Spețe cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare la acestea

Nr.
crt.

Speță

Soluții de îndrumare

1.

Unde pot reclama o neregulă din
domeniul apărării împotriva
incendiilor?

2.

Unde pot consulta legislaţia specifică
domeniului apărării împotriva
incendiilor?
Ce trebuie să cunosc despre verificarea
şi întreţinerea coşului de fum aferent
instalaţiei de încălzire?

Problemele sau neregulile din domeniul apărării împotriva incendiilor pot fi sesizate instituţiei
primarului competentă pentru teritoriul unde se semnalează aspectul respectiv (temei legal art. 14 lit. p) din
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată) sau inspectoratelor pentru situaţii de
urgenţă competente (temei legal art. 11 lit. v) din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste).
Legislatia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor poate fi consultată accesând pagina

3.

4.

Care sunt aspectele care trebuie avute în
vedere atunci când se intenţionează
utilizarea lampioanelor zburătoare cu
aer cald, la diverse ocazii?

https://www.igsu.ro/InformatiiGenerale/BibliotecaPrevenire

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 163/2007 prevăd, la art. 85 alin. (3), că “verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea
periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii”, iar la art. 96 lit. a), că, între măsurile de
prevenire care se iau înainte de începerea sezonului rece, este şi cea care se referă la controlul instalaţiilor şi
al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile
populaţiei, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de
fum, şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi. Standardul SR
EN 15287-1 Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum Partea 1: Coşuri
de fum pentru aparate de încălzire neetanşe - recomandă verificarea coșurilor de fum, cel puţin o dată pe an,
de către o persoană autorizată. În contextul prevederilor în domeniu, legislaţia vizează şi pârghia
sancţionatorie pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe acest segment de activitate. Astfel, art. 1 pct. 2 lit. i) din
Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire
şi stingere a incendiilor prevede sancţionarea cu amendă de la 500 la 1000 lei a neexecutării verificării,
reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi
nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora.
Lansarea obiectelor cu material incandescent (lampioane) este interzisă în anumite zone care privesc
siguranţa zborurilor, conform Ordinului comun al ministrului apărării naţionale şi al ministrului
transporturilor nr. M. 125/1378 din 2013 privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice
civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui pericol
pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi. În cazul în care
lansarea lampioanelor se va realiza în afara zonelor cu servituţi aeronautice, având în vedere că lampioanele
zburătoare sunt propulsate în aer de flacăra produsă după aprinderea elementului combustibil, vă informăm
că, potrivit prevederilor art. 97 alin. (1) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate
prin OMAI nr.163/2007, „utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este
interzisă...”.

Nr.
crt.

5.

Speță

Care sunt obligaţiile pe care trebuie sa
le îndeplinească asociaţiile de
proprietari din punct de vedere al
apărării împotriva incendiilor?

Soluții de îndrumare
La nivel internaţional s-a constatat că lampioanele zburătoare au constituit surse de producere a
incendiilor la construcţii, în general înalte şi foarte înalte (balcoane, copertine, terase etc.), la vegetaţie
uscată şi la păduri şi, în consecinţă, se impun a fi luate toate măsurile necesare, de către organizatorul
evenimentului, pentru evitarea unor evenimente cu efecte negative asupra vieţii, bunurilor şi mediului.
Legislaţia în domeniul apărării împotriva incendiilor nu prevede emiterea, din partea instituţiei
noastre, de avize sau acorduri cu privire la acest tip de activitate. În situaţia în care aceasta se va organiza,
înainte de a fi lansate lampioanele, vă recomandăm să aveţi în vedere următoarele aspecte care privesc
prevenirea unor evenimente nedorite:
a. respectarea instrucţiunilor producătorului privind modul de utilizare în siguranţă a lampioanelor
zburătoare;
b. lampioanele zburătoare vor fi lansate doar de către persoane adulte responsabile, care în prealabil
s-au informat asupra modului de utilizare în siguranţă a acestora;
c. lampioanele zburătoare se vor lansa numai în spaţii exterioare deschise, largi, la distanţă mare de
arbori, linii de alimentare cu energie electrică sau pentru alte utilităţi pozate suprateran, construcţii, în
general înalte şi foarte înalte (inclusiv balcoane, copertine, terase etc.) sau alte zone potenţial a fi puse în
pericol;
d. lampioanele zburătoare nu se vor lansa la o distanţă mai mică de 10 km de orice aeroport sau cale
rutieră circulată, lumina acestora putând fi interpretată ca un semnal luminos ce poate deruta ori distrage
atenţia piloţilor sau conducătorilor auto etc.
e. lampioanele zburătoare se vor lansa numai în condiţii meteo favorabile, fără vânt. În cazul în care
vântul bate uşor, este necesară asigurarea asupra faptului că lampioanele zburătoare lansate nu se vor
deplasa deasupra participanţilor la evenimente, clădirilor, arborilor, aeroporturilor, şoselelor circulate sau în
orice altă zonă unde acestea pot genera incidente cu efecte negative asupra vieţii, bunurilor şi mediului;
f. se va asigura dotarea locului de desfăşurare a evenimentului cu mijloace de stingere adecvate,
pentru operativitatea intervenției în caz de incendiu.
Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor republicată, persoanele fizice şi juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea şi aplicarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi de consecinţele producerii incendiilor.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea locuinţei nr. 114 din 1996, republicată, în clădirile de
locuit cu mai multe locuinţe, proprietarii răspund de asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a
locuinţelor aflate în proprietate exclusivă şi a spaţiilor aflate în proprietate indiviză. Totodată, potrivit art. 3
alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și
administrarea condominiilor, în cazul condominiilor se constituie asociaţii de proprietari în scopul

