


Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă (IGSU).

Până în anul 2004, măsurile de protecție civilă și stingere a incendiilor se realizau 
de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari și Comandamentul 

Protecției Civile, instituții aflate sub coordonarea Ministerului de Interne.

Obiectivul fundamental al activității desfășurate de IGSU vizează eficientizarea acțiunilor de 
prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a 

riscurilor și asigurării stării de normalitate a vieții comunităților umane și este atins prin 
multitudinea de activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, 

descarcerare și prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de 
inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, 

asistența persoanelor aflate în situații critice, intervenția la accidente tehnologice, 
radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamități naturale sau antropice.

Cu 85 de ani in urma, mai precis, la 28 februarie 1933, Regele Carol al ll-lea semna Inaltul
Decret Regal nr. 468 prin care aproba Regulamentul de Functionare a Apararii Pasive contra 

Atacurilor Aeriene, actul de infiintare a PROTECTIEI CIVILE din ROMANIA.

www.igsu.ro

http://www.igsu.ro/


I.G.S.U. componentă a S.N.M.S.U.
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Statistici

https://www.igsu.ro/documente/informare_publica/evaluari/Analiza_statistica_01.01.2017-31.12.2017.pdf







Cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate

pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a 

Directivei 89/106/CEE a Consiliului



Construcţiile, instalaţiile şi amenajările trebuie să fie proiectate şi executate 

astfel încât, pe toată durata de viaţă a acestora, în cazul iniţierii unui 

incendiu, să se asigure: 

a) estimarea stabilităţii elementelor portante pentru o perioadă determinată 

de timp; 

b) limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei; 

c) limitarea propagării incendiului la vecinătăţi; 

d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condiţii de siguranţă sau de 

a fi salvaţi prin alte mijloace; 

e) securitatea forţelor de intervenţie.
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CERTIFICAT DE URBANISM
(Legea nr.50/1991)

AVIZ DE SECURITATE LA 
INCENDIU

(Legea nr.307/2006; H.G.R. 
nr.571/2016; O.M.A.I. 

nr.129/2016)

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
(Legea nr.50/1991)

RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(Legea nr. 307/2006 si H.G.R. nr.273/1994)

AUTORIZAŢIE DE 
SECURITATE LA INCENDIU

(Legea nr.307/2006; H.G.R. 
nr.571/2006; O.M.A.I. 

nr.129/2011)

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A 
CONSTRUCŢIEI

CONTROL LA 
OBIECTIVELE DE 

INVESTIŢII
(O.M.A.I. nr. 89/2013)



Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Acte normative care reglementează activitatea de apărare 
împotriva incendiilor

Art. 19 lit. c) să solicite și să obțină avizele și
autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute
de lege și să asigure respectarea condițiilor care
au stat la baza eliberării acestora.



Valabilitatea autorizaţiei de securitate la 
incendiu

• Schimbare proprietar;

• Schimbare utilizatori;

• Schimbare de destinaţie;

• Modificarea construcţiilor existente (Legea nr. 50/1991)

• modificări structurale;

• modificări nestructurale.



Campanii I.G.S.U.

• FOC – ,,Flăcările Omoară Copii”, http://www.f-o-c.ro/

• RISC – ,,Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale” (proiectul 1) - electrice

• ,, Siguranţa nu e un joc de noroc!”(proiectul 2) – gaze naturale, 

• ,,Nu tremur la cutremur!” http://www.nutremurlacutremur.ro/

• ,,Risc - Mai bine previi, decât să nu fii!”

• ,,Marți 13 - Ziua Informării Preventive”

• ,,Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale! ”

http://risc.info.ro/
https://www.youtube.com/user/InformarePreventiva

http://www.f-o-c.ro/
http://www.nutremurlacutremur.ro/
https://www.youtube.com/user/InformarePreventiva
https://www.youtube.com/user/InformarePreventiva


dr. ing. Ionel – Puiu GOLGOJAN
0740.48.44.51

puiugolgojan@yahoo.com

mailto:puiugolgojan@yahoo.com

