Parlamentul României - Lege nr. 307/2006 din 12 iulie 2006

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
În vigoare de la 24 iulie 2006
Consolidarea din data de 06 iulie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial,
Partea I nr. 633 din 21 iulie 2006 şi include modificările aduse prin următoarele
acte: Rectificare 2006; OUG 70/2009; OUG 89/2014; OUG 52/2015;
Ultimul amendament în 25 martie 2016.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozi iiăgenerale
Art. 1. - (1) Ap rareaă împotrivaă incendiiloră reprezint ă ansamblulă integrată deă
activit iă specifice,ă m suriă şiă sarciniă organizatorice,ă tehnice,ă operative,ă cuă caracteră
umanitară şiă deă informareă public ,ă planificate,ă organizateă şiă realizateă potrivită
prezenteiălegi,ăînăscopulăpreveniriiăşiăreduceriiăriscurilorădeăproducereăaăincendiilorăşiă
asigur riiă interven ieiă operativeăpentruălimitareaăşiă stingereaăincendiilor,ăînă vedereaă
evacu rii,ăsalv riiăşiăprotec ieiăpersoanelorăpericlitate,ăprotej riiăbunurilorăşiămediuluiă
împotrivaăefectelorăsitua iilorădeăurgen ădeterminateădeăincendii.
(2) În sensulăprezenteiălegi,ătermeniiăşiăexpresiileăreferitoareălaăsitua iiădeăurgen ,ă
factoriă şiă tipuriă deă risc,ă interven ieă operativ ă şiă evacuareă auă în elesulă prev zută înă
Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr. 21/2004 privind Sistemulă Na ională deă
Managementă ală Situa iiloră deă Urgen ,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină
Legea nr. 15/2005,ăiară termeniiă şiă expresiileă specificeăap r riiă împotrivaăincendiiloră
auăurm torulăîn eles:
a) autoriza ieădeăsecuritate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de
inspectoratulăpentruăsitua iiădeăurgen ăjude eanăsauăalămunicipiuluiăBucureşti,ăprină
careă seă certific ,ă înă urmaă verific riloră înă terenă şiă aă documenteloră privindă realizareaă
m surilorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor,ăîndeplinireaăcerin eiăesen ialeăsecuritateă
la incendiu - laă construc ii,ă instala iiă tehnologiceă şiă alteă amenaj ri;ă autoriza iaă deă
securitateă laă incendiuă confer ă persoaneloră fiziceă sauă juridice,ă de in toareă aleă
construc iilor,ăinstala iilorăşiăaleăaltorăamenaj ri,ădreptulădeăaăleăedifica,ădeăaăleăpuneă
înăfunc iuneăşiădeăaăleăexploataădinăpunctulădeăvedereăalăîndepliniriiăcerin eiăesen ialeă
- securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru
situa iiă deă urgen ă jude eană sauă ală municipiuluiă Bucureşti,ă dup ă verificareaă deă
conformitateă cuă prevederileă reglement riloră tehniceă înă vigoareă aă m suriloră deă
ap rareă împotrivaă incendiilor,ă adoptateă înă documenta iileă tehniceă deă proiectare,
pentruă îndeplinireaă cerin eiă esen ialeă - securitate la incendiu - aă construc iilor,ă
instala iilorăşiăaltorăamenaj ri;
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c) incendiu - ardereă autoîntre inut ,ă careă seă desf şoar ă f r ă controlă înă timpă şiă
spa iu,ă careă produceă pierderiă deă vie iă omeneştiă şi/sauă pagubeă materialeă şiă careă
necesit ăoăinterven ieăorganizat ăînăscopulăîntreruperiiăprocesuluiădeăardere;
d) cauz ăaăincendiuluiă- sumaăfactorilorăcareăconcur ălaăini iereaăincendiului,ăcareă
const ,ădeăregul ,ăînăsursaădeăaprindere,ămijlocul care a produs aprinderea, primul
material care s-aă aprins,ă precumă şiă împrejur rileă determinanteă careă auă dusă laă
izbucnirea acestuia;
e) mijloaceă tehniceă deă ap rareă împotrivaă incendiiloră - sisteme,ă instala ii,ă
echipamente, utilaje, aparate, dispozitive,ă accesorii,ă materiale,ă produse,ă substan eă
şiăautospecialeădestinateăprevenirii,ălimit riiăşiăstingeriiăincendiilor;
f) opera iuniă deă lung ă durat ă - interven iileă pentruă stingereaă incendiiloră şiă
eliminareaăefectelorănegativeăaleăacestoraăcuăoădurat ămai mare de 4 ore;
g) organizareă aă interven ieiă înă cază deă incendiuă - ansamblulă m suriloră tehnicoorganizatoriceă necesareă stabiliriiă for elor,ă responsabilit ilor,ă sarcinilor,ă mijloacelor,ă
metodeloră şiă procedeeloră ceă potă fiă utilizateă pentruă evacuareaă şi salvarea
persoaneloră şiă animalelor,ă protec iaă bunuriloră şiă vecin t ilor,ă precumă şiă pentruă
stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu - situa iaă creat ă deă cumulareaă factoriloră careă
concur ă laă ini iereaă incendiului,ă declanşareaă acestuiaă fiindă posibil ă înă oriceă
moment;
i) schem ă cuă riscurileă teritorialeă - documentul întocmit de inspectoratul pentru
situa iiădeăurgen ăjude eanăsauăalămunicipiuluiăBucureşti,ăcareăcuprindeătipurileădeă
riscuriăspecifice,ăprecumăşiăresurseleăestimateăpentru gestionare;
j) plană deă analiz ă şiă acoperireă aă riscuriloră - documentul care cuprinde riscurile
poten ialeă dintr-o unitate administrativ-teritorial ,ă m surile,ă ac iunileă şiă resurseleă
necesare pentru managementul riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor - totalitateaă ac iuniloră deă împiedicareă aă ini ieriiă şiă
propag riiă incendiilor,ă deă asigurareă aă condi iiloră pentruă salvareaă persoaneloră şiă
bunurilorăşiădeăasigurareăaăsecurit iiăechipelorădeăinterven ie;
l) raportădeăinterven ieă- documentulăoperativădeăinformareăşiăanaliz ăstatistic ăînă
careăseăînscriuădateleăesen ialeăconstatateălaăloculăinterven ieiăprivindăamploareaăşiă
intensitateaăincendiului,ăcauzaăprobabil ăaăacestuia,ăefecteleăproduse,ădesf şurareaă
interven iei,ăfor eleăparticipanteăşiătimpiiăoperativiărealiza i;
m) stingere a incendiilor - totalitateaă ac iuniloră deă limitareă şiă întrerupereă aă
procesuluiădeăardereăprinăutilizareaădeămetode,ăprocedeeăşiămijloaceăspecifice;
n) utilizator - persoanaă fizic ă sauă juridic ă ceă foloseşteă ună bun,ă cuă oriceă titlu,ă înă
interesulăs u,ăalăaltuiaăsauăînăinteresăpublic;
o) scenariu de securitate la incendiu - documentulăcareădescrieăcalitativăevolu iaă
unui incendiu în timp, identificând evenimentele-cheieă careă îlă caracterizeaz ă şiă îlă
diferen iaz ădeăalteăincendiiăposibileăîntr-oăincint .
Art. 2. - Ap rareaă împotrivaă incendiiloră constituieă oă activitateă deă interesă public,ă
na ional,ă cuă caracteră permanent,ă laă careă suntă obligateă s ă participe,ă înă condi iileă
prezenteiă legi,ă autorit ileă administra ieiă publiceă centraleă şiă locale,ă precumă şiă toateă
persoaneleăfiziceăşiăjuridiceăaflateăpeăteritoriulăRomâniei.
Art. 3. - (1) Coordonarea,ăcontrolulăşiăacordareaăasisten eiătehniceădeăspecialitateă
înădomeniulăap r riiă împotrivaăincendiiloră seăasigur ădeă MinisterulăAdministra ieiă şiă
Internelor,ălaănivelăcentralăprinăInspectoratulăGeneralăpentruăSitua iiădeăUrgen ,ăiară
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laănivelălocalăprinăinspectorateleăpentruăsitua iiădeăurgen ăjude eneăşiăalămunicipiuluiă
Bucureşti.
(2) Inspectoratul Generală pentruă Situa iiă deă Urgen ,ă denumită înă continuareă
Inspectoratulă General,ă elaboreaz ă strategiaă na ional ă deă ap rareă împotrivaă
incendiilor,ă careă seă prezint ă Guvernuluiă spreă aprobareă deă c treă ministrulă
administra ieiăşiăinternelor.
(3) Inspectoratele pentruăsitua iiădeăurgen ăjude eneăşiăalămunicipiuluiăBucureşti,ă
denumiteă înă continuareă inspectorate,ă îşiă exercit ă atribu iileă specificeă înă zoneă deă
competen ăstabiliteăprinăhot râreăaăGuvernului.
(4) Managementulă situa iiloră deă urgen ă determinateă de incendiiă seă asigur ă prină
componenteleăSistemuluiăNa ionalădeăManagementăalăSitua iilorădeăUrgen .
Art. 4. - (1) Autorit ileă administra ieiă publiceă localeă asigur ă aplicareaă m suriloră
privindăactivit ileădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor,ăcuprinseăînăplanurileădeăanaliz ă
şiăacoperireăaăriscurilor,ăceăseăîntocmescălaănivelulălocalit iiăşiăjude ului.
(2) Planurileădeăanaliz ăşiăacoperireăaăriscurilorăseăactualizeaz ăanual.
(3) Metodologiaădeăelaborareăşiăstructura-cadruăaăplanuluiădeăanaliz şiăacoperireă
aăriscurilorăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiăadministra ieiăşiăinternelorăşiăseăpublic ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Prefec ii,ă primarulă generală ală municipiuluiă Bucureştiă şiă primariiă asigur ,ă dup ă
caz, elaborarea planuriloră deă analiz ă şiă acoperireă aă riscuriloră laă nivelulă unit iloră
administrativ-teritorialeăpeăcareăleăreprezint .
Art. 5. - Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă r spund,ă potrivită legii,ă deă stabilireaă şiă
aplicareaă m suriloră deă ap rareă împotrivaă incendiilor,ă precumă şiă deă consecin eleă
producerii incendiilor.
CAPITOLUL II
Obliga iiăprivindăap rareaăîmpotrivaăincendiilor
SECŢIUNEA 1
Obliga iiăgenerale
Art. 6. - (1) Persoaneleăfiziceăşiăjuridiceăsuntăobligateăs ărespecteăreglement rileă
tehniceă şiă dispozi iileă deă ap rareă împotrivaă incendiiloră şiă s ă nuă primejduiasc ,ă prină
deciziileăşiăfapteleălor,ăvia a,ăbunurileăşiămediul.
(2) Persoanaă careă observ ă ună incendiuă areă obliga iaă s ă anun eă prină oriceă mijlocă
serviciileă deă urgen ,ă primarulă sauă poli ia şiă s ă iaă m suri,ă dup ă posibilit ileă sale,ă
pentruălimitareaăşiăstingereaăincendiului.
(3) Înă cazulă înă careă anun ulă deă incendiuă s-aă f cută cuă rea-credin ,ă f r ă motivă
întemeiat,ă autorulă r spundeă contraven ională sauă penal,ă potrivită legii,ă şiă suport ă
cheltuielileăocazionateădeădeplasareaăfor elorădeăinterven ie.
Art. 7. - (1) Înăcazădeăincendiu,ăoriceăpersoan ătrebuieăs ăacordeăajutor,ăcândăşiă
câtă esteă ra ională posibil,ă semeniloră afla iă înă pericolă sauă înă dificultate,ă dină proprieă
ini iativ ă oriă laă solicitareaă victimei,ă aă reprezentan iloră autorit iloră administra ieiă
publice,ăprecumăşiăaăpersonaluluiăserviciilorădeăurgen .
(2) Înăcazulăincendiilorăproduseălaăp duri,ăplanta ii,ăculturiăagricole,ămirişti,ăp şuniă
şiă fâne e,ă persoaneleă aflateă înă apropiereă auă obliga iaă s ă intervin ă imediată cuă
mijloaceleădeăcareădispun,ăpentruălimitareaăşiăstingereaăacestora.
