
 

REFERAT  DE  APROBARE 

a proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice de 

avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă 

 

 

Proiectul de act normativ a fost elaborat în baza prevederilor: 

 art. 17 alin. (1), art. 23, art. 30 alin. (4), art. 301 alin. (5), art. 302 alin. (2) și alin. (4), art. 303 alin. (1) 

și alin. (2) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 art. 9 alin. (1) lit. g) și art. 45 alin. (6) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

  art. 5, 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; 

 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; 

 art. 24 și art. 25 alin. (2) din Regulamentul general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului 

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

 art. 11 lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații 

de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1490/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, 

funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste. 

 

Cerința fundamentală securitate la incendiu instituie obligația ca fiecare construcție să fie proiectată și 

executată în așa fel încât, în caz de incendiu1: 

 stabilitatea elementelor portante ale construcției să poată fi asumată pe o perioadă determinată; 

 apariția și propagarea focului și a fumului în interiorul construcției să fie limitate; 

 extinderea focului către construcțiile învecinate să fie limitată; 

    ocupanții să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte mijloace; 

 să fie luată în considerare siguranța echipelor de intervenție.  

 

Avizarea și autorizarea, ca forme ale activități de prevenire2, constituie modul prin care statul își exercită 

rolul de autoritate în ceea ce privește respectarea cerințelor reglementărilor tehnice referitoare la cerința 

fundamentală securitate la incendiu la proiectarea, executarea și punerea în funcțiune a construcțiilor, 

amenajărilor și instalațiilor3. Avizul de securitate la incendiu certifică îndeplinirea de către proiect a 

cerințelor reglementărilor tehnice referitoare la cerința securitate la incendiu. El trebuie solicitat și obținut 

înainte de începerea lucrărilor de construcții și/sau a schimbării destinației clădirii. Autorizația de securitate 

la incendiu certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței securitate la incendiu la construcții. Ea conferă persoanelor 

fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, 

de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței securitate la 

incendiu. Autorizația trebuie solicitată după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și înainte de darea 

                                                 
1 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; 
2 Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate aprobat cu O.M.A.I. nr.89/2013; 
3 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



în funcțiune a clădirii. Obligația solicitării și obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu revine 

investitorului, respectiv  beneficiarului investiției.  

 

Avizul și autorizația de securitate la incendiu trebuie obținute atât pentru construcții existente, atunci când 

se schimbă funcțiunile unui spațiu și/sau se execută lucrări de modificare, cât și pentru construcții noi. 

Această obligație a fost instituită începând cu anul 19924 și subzistă până la acest moment. Astfel, o clădire 

se poate afla în una din următoarele situații: 

 deține autorizație de securitate la incendiu; 

 funcționează fără autorizație de securitate la incendiu – în condițiile în care a fost edificată după anul 

1992 sau a fost construită anterior acestui an și asupra ei s-au executat lucrări de modificare și/sau 

schimbare a destinației; 

 nu necesită autorizație de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinația și/sau nu s-au 

executat lucrări de modificare. 

 

Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de 

activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare 

publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor 

de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale 

situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor 

necesare supraviețuirii persoanelor afectate5. Adăposturile de protecție civilă sunt spații special amenajate 

pentru protecție în situații specifice, atât pe timpul unor situații de urgență cât și în cazul unor conflicte 

armate. În contextul geopolitic actual, realizarea unor adăposturi sigure, care să respecte reglementările 

tehnice de proiectare constituie una din prioritățile naționale.  

 

În sensul celor menționate anterior a fost întocmit proiectul de reglementare vizează stabilirea cadrului 

legal de obținere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă. Proiectul înlocuiește 

normele metodologice aprobate în anul 20166 și vizează simplificarea și clarificarea procesului de avizare-

autorizare ca urmare a neconformităților apărute în aplicare. 

 

Demersul de modificare și completare a normelor metodologice în vigoare este justificat atât de modificarea 

cadrului de reglementare de nivel superior7, cât și de contextul economic actual. Principalele modificări 

aduse de ordonanța de urgență în domeniul avizării/autorizării construcțiilor și instalațiilor vizează: 

 exceptarea de la obligația de obținere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu în cazul 

lucrărilor care urmăresc, preponderent, îmbunătățirea altor cerințe fundamentale ale construcțiilor  

 crearea posibilității legale ca, pentru obiectivele de investiții publice, avizul de securitate la incendiu 

să poată fi emis și în etapa studiu de fezabilitate – SF sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

- DALI; 

 debirocratizarea procesului de autorizare prin menținerea valabilității autorizației de securitate la 

incendiu în cazul construcțiilor la care se schimbă destinația, în condițiile în care noua destinație respectă 

toate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare privind cerința securitate la incendiu. 

