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AUTORIZAȚIA
DE SECURITATE
LA INCENDIU

Baza legală
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și
completările ulterioare;
LEGEA nr. 481/2004 privind protecția civilă;
HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/
sau autorizării privind securitatea la incendiu;
OMAI 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate
pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a
Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
ANEXA I - CERINȚELE FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIILOR

Definitii
Termenul de emitere a
autorizaţiilor este de
maximum 30 de zile

Termenul de emitere a
avizelor este de
maximum 15 zile

autorizaţie de securitate la incendiu actul administrativ emis, în baza legii,
de inspectoratul pentru situaţii de
urgenţă judeţean sau București-Ilfov,
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;

aviz de securitate la incendiu - actul
emis, în baza legii, de inspectoratul
pentru situaţii de urgenţă judeţean sau
București-Ilfov, 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;

Obligativitatea obținerii autorizației
de securitate la incendiu
HGR 571/2016 pentru
aprobarea categoriilor de
construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi sau autorizării
privind securitatea la incendiu
Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor
de construcții

LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006
privind apărarea împotriva
incendiilor

• Ordinul nr. 839/2009 –
norme de aplicare a Legii nr.
50/1991 – art. 25, alin
(3) Avizele/acordurile
serviciilor deconcentrate ale
autorităţilor centrale privind
securitatea la incendiu,
protecţia civilă şi protecţia
sănătăţii populaţiei, sunt
obligatorii şi se solicită, după
caz, conform legislaţiei
specifice în vigoare.

• ART. 19, lit. c Administratorul sau
conducătorul instituţiei, după
caz, are obligaţia 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

ORDIN nr. 129 din 25 august
2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind
avizarea şi autorizarea de
securitate la incendiu şi protecţie
civilă

categoriile de
importanţă
excepţională
şi deosebită

înalte sau
foarte
înalte

de depozitare
a buteliilor
transportabil
e pentru gaze

HGR 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi
sau autorizării privind securitatea la
incendiu
Categoriile de construcţii şi amenajări
care se supun avizării şi autorizării
privind securitatea la incendiu

agrozootehnice
sau
agroindustrial
e >600mp

lăcaşuri de
cult şi spaţii
de cazare
aferente,
accesibile
publicului
>200mp

Clădiri

pentru sedii
ale
autorităţilor
>600mp

săli
aglomerate

de locuit
colective, noi
sau existente,
cu mai mult
de patru
niveluri
supraterane

amenajate la
subsolul, demisolul,
în podul, ori pe
acoperişul tip
terasă al clădirilor
civile, cu aria
desfăşurată mai
mare sau egală 100
producţie sau
mp

HGR 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi
sau autorizării privind securitatea la
incendiu
Categoriile de construcţii şi amenajări
care se supun avizării şi autorizării
privind securitatea la incendiu

Comerţ >600mp,
dacă spaţiul este
amenajat în
clădiri de locuit
collective
>200mp

alimentaţie
publică >200mp

depozitare
>600mp, dacă
spaţiul este
amenajat în
clădiri de locuit
collective
>200mp

birouri,
financiarbancară, de
asigurări şi
burse >600mp

primire turistică,
cu mai mult de 8
camere şi/sau 16
locuri;

îngrijire a
sănătăţii, cu
spitalizare
continuă,
indiferent de
suprafaţă, sau
dispensare şi
policlinici
>600mp

Clădiri sau
spaţii amenajate
în clădiri

Centru de
agreement
>600mp, dacă
spaţiul este
amenajat în
clădiri de locuit
collective
>200mp

Învăţământ >150
mp

gară, autogară şi
aerogară
>600mp

Parcaj > 10 auto
Cultură >600mp

staţii publice de
distribuţie a
carburanţilor max
300mc

HGR 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi
sau autorizării privind securitatea la
incendiu
Categoriile de construcţii şi amenajări
care se supun avizării şi autorizării
privind securitatea la incendiu

Construcţii sau
amenajări sportive,
cu capacitatea mai
mare sau egală cu 200
de locuri pe scaune în
interior ori mai mare
sau egală cu 1.000 de
locuri pe scaune în
aer liber

lucrări noi şi de
modificare a
instalaţiilor de
stingere, detectare,
semnalizare şi
alarmare

