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Situația instituțiilor de învățământ din București 

privind securitatea la incendiu 
 

1.Condiții de avizare-autorizare a unităților de învățământ 

 

Avizele/ autorizațiile de securitate la incendiu se emit în condiţiile art. 30 din 

Legea nr. 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare, pentru construcții noi 

sau existente la care s-au realizat lucrări de modificare sau schimbare de 

destinație și care se încadrează în prevederile hotărârilor de Guvern care 

reglementau/reglementează cerința de avizare/autorizare din punct de vedere al 

siguranței la foc, respectiv al securității la incendiu.  

Astfel pentru obiectivele fără autorizație de securitate la incendiu, realizate și 

puse în funcțiune, care se încadrau în prevederile hotărârilor de Guvern în vigoare la 

acea dată (data realizării construcțiilor sau a lucrărilor de modificare/schimbare de 

destinație), iar în momentul de față se supun prevederilor H.G.R. 571/2016, este 

obligatorie obținerea acestui act administrativ. 

Pentru constructiile vechi cu destinația de învățământ, realizate înainte de anul 

1992 și la care nu au fost efectuate lucrari de modificare, definite conform Legii 50/91 

republicata, nu este necesara obținerea autorizației de securitate la incendiu. 

În acest sens precizăm faptul că: 

Începând cu anul 1992 (anul apariției primei hotărâri de Guvern care stabilea 

categoriile de construcții pentru care era obligatorie obținerea autorizației de prevenire 

și stingere a incendiilor) și până în anul 1998, proprietarii clădirilor destinate 

persoanelor ce nu se pot evacua singure (grădinițe), aveau obligația să solicite 

autorizația de prevenire și stingere a incendiilor. 

Pentru clădirile cu destinația de învățământ realizate în perioada 1998-2002 

(în vigoare H.G.R. 571/1998), sau cele la care au fost efectuate intervenții în 

perioada menționată, era necesară obținerea avizului/autorizației de privind prevenirea 

și stingerea incendilor în următoarele condiții: 

 școli, licee, universități și alte clădiri de învățământ, cu aria desfășurată 

mai mare de 700 m
2
; 
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 grădinițe cu capacitatea de peste 40 de locuri, situate la parterul 

construcțiilor și, respectiv, 20 de locuri, pentru cele situate la nivelurile superioare. 

În intervalul 2002÷2006 (în vigoare H.G.R. 448/2002) construcțiile noi cu 

destinația de învățământ, sau cele la care au fost efectuate intervenții în perioada 

menționată, se supun avizării/autorizării din punct de vedere al securității la incendiu în 

următoarele condiții: 

 clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația învățământ, cu 

aria desfășurată mai mare de 500 m
2
. 

Pentru clădirile cu destinația de învățământ realizate în perioada 2006÷2016 

(în vigoare H.G.R. 1739/2006 modificată și completată cu H.G.R. nr. 19/2014), sau cele 

la care au fost efectuate intervenții în perioada menționată, este necesară obținerea 

avizului/autorizației de securitate la incendiu în următoarele condiții: 

 clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația pentru 

învățământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/ adăpostirea copiilor preșcolari, 

elevi, studenți, bătrâni, persoane cu dizabilități sau lipsite de adăpost, indiferent de 

aria construită. 

 

Din anul 2016 până în prezent (în vigoare H.G.R. 571/2016) este necesară 

obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu pentru clădiri sau spații 

amenajate în clădiri, având destinația de învățământ, supraveghere, îngrijire sau 

cazare/adăpostire a copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu 

dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 150 m
2
. 

Documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate 

la incendiu se întocmesc în conformitate cu prevederile “Normelor metodologice de 

avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă” aprobate prin 

O.M.A.I nr. 129/2016, în funcție de situația în care se încadrează fiecare clădire 

(documente necesare prevăzute în Anexa nr. 2 respectiv Anexa nr. 4 din Normele 

metodologice). 
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2. Evidența unităților de învățământ din Municipiul București 

 

În primăvara cât și în toamna anului 2017 au fost inventariate unitățile de 

învățământ de stat și private de pe raza Municipiului București, ocazie cu care au fost 

desfășurate verificări privind încadrarea/neîncadrarea acestora în categoriile de 

construcții care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, rezultând 

următoarele date: 

Total unități de învățământ: 