                                                 
4 H.G. nr.51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor; 
5 Art.1 din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată; 
6 Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă aprobate cu O.M.A.I. 

nr.129/2016; 
7 Publicarea în Monitorul Oficial al României nr.647 din 30 iunie 2021 a Ordonanței de Urgență nr.80/2021 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în domeniul managementului  situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor și 

publicarea în Monitorul Oficial al României nr.1076 din 10 noiembrie 2021 a Legii nr.267/2021 pentru completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative;  

 



 

În vederea aplicării prevederilor enumerate mai sus, proiectul de norme metodologice are în vedere 

următoarele aspecte:  

 simplificarea procedurii de emitere a avizului de securitate la incendiu prin reducerea informațiilor 

solicitate în această etapă – normele metodologice în vigoare impun ca pentru obținerea avizului de 

securitate la incendiu să fie depusă o documentație complexă care impune un volum însemnat de documente 

întocmite. Odată cu introducerea în lege a scenariului de securitate la incendiu preliminar, s-au creat 

premisele simplificării procedurii în sensul în care s-au redus atât documentele care trebuie depuse cât și 

informațiile care trebuie furnizate în această etapă; 

 stabilirea documentelor necesare pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu în etapa SF și 

DALI – în practică, s-a constatat că proiectanții, din diferite motive, omit să prevadă în documentațiile 

tehnice întocmite la faza SF sau DALI, măsuri de apărare împotriva incendiilor prevăzute de reglementările 

tehnice de proiectare. Datorită acestui fapt nu sunt aprobate fonduri și pentru realizarea acestor măsuri, care 

sunt solicitate, ulterior, în vederea  emiterii avizului de securitate la incendiu și autorizației de construire. 

Astfel, apare un blocaj în procesul de realizare a acestor investiții publice datorită faptului că trebuie 

suplimentate fondurile deja aprobate în etapa anterioară. Pentru a elimina aceste disfuncționalități s-a creat 

cadrul legal prin care avizul de securitate la incendiu să poată fi emis în etapa SF sau DALI, etapă în cadrul 

căreia pot fi verificate măsurile de apărare împotriva incendiilor și adoptate fondurile necesare 

implementării  

 stabilirea categoriilor de lucrări de modificare pentru care nu este obligatorie obținerea 

avizului/autorizației de securitate la incendiu – aceste intervenții asupra construcțiilor sunt considerate 

lucrări de modificare8 și se prezumă că intră sub obligația de obținere a avizului și autorizației de securitate 

la incendiu9. Totuși, nu toate aceste intervenții impun și aspecte care vizează cerința securitate la incendiu. 

Astfel, în vederea reducerii birocrației și a poverii administrative se propune exceptarea acestora de la 

obligația de obținere a avizului/autorizației de securitate la incendiu;; 

 simplificarea procedurii de emitere a autorizației de securitate la incendiu, atât în ceea ce privește 

documentele depuse, a conținutului acestora și a aspectelor verificate de specialiștii structurilor de 

avizare/autorizare. 

 

În data de 07.07.2015 a intrat în vigoare O.M.T.C.T. nr.217/200510 prin care a fost aprobat Normativul 

pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05. 

Această nouă reglementare tehnică a produs schimbări majore în ceea ce privește echiparea construcțiilor 

cu instalații de stingere a incendiilor și constituie, în acest sens, piatra de temelie a reglementărilor actuale. 

În aceste condiții, în vederea reducerii poverii administrative, se propune ca autorizațiile de securitate la 

incendiu să poată fi emise și în baza avizului de securitate la incendiu a cărui documentație tehnică a fost 

întocmită în baza reglementării tehnice menționate anterior.  

 

                                                 
8 Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
9 Art.30 și art.301 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
10 Abrogat de art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2.463/2013 pentru aprobarea 

reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ 

P118/2-2013 

 



La nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență județene se înregistrează des solicitări de emitere a 

avizului/autorizației de securitate la incendiu ori protecție civilă pentru categorii de construcții care nu intră 

sub incidența hotărârilor de Guvern11. În acest caz, ISU trebuie să rețină, împreună cu exemplarul doi al 

adresei de răspuns prin care i se comunică solicitantului că nu este necesară obținerea avizului/autorizației 

de securitate la incendiu sau protecție civilă, un exemplar din documentele depuse de beneficiar. Această 

procedură permite, după caz, verificarea ulterioară, în teren, a condițiilor care au stat la baza emiterii 

punctului de vedere emis de inspectorat și adoptarea, după caz, a măsurilor legale.  

 

De asemenea, s-au avut în vedere și următoarele aspecte menite să simplifice procedura de emitere a 

avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă: 

 introducerea structurii cadru a scenariului de securitate la incendiu preliminar; 

 introducerea unui model unic de cerere de emitere a avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu 

și protecție civilă; 

 crearea posibilității de depunere a pieselor scrise și desenate în copie; 

 efectuarea unor modificări la structura și conținutul scenariului de securitate la incendiu. 

  clarificarea unor aspecte care au rezultat din aplicarea Normelor metodologice de avizare și 

autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr.129/2016, în ceea ce privește modul de prezentare și însușire de către cei în drept a 

documentațiilor tehnice și a datei la care se iau în considerare reglementările tehnice aplicabile. 

 

                                                 
11 H.G. nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind 

securitatea la incendiu și H.G. 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; 