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Art. 8. - Înăcazurileădeăfor ămajor ădeterminateădeăincendii,ăpersoaneleăfiziceăşiă
juridiceă careă de in,ă cuă oriceă titlu,ă terenuri,ă construc ii,ă instala iiă tehnologiceă sauă
mijloaceădeătransportăauăurm toareleăobliga ii:
a) s ă permit ă necondi ionată accesulă serviciiloră deă urgen ă şiă ală persoaneloră careă
acord ăajutor;
b) s ăpermit ă necondi ionatăutilizareaă apei,ăaămaterialeloră şiă aămijloacelor proprii
pentruă opera iuniă deă salvare,ă deă stingereă şiă deă limitareă aă efecteloră incendiiloră
produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
c) s ă accepteă m surileă stabiliteă deă comandantulă interven ieiă pentruă degajareaă
terenurilor, demolarea uneiă construc iiă sauă aă uneiă p r iă dină construc ie,ă
t ierea/dezmembrareaămijloacelorădeătransport,ăoprireaătemporar ăaăactivit ilorăsauă
evacuareaă dină zonaă periclitat ă şiă s ă acordeă sprijin,ă cuă for eă şiă mijloaceă proprii,ă
pentruărealizareaăacestorăm suri.
Art. 9. - Laă încheiereaă oric roră acteă deă transmitereă temporar ă aă dreptuluiă deă
folosin ă asupraă bunuriloră imobile,ă precumă şiă aă contracteloră deă antrepriz ,ă p r ileă
suntă obligateă s ă prevad ă expresă înă acteleă respectiveă r spunderileă ceă leă revină înă
ceea ce priveşteăap rareaăîmpotrivaăincendiilor.
Art. 10. - (1) Pentruălimitareaăpropag riiăşiăstingereaăincendiilor,ăprecumăşiăpentruă
limitareaă şiă înl turareaă efecteloră acestora,ă Consiliulă Generală ală Municipiuluiă
Bucureşti,ă consiliileă localeă aleă sectoareloră acestuia,ă consiliileă jude ene,ă consiliileă
locale,ă persoaneleă juridiceă şiă asocia iileă familialeă prev zuteă laă art. 8 şiă persoaneleă
fiziceăcareădesf şoar ăindividualăactivit iăeconomiceăînăcondi iileăLegiiănr. 300/2004
privindă autorizareaă persoaneloră fiziceă şiă aă asocia iiloră familialeă careă desf şoar ă
activit iăeconomiceă înămodăindependent,ă cuămodific rileăşiă complet rileăulterioare,ă
auă obliga iaă s ă colaborezeă întreă ele,ă contribuindă cuă for eă şiă mijloace,ă peă baz ă deă
reciprocitateăsauăpeăbaz ăcontractual .
(2) Organizareaăac iunilorădeăcolaborareăşiăprocedurileănecesareăseăstabilescăprină
conven iiăîncheiateăîntreăp r i,ăcuăavizulăinspectoratelor.
Art. 11. - De in toriiă şiă utilizatoriiă deă construc iiă oriă deă instala ii,ă echipamenteă
tehnologiceă deă produc ieă şiă deă transportă auă obliga iaă s ă conlucrezeă cuă autorit ileă
administra ieiă publiceă şiă cuă organeleă deă specialitateă aleă acestoraă înă organizarea,ă
asigurarea,ă preg tireaă şiă punereaă înă aplicareă aă planuriloră deă interven ieă înă cază deă
incendiu.
Art. 12. - (1) Autorit ileă administra ieiă publiceă centraleă şiă celelalteă organeă
centraleădeăspecialitate,ăConsiliulăGeneralăalăMunicipiuluiăBucureşti,ăconsiliileălocaleă
aleă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă jude eneă sauă locale,ă institu iileă publiceă şiă
operatoriiă economiciă auă obliga iaă s ă angajezeă celă pu ină ună cadruă tehnică sauă
personală deă specialitateă cuă atribu iiă înă domeniulă ap r riiă împotrivaă incendiilor,ă
atesta iă potrivită metodologieiă elaborateă deă Inspectoratulă General.ă Ocupa iileă deă
cadruă tehnică şiă personală deă specialitateă cuă atribu iiă înă domeniulă ap r riiă împotrivaă
incendiiloră suntă definiteă peă bazaă standardeloră ocupa ionaleă aprobateă conformă
legisla ieiăînăvigoare.
(2) Consiliileă localeă şiă operatoriiă economiciă careă desf şoar ă activit iă cuă riscă deă
incendiuă şiă careă auă obliga iaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă seă stabilescă peă bazaă criteriiloră
emise de Inspectoratul General.
(3) Numireaă şiă schimbareaă dină func ieă aă cadruluiă tehnică sauă aă personaluluiă deă
specialitateăcuăatribu iiăînădomeniulăap r riiăîmpotrivaăincendiilorătrebuieăcomunicateă
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deă angajatoră înă termenă deă 48ă deă oreă deă laă angajare,ă dup ă caz,ă laă nivelă centrală
Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.
(4) Neîndeplinirea corespunz toareăaăatribu iilorăspecificeăatrageăschimbareaădină
func ieă aă cadruluiă tehnică sauă aă personaluluiă deăspecialitateă cuă atribu iiă înă domeniulă
ap r riiă împotrivaă incendiilor,ă situa ieă careă trebuieă comunicat ă deă angajatoră înă
termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la
nivelălocalăinspectoratelor,ădup ăcaz.
(5) Persoaneleă fiziceă şiă asocia iileă familialeă careă desf şoar ă activit iă economiceă
autorizateă peă teritoriulă României,ă precumă şiă celelalteă entit iă legală constituite,
neprev zuteălaăalin.ă(1),ăîndeplinescăatribu iileăpeăliniaăap r riiăîmpotrivaăincendiiloră
înănumeăpropriu,ăprinătitularulădeădreptăalăentit ii.
SECŢIUNEA a 2-a
Obliga iileăconsiliuluiălocalăşiăaleăprimarului
Art. 13. - Consiliul local are urm toareleăobliga iiăprincipale:
a) aprob ăplanulădeăanaliz ăşiăacoperireăaăriscurilor,ăpentruăunitateaăadministrativteritorial ă peă careă oă reprezint ,ă stabileşteă resurseleă necesareă pentruă aplicareaă
acestuiaăşiăîlătransmiteăinspectoratuluiăînărazaăc ruiaăfunc ioneaz ;
b) emiteăhot râri,ăînăcondi iileălegii,ăcuăprivireălaăorganizareaăactivit iiădeăap rareă
împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorial ăpeăcareăoăreprezint ;
c) instituieăreguliăşiăm suriăspecificeăcorelateăcuănivelulăşiănaturaăriscurilorălocale;
d) înfiin eaz ,ă laă propunereaă primarului,ă cuă avizulă inspectoratului,ă serviciulă
voluntară deă urgen ă şiă aprob ă regulamentulă deă organizareă şiă func ionareă ală
acestuia;
e) desemneaz ăşefulăserviciuluiăvoluntarădeăurgen ,ălaăpropunereaăprimarului,ăcuă
avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local,
sumeleă necesareă înă vedereaă organiz rii,ă înzestr rii,ă func ion riiă şiă îndepliniriiă
atribu iiloră legaleă deă c treă serviciileă deă urgen ă voluntareă înfiin ateă şiă exercit ă
controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor
dină dotareaă serviciiloră deă urgen ă voluntare,ă pentruă cazurileă deă avarie,ă distrugereă
sauă pentruă alteă evenimente,ă precumă şiă pentruă asigurareaă deă persoaneă şiă
r spundereă civil ă aă personaluluiă cuă atribu iiă peă linieă deă interven ie,ă pentruă cazurileă
de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea
evenimente interveniteăînătimpulăşiădinăcauzaăîndepliniriiăatribu iilorăspecifice;
h) asigur ăincluderea,ăînăplanurileădeăorganizare,ădeădezvoltareăurbanistic ăşiădeă
amenajareă aă teritoriului,ă aă c iloră deă accesă pentruă interven ii,ă aă lucr riloră pentruă
realizarea sistemelorădeăanun are,ăalarmare,ăprecumăşiădeăalimentareăcuăap ăînăcază
de incendiu;
i) analizeaz ,ă semestrială şiă oriă deă câteă oriă esteă nevoie,ă capacitateaă deă ap rareă
împotrivaă incendiiloră aă unit iiă administrativ-teritorialeă peă careă oă reprezint ă şiă
informeaz ă inspectoratulă cuă privireă laă m surileă stabiliteă pentruă optimizareaă
acesteia;
j) asigur ă imobileă şiă spa iiă amenajateă corespunz toră pentruă func ionareaă
serviciuluiădeăurgen ăvoluntar,ăprecumăşiămijloaceleădeăcomunica iiănecesare;
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k) îndeplineşte oriceă alteă atribu iiă prev zuteă deă legeă pentruă ap rareaă împotrivaă
incendiilor.
Art. 14. - Primarulăareăurm toareleăobliga iiăprincipale:
a) asigur ă elaborareaă planuluiă deă analiz ă şiă acoperireă aă riscuriloră şiă aplicareaă
acestuia;
b) asigur ărespectareaăcriteriilorădeăperforman ăpentruăconstituireaăserviciuluiădeă
urgen ă voluntară şiă elaborareaă regulamentuluiă deă organizareă şiă func ionareă ală
acestuia;
c) coordoneaz ă organizareaă permanent ă aă interven ieiă înă cază deă incendiuă laă
nivelulă unit ii administrativ-teritoriale,ă asigur ă participareaă laă interven ieă aă
serviciuluiă voluntară deă urgen ă cuă mijloaceleă dină dotareă şiă conducereaă interven iei,ă
pân ălaăstingereaăincendiuluiăoriăpân ălaăsosireaăfor elorăinspectoratului;
d) asigur ă controlulă respect riiă m suriloră deă ap rareă împotrivaă incendiiloră peă
timpulăadun rilorăsauăalămanifest rilorăpublice;
e) asigur ă controlulă respect riiă m suriloră deă ap rareă împotrivaă incendiiloră laă
construc iileă şiă instala iileă tehnologiceă apar inândă domeniuluiă publică şiă privată ală
unit iiăadministrativ-teritoriale,ăprecumăşiălaăinstitu iileăpublice;
f) dispuneă verificareaă îndepliniriiă m suriloră stabiliteă prină avizele,ă autoriza iileă şiă
acordurile pe care le emite;
g) asigur ă realizareaă şiă men inereaă înă stareă deă func ionareă aă c iloră deă acces,ă aă
sistemeloră deă anun are,ă alarmare,ă precumă şiă deă alimentareă cuă ap ă înă cază deă
incendiu;
h) organizeaz ăşiăexecut ,ăprinăserviciulădeăurgen ăvoluntar,ăcontrolulărespect riiă
reguliloră deă ap rareă împotrivaă incendiilor laă gospod riileă cet eneşti;ă informeaz ă
popula iaăcuăprivireălaămodulădeăcomportareăşiădeăinterven ieăînăcazădeăincendiu;
i) asigur ă încadrareaă serviciuluiă deă urgen ă voluntară cuă personală atestată înă
condi iileălegii,ăprecumăşiăpreg tireaăprofesional şiăantrenareaăacestuia;
j) asigur ă condi iileă pentruă participareaă laă concursuriă aă serviciiloră deă urgen ă
voluntareăşiăaăcercurilorădeăeleviăPrieteniiăpompierilor;
k) asigur ădotareaăserviciilorădeăurgen ăvoluntare,ăpotrivită normelor,ăcuămijloace
tehniceă pentruă ap rareă împotrivaă incendiiloră şiă echipamenteă deă protec ieă specifice,ă
carburan i,ălubrifian iăşiăalteămijloaceănecesareăsus ineriiăopera iunilorădeăinterven ie,ă
inclusivăhranaăşiăantidotulăpentruăparticipan iiălaăinterven iileădeălung ădurat ;
l) informeaz ă deă îndat ,ă prină oriceă mijloc,ă inspectoratulă despreă izbucnireaă şiă
stingerea,ă cuă for eă şiă mijloaceă proprii,ă aă oric ruiă incendiuă peă razaă unit iiă
administrativ-teritoriale,ă iară înă termenă deă 3ă zileă lucr toareă completeaz ă şiă trimiteă
acestuiaăraportulădeăinterven ie;
m) analizeaz ă anuală dotareaă cuă mijloaceleă tehniceă deă ap rareă împotrivaă
incendiilorăşiăasigur ăcompletareaăacesteia,ăconformănormelorăînăvigoare;
n) comunic ă deă îndat ă inspectoratuluiă scoatereaă şiă repunereaă din/înă func iuneă aă
oric reiăautospecialeădeăinterven ie,ăprecumăşi,ăînăscris,ădotareaăcuăautospecialeădeă
interven ieănoi;
o) asigur ,ă prină mijloaceleă avuteă laă dispozi ie,ă desf şurareaă activit iloră deă
informareăşiăeduca ieăantiincendiuăaăpopula iei;
p) analizeaz ă şiă solu ioneaz ă peti iileă cet eniloră înă problemaă ap r riiă împotrivaă
incendiilor;
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q) îndeplineşteă oriceă alteă obliga iiă prev zuteă deă legeă pentruă ap rareaă împotrivaă
incendiilorăaăcomunit iiălocale.
