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LEGEA 307/2006
Art. 19. - Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa
caz, are urmatoarele obligatii principale:
• 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;
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.

HGR 1739/2006 modificat cu HGR
19/2014
Art. 1. - Se aproba urmatoarele categorii de
constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea
la incendiu:
d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se
efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie;
h) construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la
subsolul, demisolul, podul ori pe acoperişul tip terasă al
clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/
desfăşurată sau de numărul de persoane;

HGR 1739/2006 modificat cu
HGR 19/2014
l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi
staţionare, indiferent de suprafaţă sau dispensare şi policlinici cu suprafaţa desfăşurată mai mare de
400mp;
•

s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente
fixe cu capacitate individuală de maxim 5000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu
capacitatea totală de maximum 30000 l volum de apă aferente laboratoarelor – sanitare, şcolare şi
alte asemenea – clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire
centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

•

x) lucrări noi modificări şi modernizări ale instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi
alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri;

OMAI 3/2011
• Art. 3. — (1) Avizele de securitate la incendiu se emit in
urmatoarele situatii:
a) cand sunt solicitate prin certificatele de urbanism in
vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru
categoriile de constructii si amenajari aprobate, potrivit
legii, prin hotarare a Guvernului;
b) pentru lucrarile de schimbare a destinatiei si/sau de
modernizare la constructii si amenajari existente, care nu
necesita autorizatii de construire, atunci cand, in urma
executarii lucrarilor, constructiile si amenajarile respective
se incadreaza in categoriile aprobate, potrivit legii, prin
hotarare a Guvernului prevazuta la lit. a), pentru care este
necesara avizarea privind securitatea la incendiu;

OMAI 3/2011 Documentaţiile necesare pentru emiterea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu

Art. 9.
(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism in
vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor
documente:
cerere-tip - două exemplare;
certificatul de urbanism - două exemplare În copie;
documentaţia tehnică la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire,
denumită În continuare DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi
În care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de
securitate la incendiu şi piesele desenate - două exemplare;
referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la
incendiu" - construcţii şi instalaţii la faza de proiectare DTAC - două
exemplare;
planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor
proiectate În raport cu elementele-cadru existente, scara 1 :200 sau 1 :500, cu
menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe,
precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la
drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două
exemplare;
opisul cu documentele depuse - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentaţiile necesare pentru emiterea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu
Art. 9.
(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la
construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de
construire se emit pe baza următoarelor documente:
cerere-tip - două exemplare;
dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor două exemplare În copie;
raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" şi
referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu"
privind schimbarea destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al
construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la
incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare;
scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;
planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate
in raport cu elementele-cadru existente, scara 1 :200 sau 1 :500, cu menţionarea
distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea
acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se
lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;
documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă
pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1 :50 ori 1: 1 00
şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile,
electrice, de Încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum
şi ale instalaţiilor de protecţie Împotriva incendiilor - două exemplare;
opisul cu documentele depuse - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentaţiile necesare pentru emiterea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu
Art. 12.
(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la
terminarea lucrărilor, la darea În exploatare a construcţiilor sau amenajărilor
noi, pe baza următoarelor documente:
cerere-tip - două exemplare;
autorizaţia de construire - două exemplare in copie;
avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare
care a stat la baza emiterii avizului - original; În cazul pierderii avizului se
depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi
din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi
detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de
conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la
incendiu, dispoziţii de şantier insusite de verificatorul de proiect, procese
verbale de lucrări ascunse etc., in care să fie incluse măsurile realizate
privind indeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" - două
exemplare;
referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la
incendiu" - construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic P.Th. şi detalii de execuţie - două exemplare;
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare;
opisul cu documentele depuse - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentaţiile necesare pentru emiterea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu
Art. 12.
(2) Pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care
nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu
se emit la darea in exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza
următoarelor documente:
cerere-tip - două exemplare;
avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare
care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci când s-a emis, sau
documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - două exemplare;
in cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune
fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
opisul cu documentele depuse - două exemplare;
piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de
execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor
pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, după caz, dispoziţii de
şantier insusite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., in care să fie
incluse măsurile realizate privind indeplinirea cerinţei esenţiale "securitate
la incendiu" - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentaţiile necesare pentru emiterea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu
Art. 13.
(1) În situaţiile in care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la
incendiu, deşi construcţiile sau amenajările respective se incadrează in categoriile
aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizareaautorizarea, autorizaţiile de
securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz: certificatul de urbanism - două exemplare in copie;
autorizaţia de construire - două exemplare in copie;
raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - două
exemplare;
scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi piesele desenate
la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu,
memoriul tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare, precum
şi la instalaţiile de protecţie impotriva incendiilor, in care sunt incluse măsurile de
securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa
esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii, in cazul care prin raportul
de expertiză tehnică se constată că este indeplinit nivelul minim de performanţă la foc
pentru construcţia in cauză - două exemplare;
scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate intocmit În
baza raportului de expertiză, in care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu,
ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "securitate la
incendiu", când prin raportul de expertiză tehnică se constată că nu este indeplinit
nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia in cauză - două exemplare;

OMAI 3/2011 Documentaţiile necesare pentru emiterea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu
Art. 13.
planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor
proiectate in raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu
menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe,
precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la
drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două
exemplare;
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare;
agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru
construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier Insusite de
verificatorul de proiect, proceseverbale de lucrări ascunse etc., in care să fie
incluse măsurile, realizate privind indeplinirea cerinţei esenţiale "securitate
la incendiu" - două exemplare;
referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la
incendiu" - construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic şi
detalii de execuţie, relevee şi, după caz, pentru proiectul Întocmit pe baza
referatului de expertiză - două exemplare;
cerere-tip - două exemplare;
opisul cu documentele depuse - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentaţiile necesare pentru emiterea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu
Art. 13.

(3) La construcţiile şi amenajările, precum şi la dezvoltarea,
modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente,
puse in funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate
la incendiu, solicitantul trebuie să obţină această
autorizaţie in condiţiile alin. (2); prin excepţie,
construcţiile şi amenajările puse in funcţiune fără
obţinerea autorizaţi ei de securitate la incendiu care au
aviz de securitate la incendiu şi indeplinesc nivelele de
performanţă specifice securităţii la incendiu prevăzute in
proiect pot dobândi autorizaţia pe baza documentelor
prevăzute la art. 12 alin. (1) in termen de maximum 6
luni de la data incheierii procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor de construcţii.

OMAI 3/2011 Dispozitii finale
Art. 29.
(2) Pentru cazurile În care se solicită referatele
verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici
atestaţi pentru cerinţa esenţială "securitate la
incendiu" - construcţii şi instalaţii, potrivit
prezentelor norme metodologice, piesele scrise
şi desenate se semnează, datează şi
ştampilează de către respectivii specialişti,
potrivit domeniului şi specialităţii pentru care
sunt atestaţi, pe fiecare pagină şi planşă.