Nr.
crt.

Speță

6.

Care este dotarea minimă cu mijloace
tehnice de apărare împotriva incendiilor
pentru blocurile de locuinţe?

7.

Ce obligaţii au locatarii unui bloc de
locuinţe privind asigurarea evacuării în
caz de incendiu?

Soluții de îndrumare
exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin asupra proprietăţii comune. În conformitate cu art. 66 alin.
(1) lit. p) din aceeași lege, administratorul condominiului are utmăroarea atribuție: ”asigură, prin controale
periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părţilor comune,
funcţionalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în caz de incendiu şi a celor de
acces, intervenţie şi salvare şi comunică de urgenţă preşedintelui asociaţiei de proprietari/comitetului
executiv neregulile identificate”.
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată nu stabileşte distinct obligaţii
pentru asociaţiile de proprietari, dar statuează, printre altele, obligaţiile generale ale persoanelor fizice şi
juridice şi cele ale utilizatorului unei construcţii. Astfel, potrivit prevederilor art. 20 din actul normativ
menţionat „persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil
trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.” De asemenea, la capitolul IV din
Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007, sunt reglementate
aspecte importante ce vizează măsurile generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, a căilor de evacuare, precum şi în locuinţele unifamiliale şi
multifamiliale.
Potrivit prevederilor anexei nr. 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobat prin
OMAI nr. 163/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Anexei nr. 5 la
Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei, indicativ NP-073-2002, aprobate cu Ordinul ministrului lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei nr. 1992/2002, pentru fiecare nivel/apartament al clădirilor de locuit este
prevăzut un stingător de incendiu cu performanţa de stingere echivalentă cu focarele 21A şi 113B, conform
standardului de referinţă SR EN 3-7. Totodată, conform prevederilor art. 119 din Normele generale de
apărare împotriva incendiilor, pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în
bucătării a unui stingător sau a unei pături antifoc.
În conformitate cu prevederile art. 107 lit. b) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor,
aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în
siguranţă în caz de incendiu, căile de evacuare se păstrează libere şi în stare de utilizare la parametrii la care
au fost proiectate şi realizate. Totodată, se interzice blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu
materiale care reduc lăţimea şi înălţimea liberă de circulaţie stabilită, conform prevederilor art. 110 alin. (1),
Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007. Prin urmare, nu se
permite depozitarea pe căile de evacuare a obiectelor care diminuează gabaritul acestor sau care pot afecta
evacuarea (de exemplu: biciclete, cărucioare, mobilă, frigidere, ghivece de flori etc.).
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8.

Care sunt categoriile de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi/sau
autorizării din punct de vedere al
securităţii la incendiu?

9.

Care sunt categoriile de construcţii la
care se realizează adăposturi de
protecţie civilă respectiv, se amenajează
puncte de comandă?

10.

Care sunt documentele necesare pentru
obţinerea avizului şi/sau autorizaţiei de
securitate la incendiu respectiv,
protecţie civilă?

11.