SECŢIUNEA a 3-a
Obliga iileăconsiliuluiăjude eanăşiăaleăConsiliuluiăGeneralăalăMunicipiuluiăBucureşti
Art. 15. - Consiliulă jude ean/Consiliulă Generală ală Municipiuluiă Bucureştiă areă
urm toareleăobliga iiăprincipale:
a) aprob ă planulă deă analiz ă şiă acoperireă aă riscuriloră aferentă jude uluiă sau
municipiuluiăBucureşti,ădup ăcaz,ăşiăstabileşteăresurseleănecesareăpentruăaplicareaă
acestuia;
b) instituieă reguliă şiă dispozi iiă deă ap rareă împotrivaă incendiiloră pentruă domeniulă
publicăşiăprivatăalăunit iiăadministrativ-teritoriale;
c) analizeaz ă anuală capacitateaă deă ap rareă împotrivaă incendiiloră şiă hot r şteă
m suriădeăoptimizareăaăacesteia;
d) asigur ,ă peă bazaă programeloră deă dezvoltare,ă cuprindereaă înă planurileă deă
amenajareă aă teritoriuluiă aă sistemeloră deă alimentareă cuă ap ,ă precumă şiă aă c ilor de
accesăpentruăinterven ieăînăcazădeăincendiu;
e) prevedeă şiă aprob ă înă bugetulă propriuă fondurileă necesareă pentruă realizareaă
ac iunilorăşiăm surilorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;
f) hot r şte,ă înă condi iileă legii,ă înfiin areaă unoră centreă deă formareă şiă evaluareă aă
personaluluiădinăserviciileăvoluntareădeăurgen ,ăcuăacordulăInspectoratuluiăGeneral;
g) sprijin ă organizatoric,ă materială şiă financiară organizareaă şiă desf şurareaă
concursurilorăserviciilorădeăurgen ăşiăcercurilorădeăeleviăPrietenii pompierilor;
h) îndeplineşteăoriceăalteăobliga iiăprev zuteădeălege.
SECŢIUNEA a 4-a
Obliga iileăprefectului
Art. 16. - Prefectulăareăurm toareleăobliga iiăprincipale:
a) coordoneaz ă activit ileă deă ap rareă împotrivaă incendiiloră din responsabilitatea
autorit ilorăcentraleădinăteritoriu,ăconformălegii;
b) aprob ă schemaă cuă riscurileă teritorialeă dină unitateaă administrativ-teritorial ,ă
întocmit ădeăinspectorat;
c) instituie,ă înă condi iileă legii,ă m suriă obligatoriiă înă domeniulă ap r riiă împotrivaă
incendiilor;
d) analizeaz ărapoarteleăîntocmiteădeăorganeleădeăspecialitateăşiădispuneăm suriă
pentruărespectareaălegalit iiăînădomeniu;
e) îndeplineşteă oriceă alteă obliga iiă prev zuteă deă legeă înă domeniulă ap r riiă
împotriva incendiilor.
SECŢIUNEA a 5-a
Obliga iileăautorit ilorăadministra ieiăpubliceăcentrale
Art. 17. - (1) Ministerulă Administra ieiă şiă Interneloră îşiă exercit ă atribu iileă înă
domeniulăap r riiăîmpotrivaăincendiilorăprinăInspectoratulăGeneralăşiăinspectorate.
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(2) Inspectoratulă Generală elaboreaz ă strategii,ă norme,ă reglement riă tehniceă şiă
dispozi iiă generaleă privindă ap rareaă împotrivaă incendiilor,ă obligatoriiă peă întregulă
teritoriuă ală României,ă careă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă administra ieiă şiă
internelorăşiăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
(3) Cheltuielileă curenteă şiă deă capitală aferenteă activit iiă serviciiloră deă urgen ă
profesionaleăseăasigur ădinăbugetulădeăstat,ăprinăbugetulăMinisteruluiăAdministra ieiă
şiăInternelor,ăprecumăşiădinăalteăsurseăprev zuteădeălege.
Art. 18. - Ministereleă şiă celelalteă organeă aleă administra ieiă publiceă centraleă auă
urm toareleăobliga iiăprincipale:
a) elaboreaz ,ă peă bazaă strategieiă na ionaleă deă ap rareă împotrivaă incendiilor,ă
strategiiă sectorialeă privindă ap rareaă împotrivaă incendiiloră înă domeniulă loră deă
competen ăşiăasigur ăaplicareaăacestora;
b) emit/modific ,ăcuăavizulăInspectoratuluiăGeneral,ănormeăşiăreglement riătehniceă
deăap rareăîmpotrivaăincendiilor,ăspecificeădomeniului lor de activitate;
c) îndrum ,ă controleaz ă şiă analizeaz ă respectareaă normeloră şiă reglement riloră
tehnice;
d) stabilesc,ăpeăbazaămetodologieiăelaborateădeăInspectoratulăGeneral,ămetodeăşiă
proceduriăpentruăidentificarea,ăevaluareaăşiăcontrolulăriscurilor de incendiu, specifice
domeniuluiădeăcompeten ;
e) organizeaz ă şiă gestioneaz ă bazeă deă dateă privind,ă înă principal,ă riscurileă deă
incendiu,ăcaracteristicileăsubstan elorăşiămaterialelorăutilizateăînădomeniu,ămetodeleă
adecvateă deă interven ieă şi protec ie,ă mijloaceleă existente,ă cadreleă tehniceă şiă
evenimentele specifice;
f) stabilesc,ă împreun ă cuă Inspectoratulă General,ă înă domeniulă loră deă competen ,ă
temeleă şiă activit ileă practic-aplicativeă şiă deă educa ieă privindă ap rareaă împotrivaă
incendiilor,ă careă seă includă înă programeleă pentruă toateă formeleă deă înv mânt,ă înă
planurileă activit iloră extraşcolare,ă precumă şiă înă programeleă deă formareă continu ă aă
adul ilor;
g) îndeplinescă oriceă alteă atribu iiă prev zuteă deă legeă privindă ap rareaă împotrivaă
incendiilor.
SECŢIUNEA a 6-a
Obliga iileăadministratorului,ăconduc toruluiăinstitu iei,ăutilizatoruluiăşiăsalariatului
Art. 19. - Administratorulăsauăconduc torulăinstitu iei,ădup ăcaz,ăareăurm toareleă
obliga iiăprincipale:
a) s ă stabileasc ,ă prină dispozi iiă scrise,ă responsabilit ileă şiă modulă deă organizareă
pentruăap rareaăîmpotrivaăincendiilorăînăunitateaăsa,ăs ăleăactualizezeăoriădeăcâteăoriă
apară modific riă şiă s ă leă aduc ă laă cunoştin ă salaria ilor,ă utilizatoriloră şiă oric roră
persoane interesate;
b) s ă asigureă identificarea,ă evaluareaă şiă implementareaă m suriloră deă ap rareă
împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;
c) s ă soliciteă şiă s ă ob in ă avizeleă şiă autoriza iileă deă securitateă laă incendiu,ă
prev zuteă deă lege,ă şiă s ă asigureă respectareaă condi iiloră careă auă stată laă bazaă
eliber riiăacestora;
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d) s ă permit ,ă înă condi iileă legii,ă executareaă controaleloră şiă aă inspec iiloră deă
prevenireă împotrivaă incendiilor,ă s ă prezinteă documenteleă şiă informa iileă solicitateă şiă
s ănuăîngreunezeăsauăs ăobstruc ionezeăînăniciunăfelăefectuareaăacestora;
e) s ă permit ă alimentareaă cuă ap ă aă autospecialeloră deă interven ieă înă situa iiă deă
urgen ;
f) s ăîntocmeasc ,ăs ăactualizezeăpermanentăşiăs ătransmit ăinspectoratuluiălistaă
cuă substan eleă periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub
oriceăform ,ăcuămen iuniăprivind:ăpropriet ileăfizico-chimice, codurile de identificare,
riscurileă peă careă leă prezint ă pentruă s n tateă şiă mediu,ă mijloaceleă deă protec ieă
recomandate, metodeleă deă interven ieă şiă primă ajutor,ă substan eleă pentruă stingere,ă
neutralizare sau decontaminare;
g) s ă elaborezeă instruc iunileă deă ap rareă împotrivaă incendiiloră şiă s ă stabileasc ă
atribu iileăceărevinăsalaria ilorălaălocurileădeămunc ;
h) s ă verificeă dac ă salaria iiă cunoscă şiă respect ă instruc iunileă necesareă privindă
m surileădeăap rareăîmpotrivaăincendiilorăşiăs ăverificeărespectareaăacestorăm suriă
semnalateă corespunz toră prină indicatoareă deă avertizareă deă c treă persoaneleă dină
exterior care au acces în unitatea sa;
i) s ă asigureă constituirea,ă conformă art.ă 12ă alin. (2), cu avizul inspectoratului, a
serviciuluiă deă urgen ă privat,ă precumă şiă func ionareaă acestuiaă conformă
reglement riloră înă vigoareă oriă s ă încheieă contractă cuă ună altă serviciuă deă urgen ă
voluntară sauă privat,ă capabilă s ă intervin ă operativă şiă eficaceă pentruă stingereaă
incendiilor;
i1) s ăsoliciteăşiăs ăob in ăavizeleădeăînfiin areăşiăpentruăsectoareleădeăcompeten ă
ale serviciului privat pentru situa iiă deăurgen ăşiă s ăasigureărespectareaăcondi iiloră
careăauăstatălaăbazaăeliber riiăacestora;
j) s ăasigureăîntocmireaăşiăactualizareaăplanurilorădeăinterven ieăşiăcondi iileăpentruă
aplicarea acestora în orice moment;
k) s ăpermit ,ălaăsolicitare,ăaccesulăfor elorăinspectoratuluiăînăunitateaăsaăînăscopă
deă recunoaştere,ă instruireă sauă deă antrenamentă şiă s ă participeă laă exerci iileă şiă
aplica iileătacticeădeăinterven ieăorganizateădeăacesta;
l) s ă asigureă utilizarea,ă verificarea,ă între inereaă şi repararea mijloacelor de
ap rareă împotrivaă incendiiloră cuă personală atestat,ă conformă instruc iuniloră furnizateă
de proiectant;
m) s ă asigureă preg tireaă şiă antrenareaă serviciuluiă deă urgen ă privată pentruă
interven ie;
n) s ă asigureă şiă s ă pun ă înă mod gratuită laă dispozi ieă for eloră chemateă înă ajutoră
mijloaceleă tehniceă pentruă ap rareă împotrivaă incendiiloră şiă echipamenteleă deă
protec ieă specificeă riscuriloră careă decurgă dină existen aă şiă func ionareaă unit iiă sale,ă
precumăşiăantidotulăşiămedicamenteleăpentru acordarea primului ajutor;
o) s ă stabileasc ă şiă s ă transmit ă c treă transportatorii,ă distribuitoriiă şiă utilizatoriiă
produseloră saleă regulileă şiă m surileă deă ap rareă împotrivaă incendiilor,ă specificeă
acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea,ătransportulăşiă depozitareaă
produselor respective;
p) s ă informezeă deă îndat ,ă prină oriceă mijloc,ă inspectoratulă despreă izbucnireaă şiă
stingereaă cuă for eă şiă mijloaceă propriiă aă oric ruiă incendiu,ă iară înă termenă deă 3ă zileă
lucr toareăs ăcompletezeăşiăs ătrimit ăacestuiaăraportulădeăinterven ie;
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q) s ă utilizezeă înă unitateaă saă numaiă mijloaceă tehniceă deă ap rareă împotrivaă
incendiilor, certificate conform legii;
r) s ă îndeplineasc ă oriceă alteă atribu iiă prev zuteă deă legeă privindă ap rareaă
împotriva incendiilor.
