic însoțită de semnătura electronică 

a investitorului sau beneficiarului. 

 

La articolul 13, după alineatul (2) se 

Modificarea este impusă de necesitatea 

clarificării aspectele referitoare la factorii 

care trebuie să semneze documentațiilor 

depuse în format electronic. Astfel, potrivit 

prevederilor Legii nr. 307/2007, obligația 

de a obține avizele și autorizațiile de 

securitate la incendiu revin investitorului 

sau beneficiarului, caz în care cererea 

transmisă în format electronic trebuie 

însoțită de semnătura electronică a 

acestora. 

De asemenea, documentația tehnică care 

însoțește cererea transmisă electronic 

trebuie însușită de factorii care concură la 

proiectarea și verificarea proiectului. 

Astfel, semnăturile ar putea fi regăsite, în 

forma olografă, pe documentația tehnică 
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(3) Modelele cererilor de eliberare a 

avizelor sunt prevăzute în anexele nr. 6-8. 

(4) Modelele cererilor de eliberare a 

autorizațiilor sunt prevăzute în anexele nr. 

9 și 10. 

introduce un nou alineat, (2^1), cu 

următorul cuprins: 

(2^1) Documentația tehnică care 

însoțește cererea menționată la alin.(2), 

poate fi depusă, de asemenea, în format 

electronic, caz în care trebuie să conțină 

și semnătura tuturor factorilor care 

concură la proiectarea și verificarea 

proiectului. 

imprimată pe suport letric și, ulterior, 

copiată în format electronic sau atașate ca 

semnături electronice la documentația 

vehiculată exclusiv electronic.  

 

4.  Art. 14 

 

(1) Termenul de emitere a avizelor este de 

maximum 15 zile. 

(2) Termenul de emitere a autorizațiilor 

este de maximum 30 de zile. 

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) 

curg de la data înregistrării cererii, dacă 

documentația depusă este completă. 

(4) În situația în care documentația este 

incompletă, în termen de cel mult 10 zile 

de la data înregistrării cererii, inspectoratul 

județean comunică solicitantului, în scris, 

La articolul 14, alineatul (1), (2) și (4) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

(1) Termenul de emitere a avizelor este de 

maximum 15 zile lucrătoare. 

(2) Termenul de emitere a autorizațiilor 

este de maximum 30 zile lucrătoare. 

 

 

 

(4) În situația în care documentația este 

incompletă, în termen de cel mult 5 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii, 

inspectoratul județean comunică 

În Monitorul Oficial al României nr.873 

din 30 octombrie 2019 a fost publicată 

Legea nr.193/2019 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcții care impune pentru autoritățile 

publice locale obligația de a emite 

avize/acordurile în termen de 15 zile 

lucrătoare. Sub incidența acestor prevederi 

intră inclusiv avizele de securitate la 

incendiu, sens în care cele două acte 

normative trebuie corelate. 
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documentele care trebuie depuse spre 

completare, precum și faptul că trebuie să 

ridice documentația depusă. 

 

(5) Documentele necesare completării 

documentației se depun în maximum 30 de 

zile de la comunicare, de către persoanele 

prevăzute la art. 13, cu adresă scrisă în 

care se menționează numărul și data 

cererii. 

(6) Dacă documentația a fost transmisă în 

format electronic, documentele necesare 

completării se vor comunica în același 

format, în maximum 30 de zile de la 

înștiințare, de către persoanele prevăzute la 

art. 13, cu menționarea numărului și datei 

cererii. 

solicitantului, în scris, documentele care 

trebuie depuse spre completare, precum și 

faptul că trebuie să ridice documentația 

depusă. 

Potrivit prevederilor art.30 alin.(3) din 

Legea nr.307/2006 avizele și autorizațiile 

de securitate la incendiu se eliberează în 

termen de cel mult 30 de zile lucrătoare.  

Acest termen a fost stabilit în corelare cu 

prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere 

faptul că aceste acte de autoritate fac parte 

din sistemul calității în construcții instituit 

de Legea nr.10/1995, respectiv avizele de 

securitate la incendiu stau la baza emiterii 

autorizației de construire iar autorizația de 

securitate la incendiu certifică îndeplinirea 

de către construcție a cerinței securitate la 

incendiu.  

Până în data de 30 octombrie 2019, 

termenul de îndeplinire a obligațiilor din 

Legea nr.50/1991 era stabilit în funcție de 

zile calendaristice. Odată cu publicarea 

Legii nr.193/2019, termenul de îndeplinire 

a obligațiilor este stabilit în zile lucrătoare, 

sens în care apare necesitatea corelării 

normelor metodologice cu noul cadru 

normativ. 
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