
Lege nr. 307 din 12/07/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor 

ce este si cine participa la apararea impotriva incendiilor 

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. 
 
avizare si autorizare de securitate la incendiu 
 

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; 
 
 
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. 
 
categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării 
 
art. 30. - 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. 
Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării 
privind securitatea la incendiu se aprobă prin HG 1739/2006. 
 
proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi 
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor 
 
art. 51. - 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. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor 
 
a) sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu  
b) sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor 
 



Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi 
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor se fac conform normativelor si 
standardelor armonizate cu legislatia europeana, elaborate in acest sens pentru 
tipurile de sisteme si instalatii enumerate mai sus. 
 
Categorii de constructii si amenajari de constructii care vor fi echipate obligatoriu 
cu sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, 
conform Normativului indicativ I 18/2-02. 
 
Categorii de constructii si amenajari de constructii care vor fi echipate obligatoriu 
cu sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor conform Normativului 
indicativ NP 086-05.  

 
 