Art. 20. - Persoaneleă fizice,ă asocia iileă familialeă sauă persoaneleă juridiceă careă
de inăp r iădinăacelaşiăimobilătrebuieăs ăcolaborezeăpentruăîndeplinireaăobliga iilorăceă
leă revină dină prezentaă lege,ă înă vedereaă asigur riiă m suriloră deă ap rare împotriva
incendiilor pentru întregul imobil.
Art. 21. - Utilizatorulăareăurm toareleăobliga iiăprincipale:
a) s ăcunoasc ăşiăs ărespecteăm surileădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor,ăstabiliteă
deă administrator,ă conduc torulă institu iei,ă proprietar,ă produc toră sauă importator,ă
dup ăcaz;
b) s ă între in ă şiă s ă foloseasc ,ă înă scopulă pentruă careă auă fostă realizate,ă dot rileă
pentruă ap rareaă împotrivaă incendiilor,ă puseă laă dispozi ieă deă administrator,ă
conduc torulăinstitu iei,ăproprietar,ăproduc torăsau importator;
c) s ărespecteănormeleădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor,ăspecificeăactivit ilorăpeă
careăleăorganizeaz ăsauăleădesf şoar ;
d) «abrogat»
e) s ă aduc ă laă cunoştin aă administratorului,ă conduc toruluiă institu ieiă sauă
proprietarului,ă dup ă caz,ă oriceă defec iuneă tehnic ă oriă alt ă situa ieă careă constituieă
pericol de incendiu.
Art. 22. - Fiecareăsalariatăare,ălaăloculădeămunc ,ăurm toareleăobliga iiăprincipale:
a) s ă respecteă regulileă şiă m surileă deă ap rareă împotrivaă incendiilor, aduse la
cunoştin ,ă subă oriceă form ,ă deă administratoră sauă deă conduc torulă institu iei,ă dup ă
caz;
b) s ăutilizezeăsubstan eleăpericuloase,ăinstala iile,ăutilajele,ămaşinile,ăaparaturaăşiă
echipamentele,ăpotrivităinstruc iunilorătehnice,ăprecumăşiăcelor date de administrator
sauădeăconduc torulăinstitu iei,ădup ăcaz;
c) s ănuăefectuezeămanevreănepermiseăsauămodific riăneautorizateăaleăsistemeloră
şiăinstala iilorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;
d) s ăcomunice,ăimediatădup ăconstatare,ăconduc toruluiăloculuiădeămunc ăoriceă
înc lcareăaănormelorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilorăsauăaăoric reiăsitua iiăstabiliteă
deă acestaă caă fiindă ună pericolă deă incendiu,ă precumă şiă oriceă defec iuneă sesizat ă laă
sistemeleăşiăinstala iileădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;
e) s ăcooperezeăcuăsalaria iiădesemna iădeăadministrator,ădup ăcaz,ărespectivăcuă
cadrulătehnicăspecializat,ăcareăareăatribu iiăînădomeniulăap r riiăîmpotrivaăincendiilor,ă
înăvedereaărealiz riiăm surilorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;
f) s ăac ioneze,ăînăconformitateăcuăprocedurileăstabiliteălaăloculădeămunc ,ăînăcazulă
apari ieiăoric ruiăpericolăiminentădeăincendiu;
g) s ă furnizezeă persoaneloră abilitateă toateă dateleă şiă informa iileă deă careă areă
cunoştin ,ăreferitoareălaăproducereaăincendiilor.
SECŢIUNEA a 7-a
Obliga iileăproiectan ilorăşiăexecutan ilor
Art. 23. - Proiectan iiă deă construc iiă şiă amenaj ri,ă deă echipamente,ă utilajeă şiă
instala iiăsuntăobliga i:
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a) s ăelaborezeăscenariiădeăsecuritateălaăincendiuăpentruăcategoriileădeăconstruc ii,ă
instala iiăşiăamenaj riăstabiliteăpeăbazaăcriteriilorăemiseădeăInspectoratulă Generalăşiă
s ă evaluezeă riscurileă deă incendiu,ă peă bazaă metodologieiă emiseă deă Inspectoratulă
Generalăşiăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI;
b) s ă cuprind ă înă documenta iileă peă careă leă întocmescă m surileă deă ap rareă
împotrivaă incendiilor,ă specificeă naturiiă riscuriloră peă careă leă con ină obiecteleă
proiectate;
c) s ă prevad ă înă documenta iileă tehniceă deă proiectare,ă potrivită reglement riloră
specifice,ămijloaceleătehniceăpentruăap rareaăîmpotrivaăincendiilorăşiăechipamenteleă
deăprotec ieăspecifice;
d) s ăinclud ăînăproiecteăşiăs ăpredeaă beneficiariloră schemeleăşiăinstruc iunileădeă
func ionareăaămijloacelorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilorăpe care le-auăprev zutăînă
documenta ii,ăprecumăşiăregulileănecesareădeăverificareăşiăîntre inereăînăexploatareăaă
acestora,ăîntocmiteădeăproduc tori;
e) s ăasigureăasisten aătehnic ănecesar ărealiz riiăm surilorădeăap rareăîmpotrivaă
incendiilor, cuprinseăînădocumenta ii,ăpân ălaăpunereaăînăfunc iune.
Art. 24 - Executan iiă lucr riloră deă construc iiă şiă deă montajă deă echipamenteă şiă
instala iiăsuntăobliga i:
a) s ă realizezeă integrală şiă laă timpă m surileă deă ap rareă împotrivaă incendiilor,ă
cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
b) s ă asigureă luareaă m suriloră deă ap rareă împotrivaă incendiiloră peă timpulă
execut riiălucr rilor,ăprecumăşiălaăorganiz rileădeăşantier;
c) s ăasigureăfunc ionareaămijloacelorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilorăprev zuteă
înă documenta iileă deă execu ieă laă parametriiă proiecta i,ă înainteă deă punereaă înă
func iune.
Art. 25. - Proiectan ilorăşiăexecutan ilorăleăsuntăaplicabile,ădup ăcaz,ăşiădispozi iileă
prev zuteălaăart. 19-22.
SECŢIUNEA a 8-a
Obliga iileăcadrelorătehnice/personaluluiădeăspecialitateăcuăatribu iiăînădomeniulă
ap r riiăîmpotrivaăincendiilor
Art. 26 - (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitateă cuă atribu iiă înă domeniulă
ap r riiă împotrivaă incendiilor,ă desemnate/desemnată laă nivelulă autorit iloră
administra ieiă publiceă centrale,ă ministereloră şiă celorlalteă organeă centraleă deă
specialitate,ăau/areăurm toareleăobliga iiăprincipale:
a) elaboreaz ă programeleă deă optimizareă aă capacit iiă deă ap rareă împotrivaă
incendiilorăînădomeniulădeăactivitateăalăautorit iiărespective;
b) fac/faceă propuneriă deă reglement riă tehniceă şiă organizatoriceă aă activit iiă deă
ap rareăîmpotrivaăincendiilorăînădomeniulăspecific;
c) controleaz ămodulădeăaplicareăaăprevederilorălegaleăpentruăap rareaăîmpotrivaă
incendiilor,ăînăcadrulăinstitu ieiăpubliceăcareăi-a desemnat;
d) elaboreaz ă şiă supun/supuneă spreă analiz ă ministruluiă deă resortă sauă
conduc toruluiă institu iei, dup ă caz,ă raportulă anuală deă evaluareă aă niveluluiă deă
ap rareăîmpotrivaăincendiilorădinădomeniulădeăactivitate;
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e) analizeaz ă anuală respectareaă încadr riiă înă criteriileă deă constituireă aă serviciiloră
deă urgen ă privateă dină institu iileă şiă unit ileă subordonate, dotarea cu mijloace de
ap rareăîmpotrivaăincendiilorăşiăfac/faceăpropuneriădeăoptimizareăaăacestora;
f) elaboreaz ă şiă înainteaz ă spreă aprobareă programeă deă informareă şiă educa ieă
specific .
(2) Formareaăşiăevaluareaăcadrelorătehnice/personaluluiădeăspecialitateăcuăatribu iiă
înă domeniulă ap r riiă împotrivaă incendiiloră seă realizeaz ă deă unit ileă abilitateă înă
condi iileă legii,ă iară certificareaă competen eiă profesionaleă seă realizeaz ă deă Centrulă
Na ională pentruă Securitateă laă Incendiuă şiă Protec ieă Civil ă autorizată laă Centrulă
Na ionalădeăFormareăProfesional ăaăAdul ilor.
Art. 27. - (1) Cadreleă tehnice/personalulă deă specialitateă cuă atribu iiă înă domeniulă
ap r riiă împotrivaă incendiilor,ă dină cadrulă Consiliuluiă Generală ală Municipiuluiă
Bucureşti,ă consiliiloră localeă aleă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă consiliiloră
jude eneăşiălocale,ăinstitu iilorăşiăoperatorilorăeconomiciăau/areă urm toareleăobliga iiă
principale:
a) particip ălaăelaborareaăşiăaplicareaăconcep ieiădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor
laănivelulăunit iiăadministrativ-teritoriale,ăinstitu ieiăsauăoperatoruluiăeconomic;
b) controleaz ă aplicareaă normeloră deă ap rareă împotrivaă incendiiloră înă domeniulă
specific;
c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organiz riiă
activit iiă deă ap rareă împotrivaă incendiilor,ă dot riiă cuă mijloaceă tehniceă pentruă
ap rareaăîmpotrivaăincendiilorăşiăechipamenteădeăprotec ieăspecifice;
d) îndrum ă şiă controleaz ă activitateaă deă ap rareă împotrivaă incendiiloră şiă
analizeaz ărespectareaăîncadr riiăînăcriteriileădeăconstituireăaăserviciilorădeăurgen ă
voluntareăsauăprivate,ădup ăcaz,ăînăunit ileăşiăinstitu iileădinăcareăfac/faceăparte;
e) prezint ăconducerii,ăsemestrialăsauăoriădeăcâteăoriăsitua iaăimpune,ăraportulădeă
evaluareăaăcapacit iiădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;
f) r spund/r spundeădeăpreg tireaăserviciuluiădeăurgen ăvoluntarăsauăprivat,ădup ă
caz,ăprecumăşiădeăparticipareaăacestuiaălaăconcursurileăprofesionale;
g) acord ă sprijină şiă asisten ă tehnic ă de specialitate centrelor operative pentru
situa iiădeăurgen ăînăîndeplinireaăatribu iilor.
(2) Formarea,ă evaluareaă şiă certificareaă competen eiă profesionaleă aă cadreloră
tehnice/personaluluiăcuăatribu iiăînădomeniulăap r riiăîmpotrivaăincendiilor,ăprev zute
laă alin.ă (1),ă seă realizeaz ă înă centreă deă formareă şiă evaluareă abilitateă prină lege,ă peă
bazaăstandardelorăocupa ionaleărecunoscuteălaănivelăna ional.
CAPITOLUL III
Exercitareaăautorit iiădeăstatăînădomeniulăap r riiăîmpotrivaăincendiilor
Art. 28. - (1) Exercitareaă autorit iiă deă stată înă domeniulă ap r riiă împotrivaă
incendiiloră seă realizeaz ă prină activit iă deă reglementare,ă autorizare,ă avizare,ă
atestare,ă recunoaştere,ă desemnare,ă supraveghereă aă pie ei,ă control,ă organizareaă
stingeriiăincendiilorăşiătragereaălaăr spundereăjuridic ăaăpersoanelorăvinovate.
