
 

Anexă 

 

 

NORME METODOLOGICE 

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) instalație cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” – orice instalație de 

stingere a incendiilor, instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, instalație de 

desfumare/evacuare fum și gaze fierbinți, instalație electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol 

de securitate la incendiu, instalație electrică pentru iluminat de siguranță, inclusiv condițiile de 

alimentare și de funcționare a acestora, instalație de protecție împotriva trăsnetului. 

 

Art.2. – Documentațiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către 

proiectanți, potrivit competențelor conferite de lege și se verifică potrivit prevederilor art.302                      

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

 

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 și a 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 unei construcții autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, documentația de 

avizare/autorizare trebuie să trateze doar spațiile asupra cărora se intervine, în referatul verificatorului 

de proiect 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 un spațiu dintr-

o construcție cu funcțiuni mixte sau o construcție monofuncțională, care intră sub incidența Hotărârii 



Guvernului nr. 571/2016 și nu are autorizație de securitate la incendiu, documentația de 

avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcție sau spațiu. 

(4) Prin excepție de la alin. (3), în cazul în care modificările și/sau schimbările de destinație vizează 

un compartiment de incendiu sau un spațiu delimitat prin elemente de construcție similar unui 

compartiment de incendiu, amenajat în volumul unei clădiri monofuncționale neautorizate, 

documentația de avizare/autorizare poate fi întocmită pe respectivul compartiment de incendiu/spațiu 

amenajat, cu condiția ca în referatul verificatorului de proiect să se realizeze o analiză a modului în 

care aceste intervenții influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu” a întregii 

construcții. 

 

Art.5. – În aplicarea prevederilor art.302 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 sunt 

afectate lungimea și/sau gabaritul căilor de evacuare, funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea 

cerinței fundamentale „securitate la incendiu” ori gradul de rezistență la foc/nivelul de stabilitate la 

foc al construcției; 

b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistență la foc/nivelului de 

stabilitate la incendiu al 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; 

f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora. 

 

Art.6. – (1) Lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol 

în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanțe de 

comportare la foc se întocmește conform anexei nr.2, se însușește de către beneficiar și trebuie să 

cuprindă, după caz, următoarele referențiale: 

a) avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și agrementul tehnic elaborat 

potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și 

echipamente noi în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru 

aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) declarația de performanță emisă după data de 1 iulie 2013; 

c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european emis anterior datei de 1 iulie 

2013. 

(2) Criteriile de performanță privind reacția și/sau rezistența la foc ale produselor pentru construcții 

care nu pot fi dovedite cu unul din 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.301 alin. 

(2) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, direct sau prin 

împuterniciți, denumite în continuare solicitanți. 

(2) Avizul și autorizația, însoțită 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 ori direct la sediul 

unității pe un mediu de stocare. 

(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 

proiectant. 

 

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 datate, 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, fiind 

însușite de investitor/beneficiar; 

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 de proiect atestat. 

 

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 din următoarele 

variante: 

a) scanată cu semnătura tuturor factorilor implicați în elaborarea și verificarea documentației, în 

condițiile stabilite la art.9;  

b) 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 preliminar și scenariul 

de securitate la incendiu trebuie să se reflecte 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) elaborării temei 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, 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, 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. E 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. 

  

Art.15. – (1) Avizele emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelelor 

prevăzute în anexele nr. 8 – 10.  

(2) Un exemplar din aviz și un exemplar din piesele scrise și desenate depuse 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 transmite pe adresa de e-mail menționată în cererea de emitere 

a avizului/autorizației.  

 

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 acesta a fost emis după data intrării în vigoare a 

Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, 

indicativ NP 086-05, aprobat cu O.M.T.C.T. nr.217/2005, respectiv 07.07.2005 și sunt respectate 

condițiile care au stat la baza emiterii acestuia; 

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.11. 

(2) Autorizațiile de protecție civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr.12. 



