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Dispozitii generale 
 
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. 
 
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. 
 
Obligatii generale 
 
ART. 8 
În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, 
terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii:  
   a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor;  
   b) să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, 
de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;  
  c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei 
construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară 
a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru 
realizarea acestor măsuri.  
 
Obligatii administratorului, conducatorului institutiei 

 
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 şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;  
   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; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să 
dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau 
amenajărilor respective;  
   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; 



   i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, 
precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de 
urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;  
   j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice 
moment;  
   k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire 
sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;  
   l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu 
personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 
 
Obligatiile proiectantilor si executantilor 
 
ART. 23 
Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:  
   a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări 
stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de incendiu, pe baza 
metodologiei emise de Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;  
   b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice 
naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;  
   c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice 
pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;  
   d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de 
apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare 
şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;  
   e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în 
documentaţii, până la punerea în funcţiune.   
ART. 24  
Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:  
   a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu 
respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;  
   b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum şi la 
organizările de şantier;  
   c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile de 
execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune. 
 
 
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor  

 
 ART. 28  
    (1) Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activităţi de 
reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, control, 
organizarea stingerii incendiilor şi tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate.  
   (2) Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită, la nivel central, prin inspecţia de 
prevenire şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la 
nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul aplicării unitare a prevederilor 
legale pe întregul teritoriu al României, potrivit competenţelor.  
 ART. 29  
   (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată de existenţă, construcţiile şi 
amenajările de orice tip, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări sistematice 



şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de 
reglementările specifice.  
   (2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea, 
realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor 
tehnologice, potrivit legii.  
   (3) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaborează de 
Inspectoratul General, se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
 ART. 30  
   (1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori 
schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se fac numai după obţinerea 
avizului sau a 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.  
   (3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile 
de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind 
securitatea la incendiu.  
   (4) Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la 
incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  
   (5) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu 
atrage sancţionarea conform legii şi, după caz, anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.  
   (6) Anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrărilor de construcţii sau, 
respectiv, oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective. 
 
  Dispoziţii finale 
 
   ART. 50 
   (1) Mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentelor de protecţie specifice se 
introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.  
   (2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, 
republicată, introducerea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) se face pe baza evaluării conformităţii faţă 
de reglementările elaborate de Inspectoratul General.  
   (3) Metodologia de certificare a conformităţii produselor prevăzute la alin. (2) se elaborează de Inspectoratul 
General, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
   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. 

 