(2) Controlulădeăstatăînădomeniulăap r riiăîmpotrivaăincendiilorăseăexercit ,ălaănivelă
central,ăprinăinspec iaădeăprevenireăşiăalteăcompartimenteăşiăunit iădinăstructuraăsauă
subordinea Inspectoratuluiă General,ă respectiv,ă laă nivelă local,ă prină inspec iileă deă
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prevenireădinăcadrulăinspectoratelor,ăînăscopulăaplic riiăunitareăaăprevederilorălegaleă
peăîntregulăteritoriuăalăRomâniei,ăpotrivităcompeten elor.
Art. 29. - (1) În toate fazele de cercetare,ăproiectare,ăexecu ieăşiăpeăîntreagaăloră
durat ădeăexisten ,ăconstruc iileăşiăamenaj rileădeăoriceătip,ăechipamentele,ăutilajeleă
şiă instala iileă tehnologiceă seă supună uneiă examin riă sistematiceă şiă calificateă pentruă
identificarea,ăevaluareaăşiăcontrolul riscurilorădeăincendiu,ăînăcondi iileăprev zuteădeă
reglement rileăspecifice.
(2) Obliga iaă execut riiă activit iloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă revineă persoaneloră careă
concur ă laă proiectarea,ă realizarea,ă exploatarea,ă între inerea,ă repararea,ă
postutilizareaă construc iilor,ă echipamenteloră şiă aă instala iiloră tehnologice,ă potrivită
legii.
(3) Criteriileă privindă obliga iaă identific rii,ă evalu riiă şiă implement riiă m suriloră deă
ap rareă împotrivaă incendiiloră seă elaboreaz ă deă c treă Inspectoratulă Generală pentruă
Situa iiă deă Urgen ă şiă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă afaceriloră interne,ă careă seă
public ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
Art. 30. - (1) Începereaă lucr riloră deă execu ieă laă construc iiă şiă amenaj riă noi,ă deă
modificare a celor existenteă şi/sauă schimbareaă destina ieiă acestora,ă precumă şiă
punereaă loră înă func iuneă seă facă numaiă dup ă ob inereaă avizuluiă sauă autoriza ieiă deă
securitateălaăincendiu,ădup ăcaz.
(2) Obliga iaăsolicit riiăşiăob ineriiăavizelorăşi/sauăaăautoriza iilorăprev zute la alin.
(1)ărevineăpersoaneiăfiziceăoriăjuridiceăcareăfinan eaz ăşiărealizeaz ăinvesti iiănoiăsauă
interven iiălaăconstruc iileăexistenteăori,ădup ăcaz,ăbeneficiaruluiăinvesti iei.
(3) Avizeleăşiă autoriza iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ă seăelibereaz ăde inspectorate, în
termenă deă celă multă 30ă deă zileă deă laă depunereaă cererii,ă înă condi iileă prev zuteă deă
normeleămetodologiceădeăavizareăşiăautorizareăprivindăsecuritateaălaăincendiu.
(4) Categoriileădeăconstruc iiăşiăamenaj riăcareăseăsupunăaviz riiăşi/sauăautoriz riiă
privindăsecuritateaălaăincendiuăseăaprob ăprinăhot râreăaăGuvernului.
(41) Prinăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1),ăpentruăconstruc iileăşiăamenaj rileădină
categoriileă prev zuteă laă alin.ă (4),ă careă auă fostă puseă înă func iuneă f r ă ob inerea
autoriza ieiădeăsecuritateălaăincendiu,ăpersoaneleăprev zuteălaăalin.ă(2)ăauăobliga iaă
ob ineriiărespectivuluiăactăadministrativăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2016.
(42) Pân ă laă ob inereaă autoriza ieiă deă securitateă laă incendiuă conformă alin.ă (4 1),
r spundereaă exclusiv ă înă ceeaă ceă priveşteă func ionareaă construc iiloră şiă
amenaj riloră dină punctulă deă vedereă ală asigur riiă cerin eiă deă securitateă laă incendiuă
revineăbeneficiarilorăinvesti iilor.
(43) Excep iaă prev zut ă laă alin.ă (41)ă nuă seă aplic ă înă situa iileă înă careă seă constat ă
înc lcareaă grav ă aă cerin eiă deă securitateă laă incendiuă careă impuneă oprireaă
func ion riiăoriăutiliz riiăconstruc iilorăsauăamenaj rilor,ăpotrivităcriteriilorăstabiliteăprină
hot râreăaăGuvernului,ăcazuriăcareăconstituieăcontraven iiăpotrivit legii.
(5) Nerespectareaăcerin elorăcareăauăstatălaăbazaăemiteriiăavizuluiăsauăautoriza ieiă
deă securitateă laă incendiu,ă prev zuteă înă normeleă metodologiceă deă avizareă şiă
autorizareă privindă securitateaă laă incendiu,ă atrageă sanc ionareaă conformă legiiă şiă
pierdereaăvalabilit iiăavizuluiăsauăautoriza ieiădeăsecuritateălaăincendiu.
(6) Litigiileăgenerateădeăemitereaăşiăpierdereaă valabilit iiăavizuluiăsauăautoriza ieiă
deăsecuritateălaă incendiuăseăsolu ioneaz ă potrivită Legiiă contenciosuluiă administrativ
nr. 554/2004,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
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(7) Înă situa iaă înă careă seă constat ă pierdereaă valabilit iiă avizuluiă deă securitateă laă
incendiuăoriălucr rileădeăconstruc iiăauăînceputăf r ăacestădocument,ăinspectoratele
pentruă situa iiă deă urgen ă informeaz ă autoritateaă careă aă emisă autoriza iaă deă
construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat în
Construc ii,ăpentruăaădispuneăm surileăprev zuteădeălege.
(8) Pierdereaăvalabilit iiăautoriza ieiădeăsecuritateălaăincendiuăşiăînc lcareaăgrav ă
aă cerin eiă securitateă laă incendiuă careă impuneă oprireaă func ion riiă oriă utiliz riiă
construc iiloră sauă amenaj riloră seă comunic ă laă registrulă comer ului,ă prefectuluiă şiă
institu iilorăpubliceăinteresate, în cel mult 48 de ore.
(9) Normeleămetodologiceădeăavizareăşiăautorizareăprivindăsecuritateaălaăincendiuă
seă elaboreaz ă deă Inspectoratulă General,ă seă aprob ă deă ministrulă administra ieiă şiă
internelorăşiăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăPartea I.
(10) «abrogat»
Art. 301. - (1) Laărecep iaălaăterminareaălucr rilorădeăconstruc iiăaferenteăcl diriloră
civileă cuă s liă aglomerate,ă înalte,ă foarteă înalte,ă dină categoriaă deă importan ă
excep ional ă sauă deosebit ,ă deă produc ieă şi/sauă depozitareă cuă suprafe eă
desf şurateădeăpesteă5.000ămpăşiăriscămareăsauăfoarteămareădeăincendiu,ăcentreloră
comercialeăcuăsuprafa aădesf şurat ădeăpesteă2.500ămp,ăparcajelorăcuămaiămultădeă
100ădeălocuriădeăparcareăpentruăautoturisme,ăcl dirilorădeăturismăavândăcapacitatea
maiămareădeă50ădeălocuriădeăcazare,ăspitalelor,ăc minelorăpentruăcopiiăşiăb trâniăsauă
altoră cl diriă destinateă persoaneloră ceă nuă seă potă evacuaă singure,ă investitoriiă suntă
obliga iă s ă soliciteă înă scrisă şiă s ă includ ă înă comisiaă deă recep ie,ă înă calitate de
membru,ă oă persoan ă desemnat ă deă inspec iileă deă prevenireă dină cadrulă
inspectoratelor.
(2) Procesul-verbalădeărecep ieăvaăconsemnaărealizareaăm surilorădeăsecuritateălaă
incendiuă prev zuteă înă documenta iaă deă execu ieă f r ă deă careă recep iaă nuă esteă
acceptat .
(3) Obliga iaă prev zut ă laă art.ă 30ă alin. (2) privindă autoriza iaă deă securitateă laă
incendiuă trebuieă îndeplinit ă dup ă admitereaă recep ieiă laă terminareaă lucr riloră şiă
remediereaătuturorăneconformit ilor.
CAPITOLUL IV
Serviciileădeăurgen ăvoluntareăşiăprivate
SECŢIUNEA 1
Dispozi iiăcomune
Art. 31. - (1) Serviciileă deă urgen ă suntă profesionisteă sauă voluntare,ă publiceă oriă
private.
(2) Serviciileădeăurgen ăprofesionisteăfunc ioneaz ăînăsubordineaă Inspectoratului
General,ăpotrivităreglement rilorăspecifice.
(3) Consiliileă localeă auă obliga iaă s ă constituieă serviciiă deă urgen ă voluntare,ă iară
operatoriiă economiciă şiă institu iile,ă careă desf şoar ă activit iă cuă riscă deă incendiu,ă
serviciiădeăurgen ăprivate, potrivit legii.
(4) Înă domeniulă ap r riiă împotrivaă incendiiloră potă func ionaă şiă serviciiă deă urgen ă
privateăconstituiteăcaăsociet iăcomerciale.
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SECŢIUNEA a 2-a
Constituireaăşiăatribu iileăserviciilorădeăurgen ăvoluntareăsauăprivate
Art. 32. - (1) Serviciileă deă urgen ă voluntare/privateă suntă structuriă specializate,ă
alteleă decâtă celeă apar inândă serviciiloră deă urgen ă profesioniste,ă organizateă cuă
personală angajată şi/sauă voluntar,ă înă scopulă ap r riiă vie ii,ă avutuluiă publică şi/sauă aă
celuiă privată împotrivaă incendiiloră şiă aă altoră calamit i,ă înă sectoareleă deă competen ă
stabilite cu avizul inspectoratelor.
(2) Serviciileă deă urgen ă voluntare/privateă auă înă structur ă compartimentă sauă
specialiştiă pentruă prevenire,ă forma iiă deă interven ieă şi,ă dup ă caz,ă dispecerate,ă
ateliereădeărepara iiăşiădeăîntre inere.
(3) Constituirea,ăîncadrareaăşiă dotareaă serviciiloră deăurgen ă voluntare/privateăseă
realizeaz ăpeăbazaăcriteriilorădeăperforman ăelaborateădeăInspectoratulăGeneralăşiă
aprobate prin ordinăalăministruluiăadministra ieiăşiăinternelor.
(4) Organizareaă şiă func ionareaă serviciiloră deă urgen ă voluntare/privateă seă
stabilescăprinăregulamenteăaprobate,ădup ăcaz,ădeăconsiliileălocaleăsauăconducerileă
operatoriloră economiciă şiă institu iiloră care le-au constituit, cu respectarea criteriilor
deăperforman .
(5) Înfiin area,ăextindereaăsauărestrângereaăactivit ii,ăprecumăşiădesfiin areaăunuiă
serviciuădeăurgen ăvoluntar/privatăseăfacănumaiăcuăavizulăinspectoratului.
(6) Nerespectarea criteriilorădeăperforman ădeăc treăserviciileădeăurgen ăprivateă
implic ăanulareaăavizelorădeăînfiin are/pentruăsectoareădeăcompeten ,ăcaăsanc iuneă
contraven ional ăcomplementar .
(7) Situa iileă careă implic ă anulareaă avizelor,ă conformă alin.ă (6),ă sunt stabilite prin
criteriileădeăperforman ăprev zuteălaăalin.ă(3).
Art. 33. - Serviciileă deă urgen ă voluntare/privateă auă urm toareleă atribu iiă
principale:
a) desf şoar ă activit iă deă informareă şiă instruireă privindă cunoaştereaă şiă
respectarea regulilorăşiăaăm surilorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;
b) verific ă modulă deă aplicareă aă normelor,ă reglement riloră tehniceă şiă dispozi iiloră
careăprivescăap rareaăîmpotrivaăincendiilor,ăînădomeniulădeăcompeten ;
c) asigur ă interven iaă pentruă stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului
ajutorăşiăprotec iaăpersoanelor,ăaăanimalelorăşiăaăbunurilorăpericlitateădeăincendiiăsauă
înăalteăsitua iiădeăurgen .