 

Art.18. – (1) Documentația tehnică depusă în format letric este constituită din piese scrise și piese 

desenate, în două exemplare, în original. 

(2) Prin excepție de la alin.(1), pot fi depuse în copie procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor și procesele verbale întocmite pe durata executării lucrărilor. 

 

Art.19. – (1) Autorizațiile emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelelor 

prevăzute în anexele nr. 13 – 15.  

(2) Un exemplar din autorizație și un exemplar din piesele scrise și desenate, vizate spre neschimbare, 

se restituie solicitantului.  

 

 

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: 

a) 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a avizului; 

b) 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a autorizației. 

(2) Termenele menționate la alin.(1) curg de la data înregistrării cererii. 

(3) 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 numărul și data cererii 

inițiale. 

(4) 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 numărului și a datei cererii inițiale. 

(5) În cazul în care beneficiarul nu depune toate documentele lipsă în termenele prevăzute la alin.(3) 

și alin.(4), cererea de emitere a avizului/autorizației se respinge.  

 

Art.22. – (1) În termen de 30 de zile inspectoratul trebuie să  comunice solicitantului dacă 

investiția/obiectivul nu intră sub incidența dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.571/2016 sau 

Hotărârii Guvernului nr.862/2016. 

(2)  În situația în care investiția/obiectivul nu intră sub incidența dispozițiilor hotărârilor de Guvern  

prevăzute la alin.(1), inspectoratul reține al doilea exemplar al adresei și un exemplar din documentele 

care justifică neîncadrarea în raport de criteriile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.571/2016 sau 

Hotărârea Guvernului nr.862/2016. 

 

Art.23. – În situația în care, în urma verificării conținutului documentelor și, respectiv, a condițiilor 

din teren, se constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor specifice, cererea se respinge 

în termenele prevăzute la art.25 alin. (1) sau (2). 

   

Art.24. – (1) Avizul și autorizația, însoțită de documentațiile vizate spre neschimbare care stau la 

baza eliberării lor, precum și adresa de respingere, împreună cu documentația, 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 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 prevăzut la art.30 alin.(4) din Legea                   

nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 30 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, în copie sau original, care au stat la baza emiterii acestora. 

(2) Deținătorul avizului sau autorizației are obligația de a le păstra în bune condiții și de a le prezenta 

împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la 

cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condițiile legii. 

 

Art.27. – (1) Avizul sau autorizația de securitate la incendiu își pierd 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”. 

(2) Pe lângă situațiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau 

protecție civilă încetează odată cu încetarea valabilității certificatului de urbanism sau a autorizației 

de construire, intervenită în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi. 

(3) Pierderea valabilității avizului/autorizației survine și în condițiile în care, în termen de 90 zile, 

investitorul/beneficiarul nu prezintă, la solicitarea organelor de control, documentele vizate spre 

neschimbare care au stat la baza emiterii lor.  

(4) În cazurile menționate la alin.(1) - (3), investitorul/beneficiarul este obligat să reia procedura de 

avizare/autorizare prevăzută de prezentele norme. 

(5) În situația menționată la alin. (2), avizul poate fi solicitat în baza documentației, depuse în copie, 

care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu care și-a pierdut valabilitatea, în condițiile 

în care nu apar modificări față de acesta sau modificări ale reglementărilor tehnice de proiectare.  

 

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) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, 

semnătura și face mențiunea "conform cu originalul". 

 

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. 12. 

(2) Un exemplar din documentația depusă conform alin.(1) se depune în format electronic. 

 

Art.31. (1) Evaluarea prevăzută la art.301 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 către toți factorii prevăzuți la art.301 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. 32 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 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.16. 

 

 

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. 17. 

(3) Numerele de identificare ale ștampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat, în funcție de necesități. 

 

Art.35. – Modelul opisului cu documentele depuse la inspectorat în vederea obținerii 

avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 18. 

 

Art.36. – Anexele nr. 1 – 18 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 