GNCV

Construcţii
ori sisteme
sau
instalaţii

alimentarea cu apă
pentru stingerea
incendiilor la
platforme şi parcuri
industriale

sisteme de distribuţie
gaze petroliere
lichefiate, maximum 30
mc echivalent apă

HGR 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi
sau autorizării privind securitatea la
incendiu
Categoriile de construcţii şi amenajări
care se supun autorizării privind
securitatea la incendiu

Construcţii sau
amenajări temporare în
aer liber, cu capacitatea
mai mare sau egală cu
200 de locuri pe
scaune, ori având
destinaţia comercială,
cu aria
desfăşurată/suprafaţa
mai mare sau egală cu
2.500 mp

staţii transportabile de
distribuţie a
carburanţilor la
autovehicule cu
capacitatea de
stocare/depozitare de
maximum 30 mc

Construcţii
ori sisteme
sau
instalaţii
alimentarea
consumatorilor cu gaze
petroliere lichefiate,
maximum 5.000 l

alimentarea cu apă
pentru stingerea
incendiilor în localităţi

puncte de desfacere a
buteliilor cu gaze
petroliere lichefiate de
minimum 250 kg GPL
şi maximum 1.250 kg
GPL

Staţii de
metrou

HOTĂRÂRE nr. 862 din 16
noiembrie 2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii la care este
obligatorie realizarea adăposturilor
de protecţie civilă, precum şi a celor la
care se amenajează puncte de
comandă de protecţie civilă
CATEGORIILE DE CONSTRUCŢII
la care este obligatorie realizarea
adăposturilor de protecţie civilă

reprezentând
sedii ale
autorităţilor şi
instituţiilor
publice locale
>600mp

comerţ,
producţie sau
depozitare
>600mp
birouri,
financiarbancară, de
asigurări şi
burse
>600mp

lăcaşuri de
cult şi spaţii
de cazare
aferente
>600mp

clădirilor de
locuit
colective
>600mp

Învăţământ
>600mp

Clădiri
noi cu
subsol

gară, autogară
şi aerogară
>600mp

îngrijire a
sănătăţii, cu
paturi
staţionare,
indiferent de
suprafaţa
construită

amenajărilor
sportive
închise >400
locuri

dispensare şi
policlinici
>600mp
comunicaţii
electronice
>600mp

hoteluri,
moteluri şi
vile turistice
>600mp

Cultură
>600mp

sedii ale
autorităţilor
administraţiei
publice
centrale

HOTĂRÂRE nr. 862 din 16
noiembrie 2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii la care este
obligatorie realizarea adăposturilor
de protecţie civilă, precum şi a celor la
care se amenajează puncte de
comandă de protecţie civilă
CATEGORII DE CONSTRUCŢII la
care este obligatorie realizarea punctelor
de comandă de protecţie civilă

Clădiri noi

sedii ale
consiliilor locale
ale municipiilor
reşedinţă de
judeţ şi ale
consiliilor locale
ale sectoarelor
municipiului
Bucureşti

sedii ale
prefecturilor/c
onsiliilor
judeţene

Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi
autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie
civilă
 Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de
către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.
 Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele
verificatorilor de proiecte atestaţi 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.
 Scenariile de securitate la incendiu
 se întocmesc de către proiectanţii și trebuie să fie însuşite de către verificatori de
proiecte atestaţi;
 se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către
utilizatori - investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. - pe toată durata de
existenţă a construcţiilor şi amenajărilor.

Documente necesare pentru obţinerea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la
incendiu şi protecţie civilă
 Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la
incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.
 Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele
verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două exemplare;
 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
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.

Documente necesare pentru obţinerea
avizelor şi autorizaţiilor de securitate la
incendiu şi protecţie civilă
 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.
 Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:
realizării construcţiilor noi;
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;
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.

Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor
Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care
au stat la baza emiterii acestora.
Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către
agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce
priveşte:
 stabilitatea la incendiu a construcţiei
 limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu
 protecţia şi evacuarea utilizatorilor

 siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor
 asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a
consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute

Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor
valabilitatea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea
valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr.
50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de
aplicare a acestei legi
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. (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, daupă caz, beneficiarului investiţiei.
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.