Art. 34. - (1) Formarea,ă evaluareaă şiă certificareaă competen eiă profesionaleă aă
personaluluiăserviciilorădeăurgen ăvoluntareăsauăprivateăseărealizeaz ădeăcentreădeă
formareăşiăevaluareăabilitateăprinălege,ăavizateădeăInspectoratulăGeneral.
(2) Statutulă personaluluiă dină serviciileă deă urgen ă voluntareă seă stabileşteă prină
hot râreăaăGuvernului.
Art. 35. - (1) Finan areaă cheltuieliloră curenteă şiă deă capitală aferenteă activit iiă
serviciilorădeăurgen ăvoluntareăseăasigur ădinăbugeteleălocale.
(2) Finan areaă cheltuieliloră curenteă şiă deă capitală aferenteă activit iiă serviciiloră deă
urgen ă privateă seă asigur ă deă operatoriiă economiciă şiă institu iileă careă le-au
constituit.
Art. 36. - (1) Peăbazaăhot râriiăconsiliuluiălocalăşiăînăcondi iileăprev zuteădeălege,ă
serviciulădeăurgen ă voluntarăpoateăpresta,ăcontraăcost,ăc treă oriceăpersoan ăfizic ă
sauăjuridic ,ăf r ăaăafectaăîndeplinireaăatribu iilor,ăuneleăserviciiăcumăsunt:
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a) supraveghereaă m suriloră deă ap rareă împotrivaă incendiiloră laă târguri,ă expozi ii,ă
manifest riăcultural-sportive,ăactivit iădeăfilmareăşiăalteleăasemenea;
b) transportădeăap ,ăevacuareaăapeiădinăsubsolurileăcl dirilorăsauădinăfântâni;
c) limitarea,ăcolectareaăsauăîndep rtareaăunorăproduseăpoluante;
d) efectuareaădeălucr riălaăîn l ime;
e) transportădeăap .
(2) Costurileă pentruă prest rileă deă serviciiă efectuateă suntă stabiliteă prină hot râreă aă
consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.
SECŢIUNEA a 3-a
Drepturi,ăindemniza iiăşiădesp gubiriăceăseăacord ăpersonaluluiăserviciilorădeăurgen ă
voluntare sau private
Art. 37. - Înă exercitareaă atribu iiloră ceă îiă revin,ă personalulă serviciiloră deă urgen ă
voluntareăsauăprivateăareăurm toareleădrepturi:
a) s ă soliciteă deă laă persoaneleă fiziceă şiă juridiceă date,ă informa iiă şiă documenteă
necesare îndeplinirii atribu iilorălegaleăprivindăap rareaăîmpotrivaăincendiilor;
b) s ă stabileasc ă restric iiă oriă s ă interzic ,ă potrivită competen eiă prev zuteă înă
regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăserviciului,ăutilizareaăfoculuiădeschisăşiă
efectuareaă unoră lucr ri cuă substan eă inflamabile,ă pentruă aă preveniă producereaă deă
incendii ori explozii;
c) s ăpropun ăpersoanelorăînădreptăoprireaăfunc ion riiăsauădemolareaăconstruc ieiă
incendiate,ăprecumăşiăaăcelorăvecineăoriăaăuneiăp r iădinăacestea,ăînăscopulălimit riiă
propag riiăincendiilor;
d) s ăutilizeze,ăînăfunc ieădeănecesitate,ăapa,ăindiferentădeăsursaădinăcareăprovine,ă
pentruăinterven iiălaăincendii;
e) s ă seă deplasezeă cuă autospecialeleă dină dotareă laă loculă interven iei,ă peă drumuriă
care nu sunt deschise circula ieiă publiceă oriă peă alteă terenuri,ă dac ă cerin eleă deă
operativitateăşiădeălucruăimpunăaceasta;
f) s ăopreasc ăoriă s ălimitezeă traficulăpublicăînăzonaădesf şur riiă opera iuniloră deă
interven ie;
g) s ă intreă înă locuin aă persoaneloră fizice,ă laă solicitareaă sauă cuă consim mântulă
acestora,ăînăcondi iileăprev zuteădeălege;ăînăcazulăcândăseăimpuneăînl turareaăunuiă
pericolă iminentă deă incendiuă asupraă vie ii,ă integrit iiă fiziceă aă persoaneloră sauă
bunurilorăacestora,ăconsim mântulănuăesteănecesar.
Art. 38. - (1) Personalulă angajată ală serviciiloră deă urgen ă voluntare/privateă seă
încadreaz ă înă condi iiă deă munc ă similareă personaluluiă serviciiloră deă urgen ă
profesioniste.
(2) Personalulă serviciiloră deă urgen ă voluntare/privateă areă obliga iaă s ă poarte
uniform ,ă echipamentă deă protec ieă şiă însemneă distinctive,ă aleă c roră descriere,ă
condi iiă deă acordareă şiă folosireă seă stabilescă prină regulamentă elaborată deă Ministerulă
Administra ieiă şiă Internelor,ă aprobată prină hot râreă aă Guvernuluiă şiă publicată înă
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Consiliulă local,ă administratorulă sauă conduc torulă institu ieiă asigur ă gratuită
personaluluiă serviciiloră deă urgen ă voluntare/privateă uniformaă şiă echipamentulă deă
protec ieăadecvateămisiunilorăpeăcareăleăîndeplineşte,ăiar în cazul în care pe timpul
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interven ieiă iă s-auă degradată îmbr c minteaă oriă alteă bunuriă personale,ă îlă
desp gubeşteăînămodăcorespunz tor.
Art. 39. - (1) Peă timpulă interven iei,ă personaluluiă serviciiloră deă urgen ă
voluntare/privateăiăseăasigur ăantidot adecvat naturii mediului de lucru.
(2) Înă cazulă opera iuniloră deă lung ă durat ,ă personaluluiă serviciiloră deă urgen ă
voluntare/privateă iă seă asigur ă hrana,ă gratuit,ă înă echivalentulă aă celă pu ină 2.000ă deă
calorii.
(3) Obliga iaă asigur riiă drepturiloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă (2)ă revineă consiliuluiă
local,ăadministratoruluiăsauăconduc toruluiăinstitu iei,ădup ăcaz.
Art. 40. - (1) Personalulă serviciiloră deă urgen ă voluntareă areă dreptulă laă
indemniza iiă pentruă timpulă efectivă deă lucruă laă interven ii şiă laă celelalteă activit iă
prev zuteăînăprogramulăserviciului.
(2) Cuantumulă orară ală indemniza ieiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă stabileşteă şiă seă
acord ădeăconsiliulălocal,ădiferen iatăpeăcategoriiădeăfunc ii.
Art. 41. - (1) Peă timpulă câtă seă afl ă laă cursuriă deă preg tireă şiă concursuriă
profesionale,ăorganizateăînăafaraălocalit iiăînăcareăfunc ioneaz ăserviciul,ăpersonalulă
serviciilorădeăurgen ăvoluntareăbeneficiaz ădeătoateădrepturileădeădeplasare,ăcazareă
şiădeădiurn ăcaăşiăpersonalulăserviciilorăde urgen ăprofesioniste,ăcareăseăacord ădeă
consiliul local.
(2) Personalulă serviciiloră deă urgen ă voluntare,ă salaria iă aiă altoră institu iiă publiceă
sauă operatoriă economici,ă îşiă p streaz ă drepturileă deă salariuă laă loculă deă munc ă
pentru perioada cât particip ă laă interven ii,ă cursuriă deă preg tireă oriă concursuriă
profesionale.
Art. 42. - Persoaneleă juridiceă careă organizeaz ă serviciiă deă urgen ă
voluntare/privateă auă obliga iaă s ă asigureă personalul,ă angajată sauă voluntar,ă laă oă
societateădeăasigur riăpentruăcazădeăboal ăprofesional ,ăaccidentăoriădecesăprodusă
înă timpulă sauă dină cauzaă îndepliniriiă atribu iiloră ceă îiă revină peă timpulă interven iilor,ă
concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.
CAPITOLUL V
R spundereaăjuridic
Art. 43. - Înc lcareaă dispozi iiloră prezenteiă legiă atrageă r spundereaă disciplinar ,ă
contraven ional ,ămaterial ,ăcivil ăsauăpenal ,ădup ăcaz.
(2) Continuareaăactivit ii,ădup ăceăs-aădispusădeăc treăorganeleădeăcontrolăoprireaă
func ion riiă oriă utiliz riiă construc iiloră sauă amenaj rilor,ă constituieă infrac iuneaă deă
exercitareăf r ădreptăaăuneiăprofesiiăsauăactivit iăşiăseăpedepseşteăpotrivită art. 348
din Codul penal.
