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Autorizarea în domeniul apărării împotriva incendiilor – 
Iniţiative legislative  

       Inspectoratul General pentru situaţii de Urgenţă, în 
calitate de autoritate de reglementare, a propus 
introducerea în planul legislativ al ministerului Afacerilor 
Interne pe anul 2013, a Proiectului de Ordin pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei de 
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în 
domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată 
prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 
nr. 87/2010. 
 
În prezent, proiectul se află la compartimentele de 
specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în 
vederea studierii şi promovării acestuia spre aprobare. 2 



Autorizarea în domeniul apărării împotriva incendiilor – 
Iniţiative legislative 

        Iniţiativa legislativă a fost determinată, în principal, de:
necesitatea reglementării a două noi domenii de

autorizare, respectiv proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de
ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu
excepţia celor de tip natural-organizat şi instalarea şi
întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru
evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi;

actualizarea codurilor ocupaţiilor la care se face referire
în textul Metodologiei de autorizare, ca urmare a aprobării
Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase
caractere) prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 1832/856 din 6 iulie 2011;
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Autorizarea în domeniul apărării împotriva incendiilor – 
Iniţiative legislative 

precizarea caracteristicilor unor mijloace tehnice
prevăzute în listele de dotare;

introducerea unei noi anexe privind modelul de
referat care cuprinde concluzii şi propuneri privind
acordarea autorizaţiei sau, după caz, respingerea
motivată a solicitării;

precizarea cazurilor de suspendare a autorizaţiei;
legiferarea necesităţii efectuării unei pregătiri

specifice a auditorilor desemnaţi de unităţile
subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă;
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Autorizarea în domeniul apărării împotriva incendiilor – 
Iniţiative legislative 

necesitatea introducerii unor noi prevederi privind
efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva
incendiilor în contextul Directivei 2006/123/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne;

efectuarea de precizări în vederea unei mai bune
înţelegeri şi aplicări a actului normativ, în funcţie de
aspectele constatate deja pe timpul aplicării metodologiei
în vigoare.
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Supravegherea persoanelor autorizate 

Activitatea de supraveghere a persoanelor
autorizate are următoarele obiective principale:

verificarea menţinerii condiţiilor care au stat la baza
autorizării, pe toată durata existenţei autorizaţiei;

verificarea calităţii lucrărilor efectuate sau aflate în curs
de efectuare.
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Supravegherea persoanelor autorizate 

         Principalele deficienţe constatate în urma auditurilor 
efectuate sunt reprezentate de: 
 efectuarea lucrărilor cu aparate de măsură şi control care nu 
sunt verificate metrologic sau etalonate; 
 

 registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate nu sunt conforme 
cu Metodologia de autorizare sau nu sunt completate la zi; 
 

 nu este îndeplinită obligaţia prevăzută la art. 20 lit. c) din 
Metodologia de autorizare, respectiv comunicarea în scris către 
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă 
a modificărilor survenite în condiţiile care au stat la baza 
autorizării, în termen de 10 zile de la data producerii acestora, 
prin transmiterea de documente actualizate.  7 



La nivel naţional, situaţia persoanelor autorizate se 
prezintă astfel:  
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Domeniul de autorizare  TOTAL PERSOANE AUTORIZATE 
până la data de 31.05.2013  

Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de 
semnalizare, alarmare şi alertare în caz 
de incendiu  

858  

Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi 
instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi 
alertare în caz de incendiu  

957  

Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a incendiilor  

556  

Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi 
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor, cu excepţia celor care 
conţin anumite gaze fluorurate cu efect 
de seră  

436  



Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Bucureşti, str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, 0212086150, 
www.igsu.ro

Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
Bucureşti, B-dul Ferdinand I, nr. 139, sector 2, 0212521264, 
www.igsu.ro/unitati_cnsipc.html; cnsipc@rdsmail.ro

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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