Cum se interpretează art. 39 alin. (1) din
Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor republicată

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării din punct de vedere al
securităţii la incendiu sunt reglementate prin dispoziţiile H.G.R. nr. 571/2016. Este necesar ca solicitanţii să
contacteze inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-Ilfov, în a cărui zonă de competenţă
este amplasată construcţia şi să prezinte acestora documente relevante cum ar fi: certificatul de urbanism,
documentaţia tehnică, după caz.
Lista website-urilor inspectoratelor subordonate IGSU este disponibilă în pagina
https://www.igsu.ro/InformatiiGenerale/UnitatiSubordonate
Puteți verifica dacă pentru investiția/construcția dumneavoastră aveți obligația să obțineți
aviz/autorizație de securitate la incendiu folosind Ghidul IGSU disponibil în pagina
http://www.ijsunt.ro/ghid/
Categoriile de construcţii la care se realizează adăposturi de protecţie civilă, respectiv se amenajează
puncte de comandă de protecţie civilă sunt reglementate prin dispoziţiile H.G. nr. 862/2016. Este necesar ca
solicitanţii să contacteze inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-Ilfov în a cărui zonă de
competenţă este amplasată construcţia şi să prezinte acestora documente relevante cum ar fi: certificatul de
urbanism, documentaţia tehnică, după caz.
Lista website-urilor inspectoratelor subordonate IGSU este disponibilă în pagina
https://www.igsu.ro/InformatiiGenerale/UnitatiSubordonate
Puteți verifica dacă pentru investiția/construcția dumneavoastră aveți obligația să obțineți
aviz/autorizație de securitate la incendiu folosind Ghidul IGSU disponibil în pagina
http://www.ijsunt.ro/ghid/
Documentele necesare obţinerii avizelor şi/sau autorizaţiilor sunt prevăzute în Normele metodologice
de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr.
129/2016. Pentru detalii, solicitanţii trebuie să contacteze inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
judeţean/Bucureşti-Ilfov, în a cărui zonă de competenţă este amplasată construcţia pentru care se solicită
avizul şi/sau autorizaţia.
Lista website-urilor inspectoratelor subordonate IGSU este disponibilă în pagina
https://www.igsu.ro/InformatiiGenerale/UnitatiSubordonate
Puteți verifica dacă pentru investiția/construcția dumneavoastră aveți obligația să obțineți
aviz/autorizație de securitate la incendiu folosind Ghidul IGSU disponibil în pagina
http://www.ijsunt.ro/ghid/
Articolul 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată se
referă la încadrarea în condiţiile de muncă a personalului angajat al serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă şi nu la condiţiile de salarizare a personalului. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. a), art. 8 şi art. 9
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12.

Cine are obligaţia de a încadra cadru
tehnic cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor?

13.

Care este baza legală ce face referire la
modul de evacuare a elevilor cu
dizabilităţi din clădirile de învăţământ
în cazul producerii unui incendiu?

14.

Cine are obligaţia să asigure evacuarea
şi salvarea elevilor cu dizabilităţi din
clădirile de învăţământ în cazul
producerii unui incendiu ?

Soluții de îndrumare
din H.G.R. nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în
condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, „angajatorul solicită Inspectoratului Teritorial
de Muncă reînnoirea avizului de încadrare a locului de muncă în condiţii deosebite, nominalizează salariaţii
care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite şi stabileşte prin decizie perioadele
în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiţii deosebite”.
Obligativitatea operatorilor economici şi a consiliilor locale de a încadra cadru tehnic cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor este stabilită potrivit prevederilor Ordinului ministrului
administraţiei şi internelor nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi
operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor republicată „persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi
dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa,
bunurile şi mediul”. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu sunt elemente componente ale
planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi fac parte din categoria documentelor şi evidenţelor specifice
apărării împotriva incendiilor aprobate de către conducătorul instituţiei, potrivit prevederilor art. 19 din
Legea nr. 307/2006 coroborate cu cele ale art. 18, lit. k) din Normele generale de apărare împotriva
incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Neafişarea şi
neactualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu constituie o neregulă de ordin organizatoric privind
apărarea împotriva incendiilor şi se sancţionează contravenţional, în conformitate cu prevederile art. 1,
punctul (3) lit. q) din H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor.
Potrivit prevederilor art. 7, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 republicată, în caz de incendiu, orice
persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în
dificultate, din proprie iniţiativă, la solicitarea victimei, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă care
asigură intervenţia în această situaţie. Astfel, potrivit prevederilor art. 25, lit. c) şi art. 26 din O.M.A.I. nr.
163/2007, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la
locul de muncă cuprinde stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea
persoanelor, iar una dintre operaţiunile specifice intervenţiei la locul de muncă presupune salvarea acestora
conform planurilor stabilite. În concluzie, în cazul producerii unui incendiu la o unitate de învăţământ, până
la sosirea forţelor specializate ale serviciilor de urgenţă profesioniste, obligativitatea salvării şi evacuării
elevilor cu dizabilităţi revine personalului nominalizat să îndeplinească aceste atribuţii în organizarea
intervenţiei la locul de muncă.
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15.