Art. 44. - Constituieăcontraven iiăurm toareleăfapteăşiăseăsanc ioneaz ădup ăcumă
urmeaz :
I. cuăamend ădeălaă500ăleiălaă1.000ălei:
a) nerespectareaă deă c treă primar,ă administratoră sauă conduc torulă institu ieiă aă
obliga iilorădeăinformareăaăinspectoratuluiădespreăizbucnireaăşiăstingerea,ăcuăfor eăşiă
mijloaceăproprii,ăaăunuiăincendiuăşiădeătransmitereăaăraportuluiădeăinterven ie;
b) neasigurareaă şiă nepunereaă înă modă gratuită laă dispozi iaă for eloră chemateă înă
ajutor,ă deă c treă administratoră sauă conduc torulă institu iei,ă aă mijloaceloră tehniceă
pentruă ap rareă împotrivaă incendiiloră şiă aă echipamenteloră deă protec ieă specificeă
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riscurilorăcareădecurgădinăexisten aăşiăfunc ionareaăunit ii,ăprecumăşiăaăantidotuluiăşiă
medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
c) neconsemnareaădeăc treăpersoaneleăfiziceăşiăjuridiceăînăacteleădeătransmitereă
temporar ă aă dreptuluiă deă folosin ,ă precumă şiă deă antrepriz ă aă r spunderiloră ceă leă
revinăînăceeaăceăpriveşteăap rareaăîmpotrivaăincendiilor;
d) necooperareaăpersoanelorăfiziceăsauăjuridiceăcareăde inăp r i dinăacelaşiăimobilă
înăvedereaăasigur riiăm surilorădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;
II. cuăamend ădeălaă1.001ăleiălaă2.500ălei:
a) neanun area,ă prină oriceă mijloc,ă aă serviciiloră deă urgen ,ă aă primaruluiă sauă aă
poli ieiă deă c treă persoanaă careă observ ă ună incendiuă şi,ă dup ă caz,ă neluareaă
m surilor,ădup ăposibilit ileăsale,ăpentruălimitareaăşiăstingereaăincendiului;
b) neangajareaă deă c treă autorit ileă administra ieiă publiceă centraleă şiă celelalteă
organe centrale de specialitate, Consiliul General ală Municipiuluiă Bucureşti,ă
consiliileălocaleăaleăsectoarelorămunicipiuluiăBucureşti,ăconsiliileăjude eneăsauălocale,ă
institu iileă publiceă şiă operatoriiă economiciă careă desf şoar ă activit iă cuă riscă deă
incendiu,ăprev zu iălaăart.ă12ă alin. (2),ăaăcelăpu inăunăcadruătehnicăsauăpersonalădeă
specialitateăcuăatribu iiăînădomeniulăap r riiăîmpotrivaăincendiilor;
c) nerespectareaă deă c treă primar,ă administratoră sauă conduc torulă institu ieiă aă
obliga iiloră deă încadrareă aă serviciuluiă deă urgen ă voluntară sauă privată cuă personală
atestată înă condi iileă legii,ă deă preg tireă profesional ă şiă antrenareă aă acestuiaă pentruă
interven ie;
d) nerespectareaă deă c treă primară aă obliga iiloră ceă îiă revină înă conformitateă cuă
prevederile art. 14 lit. j), k) şiăm) -o);
e) nerespectareaădeăc treăsalaria iăaăobliga iilorăceăleărevinăpotrivităprevederilorăart.ă
22 lit. a), b), e) şiăf);
f) nerespectareaădeăc treăcadreleătehnice/personalulădeăspecialitateăcuăatribu iiăînă
domeniulă ap r riiă împotrivaă incendiiloră aă obliga iiloră peă careă leă auă potrivită
prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) şiăaleăart.ă27ăalin.ă(1)ălit. c) -e);
g) nerespectareaădeăc treăutilizatorăaăobliga iilorăstabiliteălaăart.ă21ălit. d) şiăe);
III. cu amend ădeălaă2.501ăleiălaă5.000ălei:
a) inac iuneaăpersoanelorăfiziceăşiăjuridiceăaflateăînăapropiereaăincendiilorăproduseă
laă p duri,ă planta ii,ă culturiă agricole,ă mirişti,ă p şuniă şiă fâne eă şiă careă nuă intervină
imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitareaăşiăstingereaăacestora;
b) neîndeplinireaă deă c treă Consiliulă Generală ală Municipiuluiă Bucureşti,ă consiliileă
localeă aleă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă consiliileă jude ene,ă consiliileă localeă şiă
persoaneleă juridiceă prev zuteă laă art. 8 aă obliga ieiă deă organizareă aă colabor riiă prină
conven iiăîncheiateăîntreăp r i;
c) nerespectareaă deă c treă primară aă obliga iiloră ceă îiă revină înă conformitateă cuă
prevederile art. 14 lit. b), d) -f) şiăh);
d) neîndeplinireaădeăc treăministereăşiă celelalteăorganeăaleăadministra ieiăpubliceă
centraleădeăspecialitateăaăobliga iilorăpeăcareăle au potrivit prevederilor art. 18 lit. c) e);
e) neîndeplinireaă deă c treă administratoră sauă conduc torulă institu ieiă aă obliga iiloră
pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) şiăl);
f) necunoaştereaă şiă nerespectareaă deă c treă utilizatoră aă m suriloră deă ap rareă
împotrivaă incendiilor,ă stabiliteă deă administrator,ă proprietar,ă produc toră sauă
importator,ădup ăcaz;
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g) neîndeplinireaădeăc treăsalaria iăaăobliga iilorăpeăcareăleăauăpotrivitădispozi iiloră
art. 22 lit. c), d) şiăg);
h) neîndeplinireaă deă c treă proiectan iă aă obliga iiloră ceă leă revină înă conformitateă cuă
prevederile art. 23 lit. d) şiăe);
i) nerespectareaă deă c treă executan iiă lucr riloră deă construc iiă şiă deă montajă deă
echipamenteăşiăinstala iiăaădispozi iilorăart.ă24ălit. b) şiăc);
j) neîndeplinireaădeăc tre cadreleătehnice/personalulădeăspecialitateăcuăatribu iiăînă
domeniulă ap r riiă împotrivaă incendiiloră aă obliga iiloră peă careă leă auă potrivită
prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) şiăc) şiăale art. 27 alin. (1) lit. b) şiăf);
IV. cuăamend ădeălaă5.001ăleiălaă10.000ălei:
a) neîndeplinireaădeăc treăpersoaneleăfiziceăşiăjuridiceăaăobliga iilorăceăleărevinăînă
situa iiădeăfor ămajor ădeterminateădeăincendii,ăprev zuteălaăart. 8;
b) neîndeplinireaă deă c treă primară aă obliga iiloră peă careă leă areă potrivită dispozi iiloră
art. 14 lit. a), c) şiăg);
c) neîndeplinireaădeăc treăministereăşiă celelalteăorganeăaleă administra ieiăpubliceă
centraleă deăspecialitateăaăobliga iiloră ceă leărevinăînăconformitateăcuăprevederileă art.ă
18 lit. b) şiăf);
d) neîndeplinireaă deă c treă administratoră aă obliga iiloră peă careă leă areă înă
conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d) -f), i), i1), o) şiăq);
e) nerespectareaădeăc treăpersoaneleă fiziceăşiă juridiceă utilizatoareă aăprevederiloră
art. 21 lit. b) şiăc);
f) neîndeplinireaădeăc treăproiectan iăaăobliga iilorăceăleărevinăpotrivit prevederilor
art. 23 lit. a) -c);
g) nerealizareaă deă c treă executan iiă lucr riloră deă construc iiă şiă deă montajă deă
echipamenteă şiă instala ii,ă integrală şiă laă timp,ă aă m suriloră deă ap rareă împotrivaă
incendiilor,ăcuprinseăînăproiecte,ăcuărespectareaăcondi iilorădeăcalitateăprev zuteădeă
lege;
h) nesolicitareaăşiăneincludereaăînăcomisiaădeărecep ie,ălaăterminareaălucr rilorădeă
construc ii,ă aă uneiă persoaneă desemnateă deă inspec iileă de prevenire din cadrul
inspectoratelorăpentruăconstruc iileămen ionateălaăart.ă301 alin. (1);
i) nesolicitareaă şiă neob inereaă deă c treă persoaneleă fiziceă oriă juridiceă careă
finan eaz ă şiă realizeaz ă investi iiă noiă sauă interven iiă laă construc iileă existenteă ori,ă
dup ă caz,ă deă c treă beneficiarulă investi ieiă aă avizeloră şi/sauă autoriza iiloră prev zuteă
de prezenta lege;
j) neelaborareaă deă c treă ministereă şiă celelalteă organeă aleă administra ieiă publiceă
centrale de specialitateă aă strategiiloră sectorialeă privindă ap rareaă împotrivaă
incendiilorăînădomeniulălorădeăcompeten ăşiăneasigurareaăaplic riiăacestora;
k) efectuareaădeălucr riădeăproiectare,ămontare,ăverificare,ăîntre inere,ăreparareăaă
sistemelorăşiăinstala iilorădeăprotec ieăîmpotrivaăincendiilor,ădeăverificare,ăîntre inere,ă
reparareă aă mijloaceloră tehniceă deă ap rareă împotrivaă incendiiloră şiă deă lucr riă deă
ignifugareăşiătermoprotec ieădeăc treăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceăneautorizate;
l) emiterea de rapoarte de încerc riă laă focă deă c treă laboratoareă neautorizateă
conform legii;
m) utilizareaă şiă comercializareaă deă mijloaceă tehniceă deă ap rareă împotrivaă
incendiilor, necertificate conform legii;
V. cuăamend ădeălaă20.000ăleiălaă50.000ălei:
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a) începerea lucr rilorădeăexecu ieălaăconstruc iiăşiăamenaj riănoi,ădeămodificareăaă
celoră existenteă şi/sauă schimbareaă destina ieiă acestora,ă f r ă ob inereaă avizuluiă deă
securitate la incendiu;
b) punereaăînăfunc iuneăaăconstruc iilorăşiăamenaj rilorănoiăoriăaăcelorăexistente la
care s-auă executată lucr riă deă modificareă şi/sauă s-aă schimbată destina iaă acestora,ă
f r ăob inereaăautoriza ieiădeăsecuritateălaăincendiu;
c) nerespectareaă cerin eloră careă auă stată laă bazaă emiteriiă avizuluiă sauă autoriza ieiă
de securitate la incendiuăceăimpunăpierdereaăvalabilit iiăacestora;
d) nerespectareaă deă c treă serviciileă deă urgen ă private,ă constituiteă caă societ iă
reglementateă deă Legeaă societ iloră nr. 31/1990,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă aă criteriiloră deă performan ă careă auă stată laă bazaă emiteriiă
avizelorădeăînfiin areăşiăpentruăsectorulădeăcompeten ;
e) func ionareaăserviciiloră deăurgen ăprivateădup ăanulareaă avizuluiădeăînfiin areă
şi/sauăavizuluiăpentruăsectorulădeăcompeten .
VI. cuă amend ă deă laă 30.000ă leiă laă 100.000ă leiă şiă oprireaă func ion riiă oriă utiliz riiă
construc iiloră sauă amenaj rilor,ă caă sanc iuneă contraven ional ă complementar ,ă
pentruă înc lcareaă grav ă aă cerin eiă deă securitateă laă incendiuă înă ceeaă ceă priveşte
periclitareaă vie iiă ocupan iloră şiă for eloră deă interven ie,ă neasigurareaă stabilit iiă
elementeloră portante,ă respectivă aă limit riiă propag riiă foculuiă şiă fumuluiă înă interiorulă
edificiuluiăşiălaăvecin t i,ăpotrivităcriteriilorăstabiliteăprinăhot râreăaăGuvernului.
Art. 45. - (1) Sanc iunileă contraven ionaleă seă aplic ă persoaneloră fiziceă sauă
juridice,ădup ăcaz.
(2) Contravenientulă poateă achitaă jum tateă dină minimulă amenziiă prev zuteă înă
prezentaălege,ăpeăloc,ănumaiă pentruă contraven iileăsanc ionateă cuăamend ăală c reiă
cuantumăesteădeăpân ălaă2.500ălei,ărespectivăînătermenădeăcelămultă48ădeăoreădeălaă
data încheierii procesului-verbală ori,ă dup ă caz,ă deă laă dataă comunic riiă acestuia,ă
pentruătoateăcategoriileădeăcontraven ii.
(3) Contraven iileă laă normeleă deă prevenireă şiă stingereă aă incendiiloră şiă sanc iunileă
contraven ionaleăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului.
Art. 46. - (1) Constatareaăcontraven iilorăşiăaplicareaăsanc iunilorăprev zuteălaăart.
44 se fac deăc treăpersonalulăprev zutălaăart.ă28ăalin. (2).
(2) Peă durataă deă oprireă aă func ion riiă oriă utiliz riiă construc iiloră sauă amenaj riloră
potrivit art. 44 pct. VI, acestora li se aplic /ridic ă sigiliulă deă c treă personalulă
prev zutălaăart.ă28ăalin. (2).
(3) Primariiă constat ă şiă sanc ioneaz ă contraven iileă prev zuteă laă art.ă 44ă pct.ă Iă lit.
b), pct. III lit. a) şiăe) şiăpct. IV lit. a).
(4) Prină derogareă deă laă dispozi iileă art.ă 32ă alin. (3) dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă
2/2001ăprivindăregimulăjuridicăalăcontraven iilor,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riă
prin Legea nr. 180/2002,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă plângerea
împotriva procesului-verbalădeăconstatareăaăcontraven ieiăşiădeăaplicareăaăsanc iuniiă
nuă suspend ă executareaă sanc iuniiă contraven ionaleă complementareă aplicateă
potrivit art. 44 pct. VI.
(5) Înăm suraăînăcareăprezentaălegeănuădispuneăaltfel,ăcontraven iilorăprev zuteălaă
art. 44 leăsuntăaplicabileădispozi iileăOrdonan eiăGuvernuluiănr. 2/2001,ăaprobat ăcuă
modific riă şiă complet riă prină Legeaă nr. 180/2002,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.
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Art. 461. - (1) Aplicareaă sigiliuluiă laă construc iileă sauă amenaj rileă operatoruluiă
economică înă punctulă deă lucruă vizeaz ă aplicareaă acestuiaă doară peă c ileă deă accesă
destinate clien iloră şiă înă situa iaă înă careă operatorulă economică areă sediul/punctulă deă
lucruă şiă domiciliulă înă aceeaşiă loca ieă cuă privireă laă careă seă efectueaz ă aplicareaă
sigiliului.
(2) Concomitentăcuăaplicareaăsigiliuluiălaăconstruc iileăsauăamenaj rileăoperatorului
economicăînăpunctulădeălucru,ăpersonalulăprev zutălaăart.ă28ăalin. (2) afişeaz ălaălocă
vizibilă ună anun ă referitoră laă oprireaă func ion riiă oriă utiliz riiă construc iiloră sauă
amenaj rilorăoperatoruluiăeconomic.
(3) Anun ulă prev zută laă alin.ă (2)ă seă afişeaz ă dină interiorulă construc iiloră sauă
amenaj riloră operatoruluiă economică înă punctulă deă lucruă peă geamurileă tuturoră uşiloră
deăaccesădestinateăintr riiăclien ilorăsauăpeăgeamulăferestrelor,ădup ăcaz,ăînăaşaăfelă
încâtăs ăfieăvizibil din exterior.