634 (407 de stat și 227 privat) 

 

Unități de învățământ autorizate: 34 (5 de stat 

și 29 privat) 

Unități de învățământ neautorizate: 495 

Unități de învățământ care nu fac obiectul 

avizării/autorizării: 105 

Total corpuri de clădire: 1077 

 

 

Corpuri de clădire autorizate: 48  

Corpuri de clădire neautorizate: 777 

Corpuri de clădire care nu fac obiectul      

avizării/autorizării: 252 

 

2.1. Activitatea desfășurată de serviciul avizare-autorizare privind unitățile de 

învățământ din sectorul de competență al I.S.U.B-IF în perioada 2017-2018 

 

În perioada 01.01.2018- 31.07.2018  la sediul I.S.U.B-IF au fost înregistrate 192 de cereri 

pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu astfel: 

 cereri avize pentru unități de învățământ-stat: 137 

 cereri avize pentru unități de învățământ private: 55 

  

Avize emise 2018: 

 avize emise pentru unitățile de învățământ- stat: 66 

 avize eliberate pentru unități de învățământ private:  19 

 

În perioada 01.01.2018- 31.07.2018  la sediul I.S.U.B-IF au fost înregistrate 39 de cereri 

pentru emiterea autorizațiilor de securitate la incendiu 2018: 

 cereri autorizațiilor pentru unități de învățământ-stat: 11 

 cereri autorizațiilor pentru unități de învățământ private: 28 
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Autorizații emise 2018: 

 autorizațiilor emise pentru unitățile de învățământ- stat: 1 

 autorizațiilor eliberate pentru unități de învățământ private: 8 

 

2.2. Principalele activități preventive desfășurate la unitățile de învățământ  

În perioada 2017-2018 au fost desfășurate controale în 34 de unități de 

învățământ, în domeniul situațiilor de urgență, ocazie cu care au fost constatate o serie 

de nereguli pentru care au fost aplicate 24 de amenzi contravenționale, în cuantum de 

124.000 lei. 

 

2.3.  Activități de pregătire și informare preventivă 

În anul şcolar 2017-2018  au fost desfăşurate activităţi de pregătire a elevilor 

conform ”Protocolului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a 

copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi 

superior”, fiind astfel efectuate un număr de 17 activităţi de informare preventivă, la 

care au participat un număr de 1977 preşcolari şi elevi. De asemenea, pe timpul 

controalelor de prevenire desfăşurate la unităţile de învăţământ au fost efectuate 48 de 

activităţi de instruire şi exerciţii de evacuare, participând 1150 de preşcolari şi elevi. 

În cadrul programului naţional demarat de catre Ministerul Educaţiei Naţionale 

"Şcoala Altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!",  au fost organizate şi desfăşurate 

activităţi de informare preventivă în 20 unităţi de învăţământ- preşcolar, şcolar şi 

gimnazial din municipiul Bucureşti, la care au participat un număr de 1870 de 

preşcolari şi elevi, iar subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov şi-au deschis porţile pentru  94 grupuri de 

elevi şi preşcolari din unităţile de învăţământ ale municipiului Bucureşti. 

De asemenea, în luna mai au fost organizate şi desfăşurate concursurile cercurilor 

tehnico-aplicative de elevi  „Prietenii pompierilor” şi "Cu viaţa mea apăr viaţa" 

etapele pe municipiul Bucureşti, la care au participat 25 de echipaje ale unităţilor de 

învăţământ gimnaziale şi liceale. 
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3. Alte activități desfășurate de inspecția de prevenire 

 

 În anul 2017 cât și în anul 2018 au fost desfășurate întâlniri cu arhitecții, privind 

neconformitățile constatate de inspectori la analiza documentațiilor tehnice elaborate 

de aceștia, în vederea emiterii avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și 

protecție civilă. 

La inițiativa inspectoratului a fost  acordată asistență tehnică de specialitate 

reprezentanților autorităților publice locale privind avizarea/autorizarea unităților de 

învățământ. 

În fiecare zi de miercuri între orele 13.00-15.00 este stabilit programul de 

audiențe, iar în fiecare zi de joi între orele 13.00-15.00 se acordă asistență tehnică de 

specialitate, aspect postat pe site-ul  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul 

Spirii” Bucureşti-Ilfov și afișat la avizierul unității.  