Proiectanţii, constructorii şi beneficiarii de
investiţii au următoarele obligaţii
Legea 481/2004
Art. 30 (1) Proiectanţii, constructorii şi beneficiarii de investiţii au următoarele obligaţii
a) să prevadă în documentaţiile tehnice ale investiţiilor măsurile specifice, echipamentele şi dotările
necesare, conform normativelor în vigoare, şi să asigure realizarea lor înainte de darea în exploatare a
investiţiei;
b) să obţină toate avizele, autorizaţiile şi acordurile privind protecţia civilă, conform legii, şi să urmărească
realizarea măsurilor stabilite în cuprinsul acestora;
c) să evalueze riscul seismic al zonei în care se execută lucrările şi să întocmească proiectul, respectiv să
execute construcţia sau instalaţia conform gradului de risc seismic evaluat.
(2) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată de existenţă, construcţiile şi
amenajările, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice pentru autorizare în domeniul protecţiei
civile se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor,
în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.
(3) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (2) revine persoanelor care concură la proiectarea,
realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea construcţiilor, a echipamentelor şi a
instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege.

Proiectanţii, constructorii şi beneficiarii de
investiţii au următoarele obligaţii
Legea 307/2006
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.

Sancțiuni
Art. 19, lit. c din Legea 307/2006
Administratorul sau conducătorul instituţiei,
după caz, are obligaţia 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. 44, pct. 4, lit. din Legea 307/2006 nesolicitarea şi
neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care
finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la
construcţiile existente ori, după caz, de către
beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor
prevăzute de prezenta lege; cu amendă 5.001-10.000
lei

Art. 30, alin. 1 din Legea 307/2006 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

Art. 44, pct. 5, lit. a din Legea 307/2006
începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi
amenajări noi, de modificare a celor existente
şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără
obţinerea avizului de securitate la incendiu; cu
amendă 20000-50000

Sancțiuni
Art. 30, alin. 5 din Legea 307/2006 Nerespectarea cerinţelor
care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de
securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice
de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu,
atrage sancţionarea conform legii şi pierderea valabilităţii
avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu

Art. 30, alin. 4.3 din Legea 307/2006 în situaţiile în
care se constată încălcarea gravă a cerinţei de
securitate la incendiu care impune oprirea
funcţionării ori utilizării construcţiilor sau
amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre
a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii
potrivit legii

Art. 44, pct. 5, lit. c din Legea 307/2006
nerespectarea cerinţelor care au stat la baza
emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la
incendiu ce impun pierderea valabilităţii
acestora; cu amendă 20000-50000
Art. 44, pct. 6 din Legea 307/2006, cu amendă de la
30.000 lei la 100.000 lei şi oprirea funcţionării ori
utilizării construcţiilor sau amenajărilor, ca sancţiune
contravenţională complementară, pentru încălcarea
gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce
priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de
intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor
portante, respectiv a limitării propagării focului şi
fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi,
potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Inspectoratul pentru situații de urgență nu
colaborează, nu susține și nu promovează persoane
care au lucrat in instituția noastră sau societăți
aparținând acestora, care întocmesc în numele
proiectanților sau participă la întocmirea
documentațiilor tehnice necesare.

Având în vedere multitudinea evenimentelor (ex.: spectacole,
întruniri, concerte, proiecţii de filme târguri, expoziţii,
bâlciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, circuri,
alimentaţie publică, patinoare, parcuri de distracţii), care se
organizează și desfășoară pe raza Municipiului București și a
Județului Ilfov, pentru evitarea unor situații în care instituția
noastră nu poate lua act de organizarea și desfășurarea
acestora, din diferite motive, precum și a concluziilor
desprinse în urma activităților desfășurate de inspectorii de
prevenire premergător și pe timpul evenimentelor, vă
supunem atenției câteva aspecte relevante pe care le veți avea
în vedere la organizarea acestor tipuri de evenimente.