(4) Anun ulăprev zutălaăalin.ă(2)ăseătip reşteăcuălitereădeătiparădeăminimumă10ăcmă
şiăareăurm torulăcon inut:
" Oprireaă func ion riiă oriă utiliz riiă construc iiloră sauă amenaj riloră deă c treă
Inspectoratulă pentruă Situa iiă deă Urgen ă pentruă înc lcareaă grav ă aă cerin eiă deă
securitateălaăincendiuăînăceeaăceăpriveşteăpericlitareaăvie iiăocupan ilorăşiăfor elorădeă
interven ie,ă neasigurareaă stabilit iiă elementeloră portante,ă respectivă aă limit riiă
propag riiăfoculuiăşiăfumuluiăînăinteriorulăedificiuluiăşiălaăvecin t i."
(5) Înă momentulă aplic rii/ridic riiă sigiliuluiă laă construc iileă sauă amenaj rileă
operatoruluiă economică înă punctulă deă lucruă personalulă prev zută laă art.ă 28ă alin. (2)
încheie un proces-verbal de aplicare/ridicare a sigiliului.
(6) Dac ăaplicareaăsigiliuluiălaăconstruc iileăsauăamenaj rileăoperatoruluiăeconomică
înă punctulă deă lucruă nuă poateă fiă realizat ă laă dataă constat riiă faptei,ă personalulă
prev zută laă art.ă 28ă alin. (2) încheie un proces-verbală înă careă seă descriuă faptaă şiă
împrejur rileăcareănuăauăpermisăaplicareaăsigiliului.
(7) Ridicareaă sigiliuluiă laă construc iileă sauă amenaj rileă operatoruluiă economică înă
punctul de lucru poate avea loc în oricareădintreăurm toareleăsitua ii:
a) împlinireaătermenuluiăpentruăcareăaăfostădispus ăoprireaăfunc ion riiăoriăutiliz riiă
construc iilorăsauăamenaj rilorăconstruc iilorăoriăamenaj rilorăoperatoruluiăeconomică
în punctul de lucru;
b) în baza unei hot râriăjudec toreştiăexecutorii;
c) schimbareaăproprietaruluiăsauăutilizatoruluiăspa iuluiăînăcareăseăafl ăconstruc iileă
sauăamenaj rileăoperatoruluiă economică înăpunctulădeălucru,ăînăcondi iileă înă careăseă
schimb ădestina iaăconstruc ieiăsauăprofilul de activitate;
d) lucr riă deă repara iiă urgenteă sauă necesareă realiz riiă cerin eiă deă securitateă laă
incendiuăînăincintaăconstruc iilorăsauăamenaj rilorăoperatoruluiăeconomicăînăpunctulă
de lucru;
e) ob inereaăautoriza ieiădeăsecuritateălaăincendiu.
(8) Înă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (7)ă lit.ă b)-e)ă contravenientulă areă obliga iaă deă aă
solicita,ă înă scris,ă institu ieiă înă careă îşiă desf şoar ă activitateaă personalulă prev zută laă
art. 28 alin. (2) care a aplicat sigiliulă laă construc iileă sauă amenaj rileă operatoruluiă
economică înă punctulă deă lucruă ridicareaă sigiliului,ă ataşândă totodat ă înscrisuriă
doveditoare.
(9) Ridicareaăsigiliuluiăseărealizeaz ăînămaximumă5ăzileădeălaăprimireaăsolicit rii.
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(10) Înă cazulă prev zută laă alin.ă (7)ă lit.ă d)ă termenulă pentruă careă aă fostă dispus ă
perioadaădeăridicareăaăsigiliuluiănuăpoateădep şiătimpulănecesarărealiz riiălucr rilorăînă
cauz .ă Dup ă realizareaă scopuluiă pentruă careă aă fostă solicitat ă ridicareaă sigiliului,ă laă
construc iileă sauă amenaj rileă operatoruluiă economică înă punctulă deă lucruă seă aplic ă
sigiliulăpân ălaăob inereaăautoriza ieiădeăsecuritateălaăincendiu.
(11) Operatorulă economică poateă faceă solicitareaă prev zut ă laă alin.ă (7)ă lit.ă c)ă oă
singur ădat ăpeătoat ăperioadaăpentruăcareăaăfostădispus ăm suraăopririiăfunc ion riiă
oriăutiliz riiăconstruc iilorăsauăamenaj rilorăînăpunctulădeălucru.
CAPITOLUL VI
Dispozi iiăfinale
Art. 47. - (1) Organizarea,ă conducerea,ă îndrumareaă şiă controlulă activit iiă deă
ap rareă împotrivaă incendiiloră înă unit ileă structuriloră deă ap rareă şiă securitateă
na ional ă seă realizeaz ă potrivită prevederiloră prezenteiă legi,ă peă bazaă normeloră
aprobateădeăconduc toriiăstructurilorărespective,ăcuăavizulăInspectoratuluiăGeneral.
(2) Laă unit ileă dină structurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă Inspectoratulă Generală şiă
inspectorateleă exercit ă controlulă asupraă moduluiă deă aplicareă aă prevederiloră legaleă
privindă ap rareaă împotrivaă incendiilor,ă numaiă laă solicitareaă comandan iloră sauă aă
şefilorăacestora.
(3) La sediile Parlamentului,ăAdministra ieiăPreziden iale,ăGuvernului,ăprecumăşiălaă
alteă obiectiveă deă importan ă deosebit ă aflateă înă administrareaă autorit iloră publiceă
centraleă seă potă constitui,ă prină hot râreă aă Guvernului,ă subunit iă profesionisteă
specialeă deă interven ie; institu iileă men ionateă asigur ă gratuită imobilele,ă spa iileă şiă
utilit ileănecesareăînăvedereaăfunc ion riiăşiădesf şur riiăactivit ilorăsubunit ilor.
Art. 48. - (1) Interven iaă pentruă stingereaăincendiiloră şiă salvareaăpersoanelorăînă
subteran, la operatoriiă economiciă careă produc,ă stocheaz ă sauă utilizeaz ă substan eă
toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele
nucleare,ă laă naveleă aflateă înă porturiă şiă înă apeleă teritorialeă române,ă laă infrastructuraă
de metrou, pe caleaă ferat ,ăaeroporturi,ă platformeămaritimeădeăforajăşiă extrac ieăseă
asigur :
a) imediat,ădeăoperatoriiăeconomiciăcareăadministreaz ăsectorulărespectiv,ăpentruă
punereaă înă siguran ă provizorieă aă instala iiloră speciale,ă deă alimentareă aă fluxuluiă
tehnologicăşi,ăînăcazulăexisten eiăserviciilorăprivateăpentruăsitua iiădeăurgen ,ăpentruă
limitareaăşiăînl turareaăefectelorăsitua ieiădeăurgen ;
b) deă serviciileă profesionisteă pentruă situa iiă deă urgen ,ă pentruă limitareaă şiă
înl turareaă efecteloră situa iei deă urgen ,ă careă preiauă înă coordonareă opera ional ă
toateăfor eleăşiămijloacele,ălaămomentulăsosiriiălaăloculăinterven iei.
(2) Laăinfrastructuraădeămetrou,ăinterven iaăpentruăstingereaăincendiilorăşiăsalvareaă
persoaneloră seă realizeaz ă potrivită uneiă proceduriă aprobateă deă c treă Ministerulă
AfacerilorăInterneăşiăMinisterulăTransporturilor.
(3) Interven iaă pentruă stingereaă incendiiloră şiă salvareaă persoaneloră înă exploat riă
miniereă subteraneă şiă înă mediulă subterană speologică seă asigur ă numaiă deă echipeă
specializateă aleă operatoriloră economiciă careă administreaz ă sectorulă respectiv,ă cuă
asisten aătehnic ăaăInspectoratuluiăGeneralăpentruăSitua iiădeăUrgen .
Art. 49. - (1) Laboratoareleădeăîncerc riălaăfocăseăautorizeaz ăînăcondi iileălegii.
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(2) Regulamentulădeăautorizareăaălaboratoarelorădeăîncerc riălaăfocăseăelaboreaz ă
deă Inspectoratulă General,ă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă administra ieiă şiă
internelorăşiăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
Art. 50. - (1) Mijloacele tehniceă pentruă ap rareaă împotrivaă incendiiloră şiă
echipamentelorădeăprotec ieăspecificeăseăintroducăpeăpia ăşiăseăutilizeaz ăconformă
legii.
(2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformit iiă produselor,ă republicat ,ăintroducereaăpeăpia ăaăproduselorăprev zuteă
laă alin.ă (1)ă seă faceă peă bazaă evalu riiă conformit iiă fa ă deă reglement rileă elaborateă
de Inspectoratul General.
(3) Metodologiaădeă certificareăaăconformit iiă produseloră prev zuteă la alin. (2) se
elaboreaz ă deă Inspectoratulă General,ă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă
administra ieiăşiăinternelorăşiăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
Art. 51. - (1) Proiectarea,ă executarea,ă verificarea,ă între inereaă şiă repararea
sistemeloră şiă instala iiloră deă ap rareă împotrivaă incendiilor,ă efectuareaă lucr riloră deă
termoprotec ieăşiăignifugare,ădeăverificare,ăîntre inereăşiăreparareăaăautospecialelorăşiă
aă altoră mijloaceă tehniceă destinateă ap r riiă împotrivaă incendiiloră seă efectueaz ă deă
c treăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceăatestate.
(2) Atestareaă persoaneloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă faceă peă bazaă metodologieiă
elaborateădeăInspectoratulăGeneral,ăaprobat ădeăministrulăadministra ieiăşiăinterneloră
şiăpublicat ăînăMonitorulăOficialăal României, Partea I.
Art. 52. - Înă localitateaă undeă func ioneaz ă serviciiă deă urgen ă profesioniste,ă
consiliulălocalănuăareăobliga iaăconstituiriiăserviciilorădeăurgen ăvoluntare.
Art. 53. - Personalulă serviciiloră deă urgen ă nuă r spundeă deă pagubele inerente
procesuluiădeăinterven ie.
Art. 54. - (1) Personalulă serviciiloră deă urgen ă profesionisteă careă aă îndeplinită oă
perioad ădeăminimumă10ăaniăatribu iiăprivindăap rareaăîmpotrivaăincendiilor,ăc ruiaăiau încetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile
acestuia,ă poateă primi,ă laă cerere,ă brevetulă deă Pompieră specialist,ă diferen iată peă
categorii de personal.
(2) Modulădeăeliberareăşiădrepturileăconferiteăprinăacestăbrevetăvorăfiăstabiliteăprină
regulament aprobatăprinăordinăalăministruluiăadministra ieiăşiăinternelor.
Art. 55. - (1) Anuală seă organizeaz ă concursuriă profesionaleă aleă serviciiloră deă
urgen ăşiăcercurilorădeăeleviăPrieteniiăpompierilor.
(2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgen ă seă desf şoar ă peă bazaă
regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului
administra ieiăşiăinternelor,ăcareăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaă
I.
(3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se
desf şoar ă peă bazaă regulamentuluiă elaborată deă Inspectoratulă General,ă înă
colaborareă cuă autoritateaă na ional ă pentruă reglementareaă activit iloră deă
înv mânt,ăaprobatăprinăordinăalăacesteiăautorit iăşiăpublicatăînăMonitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 56. - (1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se
elaboreaz ădeăautorit ileăresponsabileăînătermenădeă90ădeăzileădeălaădataăintr riiăînă
vigoare a acesteia.
23

(2) Peădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăabrog ăOrdonan aăGuvernuluiănr.
60/1997 privindă ap rareaă împotrivaă incendiilor,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ănr.ă225ădină30ăaugustă1997,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riă
prin Legea nr. 212/1997,ăcuămodific rileă şiăcomplet rileăulterioare,ăprecumăşiăoriceă
alteădispozi iiăcontrare.
Aceast ă legeă aă fostă adoptat ă deă Parlamentulă României,ă cuă respectareaă
prevederilor art. 75 şiăaleăart.ă76ăalin. (2) dinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat .
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