
Extrase din 
LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006*  
privind apărarea împotriva incendiilor 
(actualizată până la data de 25 martie 2016*) 
 ART. 1  
(1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini 
organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, 
organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a 
incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea 
evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva 
efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.  
(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile referitoare la situaţii de urgenţă, factori şi tipuri de 
risc, intervenţie operativă şi evacuare au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apărării împotriva incendiilor au 
următorul înţeles:  
a) autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru 
situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în 
teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea 
cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; 
autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale 
construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de 
a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale - securitate la incendiu;  
b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă 
judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile 
reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în 
documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - 
a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări;   
ART. 2  
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter 
permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României. 
ART. 19  
Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:  
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea 
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la 
cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;  
b) să asigure identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
conform criteriilor stabilite;  
c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure 
respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;  
d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva 
incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze 
în niciun fel efectuarea acestora;  
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 
g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin 
salariaţilor la locurile de muncă;  
h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare 
împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin 
indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa; 



j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora 
în orice moment; 
l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 
q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate 
conform legii; 
ART. 30  
(1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente 
şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după 
obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz. 
(2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei 
fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, 
după caz, beneficiarului investiţiei. 
ART. 51  
(1) Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de apărare 
împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi 
reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se 
efectuează de către persoane fizice şi juridice atestate.  
(2) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de 
Inspectoratul General, aprobată de ministrul administraţiei şi internelor şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
 


