
Extrase din 
ORDIN nr. 129 din 25 august 2016  
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi 
protecţie civilă 
CAP. I  
Dispoziţii generale  
ART. 1  
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii:  
c) instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" - orice instalaţie de stingere 
a incendiilor, instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de 
desfumare/evacuare fum şi gaze fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de 
securitate la incendiu, instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv condiţiile de alimentare şi 
de funcţionare a acestora, instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului, instalaţie de detectare a gazelor 
inflamabile sau instalaţie de inhibare a exploziei. 
(3) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea 
cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc se 
însuşeşte de către beneficiar şi trebuie să cuprindă, după caz, următoarele referenţiale:  
a) agrementul tehnic - document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic 
pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, însoţit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii;  
b) declaraţia de performanţă - document emis în baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea 
produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;  
c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european - document emis în baza Directivei 
Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii. 
ART. 2  
Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, precum şi cele de protecţie civilă se emit, potrivit legii, de 
către inspectoratele judeţene, pentru categoriile de construcţii şi amenajări stabilite prin hotărâri ale 
Guvernului. 
ART. 3  
Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către proiectanţi, 
persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.  
ART. 4  
Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de 
proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate 
olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi 
specialităţii pentru care sunt atestaţi. 
ART. 7  
(1) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează părţi ale unei 
construcţii autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, atunci documentaţia de 
avizare/autorizare trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o 
analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală "securitate la incendiu" a 
întregii construcţii.  
(2) Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) constituie anexă la 
autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi 
condiţii.  



(3) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu, 
amenajare sau instalaţie, care nu are autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de 
avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie.  
ART. 8  
Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:  
a) realizării construcţiilor noi;  
b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de modificare a 
instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în 
mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;  
c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în 
funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu 
respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite. 
ART. 13  
(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită inspectoratelor judeţene 
în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau 
amenajările respective, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, direct sau prin împuterniciţi, denumiţi în continuare solicitanţi. 
ART. 22  
În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării, 
persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice. 
ART. 24  
(1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate 
la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii 
acestuia.  
(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de 
viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă 
sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.  
(3) În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua 
denumire, dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale. 
 
 