Referințe legislative
•

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

•

O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva
incendiilor;

•

O.M.A.I. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber;

•

O.MA.I.129/2016 de aprobare a normelor metodologice privind avizarea și
autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

•

H.G.R.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții ce se supun
avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Referințe legislative
•

O.M.A.I. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea
împotriva incendiilor la construcții si instalațiile aferente;

•

Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/99;

•

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II a- Instalații de
stingere, indicativ P118/2-2013;

•

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III a- Instalații de
detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3/2015;

•

Normativ pentru proiectarea execuția și exploatarea instalațiilor aferente clădirilor,
indicativ I7/2011;

•

Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi
completările ulterioare;

Organizarea evenimentelor
în spații închise și în aer liber

• 1.SPAȚII ÎNCHISE
Construcții Autorizate
Construcții Neautorizate
Autorizate pentru
specificul
evenimentului

Se poate desfășura
evenimentul în
condițiile autorizate

Autorizate pentru alte
tipuri de evenimente

Obținerea autorizației
pentru specificul
evenimentului

În situația în care nu se obține
autorizația, nu se poate desfășura
evenimentul
A fost obținut avizul
A fost obținută autorizația

2.AER LIBER
Amenajări neautorizate

Amenajări autorizate

Autorizate pentru
specificul
evenimentului

Se poate desfășura
evenimentul în
condițiile
autorizate

Obținerea
autorizației pentru
specificul
evenimentului

În situația în care nu se obține
autorizația, nu se poate desfășura
evenimentul
A fost obținut avizul
A fost obținută autorizația

Situații întâlnite de personalul inspectoratului,
premergător și pe timpul desfășurării evenimentelor:
1.Din punct de vedere al avizării/autorizării, pentru evenimentele care intră sub
incidența prevederilor H.G.R. 571/2017 :
- informarea inspectoratului se face în ziua desfășurării evenimentului;
- informarea nu este însoțită de documentația necesară autorizării, conform
prevederilor O.M.A.I. 129/2016;
- cu ocazia verificărilor la emiterea autorizațiilor de securitate la incendiu, situația
prezentată în documentație nu corespunde cu situația din teren;
- documentația în vederea obținerii acordului pentru organizarea jocurilor de
artificii cu articole pirotehnice a fost depusă la inspectorat cu 1-3 zile înaintea
desfășurării evenimentului.

2. Aspecte comune tuturor amenajărilor, privind organizarea activității de
apărare împotriva incendiilor:
- nu sunt prevăzute obligațiile părților și responsabilitățile ce le revin pe
linia apărării împotriva incendiilor la încheierea contractelor cu deținătorii
de spații;
- nu se realizează instruirea personalului de deservire și ordine din punct de
vedere al apărării împotriva incendiilor;
- nu se asigură echiparea și dotarea cu mijloace de apărare împotriva
incendiilor prevăzute în documentații;

nu se asigură încadrarea personalului cu atribuții în domeniul apărarii
împotriva incendiilor;
- se utilizează butelii de aragaz împrovizate, neomologate , conform legii, cu
defecțiuni sau în stare avansată de uzură;
- se folosesc în stare defectă, uzată și/sau cu improvizații instalații electrice
și/sau a receptori electrici;
- amenajările nu au fost finalizate cu cel puțin 24 ore înaintea începerii
activității;
-

3. Aspecte privind amenajările temporare în spații închise, privind
organizarea activității de apărare împotriva incendiilor:
- sunt amplasate dozatoare pentru sucuri/cafea pe holuri, pe căile de
evacuare;
- se încadrează în categoria sălilor aglomerate, depășind numărul maxim de
persoane precizat în proiect;

4. Aspecte privind amenajările temporare în aer liber, privind organizarea
activității de apărare împotriva incendiilor:
- racordarea consumatorilor de energie electrică se realizează cu improvizații;
- elementele de structură ale standurilor, tribunelor, podiumurilor e.t.c. nu se
realizează din materiale cu clase de reacție la foc minim A2 d0 sau d1;

În sprijinul beneficiarilor, IGSU a dezvoltat un
Ghid privind avizarea/autorizare
Ghidul este disponibil online, la adresa
http://www.ijsunt.ro/ghid/

