
                     ORDIN   Nr. 535 din  7 iulie 2008 
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi 
internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare 
privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
EMITENT:      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 525 din 11 iulie 2008 
 
    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), 
art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (5) din Legea nr. 
481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, 
 
    ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin: 
 
    ART. I 
    Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi 
protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 
1.435/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 
2006, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 
    "(2) Pentru scopul prevăzut la alin. (1), rubrica <<2. Caracteristicile tehnice specifice 
ale investiţiei>>, cuprinsă în modelul <<Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului unic 
pentru avizul privind securitatea la incendiu>>, prezentată în cap. VII - Formulare 
necesare autorizării din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, cu modificările ulterioare, 
trebuie să conţină următoarele date: 
    a) destinaţia şi tipul clădirii; 
    b) categoria şi clasa de importanţă ale clădirii; 
    c) aria construită şi desfăşurată a clădirii; 
    d) volumul şi regimul de înălţime ale clădirii; 
    e) numărul compartimentelor de incendiu şi suprafaţa acestora; 
    f) numărul maxim de utilizatori pentru fiecare compartiment de incendiu; 
    g) gradul de rezistenţă la foc pentru fiecare compartiment de incendiu/construcţie; 
    h) riscul de incendiu pe compartiment de incendiu; 
    i) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi; 
    j) numărul căilor de evacuare din fiecare compartiment de incendiu; 
    k) sistemele şi dispozitivele de evacuare a fumului, după caz; 
    l) instalaţiile electrice pentru iluminat de siguranţă, după caz; 



    m) sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare, alarmare şi alertare 
pentru incendiu, după caz; 
    n) sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de stingere a incendiilor; 
    o) stingătoarele, aparatele şi utilajele de stins incendii, după caz; 
    p) numărul căilor de intervenţie; 
    q) sursele de alimentare cu apă." 
    2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
    "(3) Pentru construcţiile ce trebuie avizate din punctul de vedere atât al securităţii la 
incendiu, cât şi al protecţiei civile, cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan." 
    3. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(6) Termenul legal de emitere a avizelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) şi a 
autorizaţiilor prevăzute la art. 2 este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data 
depunerii documentaţiei complete de către solicitant." 
    4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) Referatele se verifică de către şeful structurii de avizare-autorizare, se avizează de 
către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului şi se aprobă de către inspectorul-şef, 
odată cu emiterea avizului/autorizaţiei." 
    5. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "c) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt 
incluse măsurile de securitate la incendiu şi piesele desenate - un exemplar, iar scenariul 
de securitate la incendiu - două exemplare;". 
    6. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu 
următorul cuprins: 
    "g) 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 lor - un 
exemplar." 
    7. La articolul 10 alineatul (2), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "e) plan 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 lor - un 
exemplar; 
    f) documentaţie cuprinzând relevee la situaţia existentă, planuri cu situaţia propusă 
pentru fiecare nivel, faţade, secţiuni ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 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 - un exemplar;". 
    8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) La emiterea avizelor prevăzute la art. 10 alin. (2), se restituie solicitantului 
documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din 



cerere, aviz, raportul de expertiză tehnică/avizul proiectantului iniţial, scenariul de 
securitate la incendiu, opisul cu documentele depuse, precum şi referatul întocmit conform 
art. 7 alin. (1)." 
    9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(3) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru situaţia prevăzută la art. 13 
alin. (2), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, 
emitentul reţinând câte un exemplar al cererii, opisului cu documentele depuse, 
autorizaţiei de securitate la incendiu, raportului de expertiză sau avizului proiectantului 
iniţial, scenariului de securitate la incendiu, precum şi referatul întocmit conform art. 7 
alin. (1)." 
    10. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "e) plan 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 lor - un 
exemplar;". 
    11. La articolul 15 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "e) plan 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 lor - un 
exemplar;". 
    12. La articolul 15 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi 
h), cu următorul cuprins: 
    "g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost 
emisă autorizaţie de construire, potrivit legii; 
    h) cerere-tip - două exemplare." 
    13. La articolul 15 alineatul (2), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi 
h), cu următorul cuprins: 
    "g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost 
emisă autorizaţie de construire, potrivit legii; 
    h) cerere-tip - două exemplare." 
    14. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3) - (7), 
cu următorul cuprins: 
    "(3) În cazul în care construcţia ori amenajarea a fost pusă în funcţiune fără obţinerea 
autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie pe 
baza documentelor prevăzute la alin. (2). 
    (4) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu 
capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu 
suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe 
baza următoarelor documente: 
    a) cerere-tip - două exemplare; 



    b) plan 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 lor - un 
exemplar; 
    c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare; 
    d) opis cu documentele depuse - două exemplare; 
    e) plan al amenajării la scara 1:100 - un exemplar; 
    f) plan de evacuare a persoanelor - un exemplar. 
    (5) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, 
indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizaţii de securitate la incendiu 
pe baza următoarelor documente: 
    a) cerere-tip - două exemplare; 
    b) plan 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 lor - un 
exemplar; 
    c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original; 
    d) opis cu documentele depuse - două exemplare. 
    (6) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la alin. 
(1), (2) şi (3), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, 
emitentul reţinând câte un exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizaţia 
de securitate la incendiu, raportul de expertiză, scenariul de securitate la incendiu, 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă a fost emisă autorizaţie de 
construire, potrivit legii, precum şi referatul întocmit conform art. 7 alin. (1). 
    (7) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la alin. 
(3) şi (4), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, 
emitentul reţinând câte un exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizaţia 
de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu, precum şi referatul întocmit 
conform art. 7 alin. (1)." 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
             p. Ministrul internelor şi reformei administrative, 
                              Anghel Andreescu, 
                              secretar de stat 
 
    Bucureşti, 7 iulie 2008. 
    Nr. 535. 
 
                              --------------- 


