
DOCUMENTE pe baza cărora se solicită  

AVIZELE DE SECURITATE LA INCENDIU  

(Anexa 2 – OMAI 129/2016) 
Documente necesare Nr. 

crt. 
 
Categorii de construcţii, sisteme şi instalaţii prevăzute in anexa nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării 
privind securitatea la incendiu, in funcţie de stadiul de execuţie 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) 

1. Construcţii noi X X X X X1)  X          X 

2. Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare 
şi/sau schimbare a destinaţiei pentru care se emit autorizaţii de 
construire 
 

X X X X X1)  X      X    X 

3. Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare 
şi/sau schimbare a destinaţiei pentru care nu se emit autorizaţii 
de construire 

X  X X X1)   X     X    X 

4. Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, 
cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide 
petroliere ori staţii mixte, precum şi staţii de depozitare si 
distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept 
combustibil pentru vehicule (GNCV)2)' 

X X X X X1)      X   X  X X 

5. Amplasare construcţii în interiorul parcelelor şi asigurarea 
posibilităţilor de acces la drumurile publice 

X    X3) X           X 

6. Sisteme şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea 
incendiilor la platforme şi parcuri industriale noi sau existente, la 
care se execută lucrări de modificare 

X   X X4)       X     X 

7. Instalaţii de stingere, noi sau existente, la care se execută lucrări 
de modificare, din clădiri existente care se supun 
avizării/autorizării 

X   X X5)     X  X6)   X  X 

8. Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, noi 
sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri 
existente, care se supun avizării/autorizării 

X   X     X        X 

 
 
 
 
 
 
 



1.NOTE: 
1) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor 

faţă de vecinătăţile pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu al 
acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor. 

2) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun, în mod corespunzător, documentele menţionate la nr. crt. 1, 2 
sau 3, după caz. 

3)   Pe care se precizează distanţele faţă de vecinătăţi, lungimea, lăţimea şi denumirea căilor de acces la drumurile publice. 
4) Cuprinde amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente pe care se marchează gospodăria de apa, 

distanţele dintre hidranţi de  incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, 
menţionându-se denumirea şi lăţimea lor. 

5) În cazul reţelei de hidranţi exteriori.  
6)   Pentru hidranţi exteriori. 

 
 

Descrierea documentelor prevăzute in tabel: 
a) cerere-tip; 
b) certificatul de urbanism; 
c) scenariul de securitate la incendiu; 
d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii 
după caz; 
e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000; 
f)  dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului; 
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la 
incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu", întocmite la faza de proiectare pentru 
autorizaţia de construire; 
h) piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse 
măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu"; 
i) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz; 
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema 
izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere; 
k) scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu", după caz; 
I) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de 
incendiu, după caz; 
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, 
după caz, pe care se marchează modificările propuse; 
n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori 
limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia; 
o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţia de 
hidrofor, sceme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere; 
p) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX; 
q) opis cu documentele depuse. 