Cum se efectuează instructajul periodic
al salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă?

16.

De unde pot fi preluate
materialele/spoturile aferente
campaniilor de informare preventivă?
Pot fi utilizate materialele de informare
preventivă realizate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă şi
descărcate de pe internet?
Unde pot reclama blocarea accesului pe
domeniul public?

Periodicitatea instructajului periodic al salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este reglementată
de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind
instruirea salariaţilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protecţiei civile
şi se execută astfel:
 conform art. 26, pentru categoriile de personal prevăzute în cuprinsul acestui articol, cu specificaţia
că prima categorie se referă strict la angajaţii cu funcţii de execuţie sau operative care sprijină
serviciile de urgenţă, prevăzuţi în documentele de apărare şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
 conform art. 22 şi art. 25, pentru personalul propriu operatorului economic care îşi desfăşoară
activitatea în spaţiile deţinute de către acesta, necuprins în categoriile de la art. 26;
 conform art. 61, alin. (1) şi (2), pentru personalul operatorului economic care îşi desfăşoară
activitatea în spaţii pe care le deţine în indiviziune sau le utilizează în comun şi nu face obiectul art.
26.
Materialele de informare preventivă sunt postate şi pot fi descărcate de pe site-urile dedicate fiecărei
campanii, respectiv www.risc.info.ro, www.nutremurlacutremur.ro, precum şi de pe site-ul de distribuţie
conţinut video - Youtube la contul: InformarePreventiva IGSU
Materialele informativ-educative pot fi utilizate fără a se aduce modificări asupra conţinutului şi
formei acestora.

17.

18.

19.

Identificarea, evaluarea și controlul
riscurilor de incendiu constituie o
obligație actuală?

Pentru încălcări ale legislaţiei în domeniul disciplinei în construcţii, cu excepţia restricţionării căilor
de acces pentru autospecialele de pompieri, puteţi să vă adresaţi poliţiei locale a municipiului Bucureşti sau
din localitatea unde aţi constatat încălcarea (temei legal Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale,
republicată, cu modificări şi completări).
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor republicată (articol unic, punctul 1), a fost eliminată, din sarcina
administratorului/conducătorului instituţiei, obligaţia principală „să asigure identificarea şi evaluarea
riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu
natura şi nivelul riscurilor”. De asemenea, potrivit aceluiaşi act normativ (articol unic, punctul 3) s-a
eliminat temeiul legal pentru metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu.
Prin urmare, Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu aprobată
prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 210/2007 nu mai produce efecte juridice.
Proiectanții, în baza obligației prevăzute la art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor republicată realizează identificarea și stabilesc nivelurile riscurilor de incendiu pentru
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20.

Până când se dispune oprirea
funcționării ori utilizării construcţiilor
sau amenajărilor? Sunt excepții
prevăzute de lege?

21.

Care sunt situațiile în care se poate
ridica sigiliul la construcțiile sau
amenajările operatorului economic în
punctul de lucru?

Soluții de îndrumare
construcțiile proiectate, prin elaborarea scenariului de securitate la incendiu.
În concluzie, în contextul legal actual, identificarea și evaluarea riscului de incendiu se realizează prin
scenariul de securitate la incendiu care se întocmește pentru construcțiile care se supun avizării și/sau
autorizării privind securitatea la incendiu.
Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se realizează până la obţinerea
autorizaţiei de securitate la incendiu, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din H.G. nr. 915/2015
privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor
determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării
propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.
Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 915/2015, în situaţia în care s-a dispus
măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, autorizate din
punctul de vedere al securităţii la incendiu, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de
comerţ, cultură sau turism, pentru depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a
acordat autorizaţia de securitate la incendiu, această măsură se dispune pentru o perioadă de 60 de zile
calendaristice de la data comunicării procesului- verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Potrivit art. 48 alin. (7) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată,
ridicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru poate avea loc
în oricare dintre următoarele situaţii:
a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau
amenajărilor construcţiilor ori amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru;
b) în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spaţiului în care se află construcţiile sau amenajările
operatorului economic în punctul de lucru, în condiţiile în care se schimbă destinaţia construcţiei sau
profilul de activitate;
d) lucrări de reparaţii urgente sau necesare realizării cerinţei de securitate la incendiu în incinta
construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru;
e) obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

