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MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

REFERAT nr.
pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,

indicativ P 118/1-2022”

Potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 5 punctul 31) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu
modificările și completările ulterioare, M.D.L.P.A. în calitate de autoritate de reglementare în
domeniu, asigură activitatea de reglementare tehnică în domeniul construcţiilor, elaborarea,
actualizarea şi valorificarea pachetului tehnic normativ destinat sectorului construcţii, cu
respectarea principiilor comunitare privind libera circulaţie a produselor şi serviciilor.

În cadrul activităţii de reglementare în domeniul construcţiilor, Direcția Tehnică din cadrul Direcţiei
Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură derulează activități de revizuire periodică a
pachetului de reglementări tehnice de proiectare în scopul alinierii cu practica internaţională şi
europeană în domeniu.

Astfel, a fost demarat procesul de revizuire a reglementării tehnice „Normativ de siguranță la foc a
construcțiilor”, aprobată prin Ordinul ministerului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr.
27/N/04.07.1999, publicată în Buletinul Construcțiilor nr. 7/1999.

În data de 04.11.2020, a fost semnat contractul de prestări servicii nr. 232, încheiat între Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și prestatorul SC POPAESCU @ CO SRL, ce are ca obiect
Achiziționarea de servicii în anul 2020 pentru revizuirea reglementării tehnice „Normativ de siguranţă
la foc a construcţiilor, Indicativ P 118-99”.

Contractul prevede prestarea de servicii ce vizează analizarea, actualizarea, revizuirea şi extinderea
datelor tehnice ale reglementării tehnice „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, Indicativ P
118-99”, reglementare tehnică ce stabileşte principalele condiţii, nivelurile de performanţă ale
construcţiilor, astfel încât acestea să îndeplinească cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, în
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, și conduce la adaptarea prevederilor tehnice cuprinse în aceasta la ritmul de
dezvoltare a pieței construcțiilor.

Rezultatele și obiectivele contractului vizează, de asemenea, și armonizarea cu prevederile
reglementărilor tehnice din Uniunea Europeană, valorificarea rezultatelor obţinute în urma
cercetărilor, programelor-pilot, testărilor şi studiilor, precum și asigurarea unui nivel corespunzător al
calităţii construcţiilor şi, după caz, al activităţilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi habitat, în
vederea satisfacerii cerinţelor utilizatorilor, ale societăţii, precum şi pentru protecţia mediului.

S-a considerat de asemenea necesară armonizarea prevederilor reglementării P 118-1999 atât cu
prevederile reglementărilor tehnice Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a
II-a - Instalații de stingere, indicativ P 118/2-2013, respectiv Normativ privind securitatea la incendiu
a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, indicativ P
118/3-2015, cât și cu cu standarde române armonizare cu cele europene, publicate de către
organismul național de standardizare (ASRO) și o aliniere astfel la cerințele Uniunii Europene.
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În data de 18.04.2022, ca urmare a ședințelor de lucru ale comitetelor tehnice de specialitate reunite
– CTS B și CTC C, desfășurate în perioada 20.10.2021-11.03.2022, care au avut ca scop analizarea și
clarificarea prevederilor reglementării tehnice, elaboratorul a transmis către M.D.L.P.A. forma
integrală, modificată și completată (Redactarea I) a proiectului de reglementare tehnică, în
conformitate cu observațiile formulate de către membrii CTS în cadrul ședințelor de analiză, în
vederea avizării acesteia în cadrul comitetelor tehnice de specialitate reunite.

Urmare a ședinței comitetelor tehnice de specialitate reunite CTS B și CTS C stabilită pentru analiza și
avizarea redactării I a proiectului de reglementare tehnică convocată în data de 16.05.2022,
reglementarea tehnică a fost avizată favorabil cu observații pentru etapa următoare.

Documentul refăcut conform observațiilor din cadrul ședinței CTS reunite din data de 16.05.2022 a
fost transmis de către elaborator, la M.D.L.P.A., prin poșta electronică, în data de 27.06.2022,
ulterior fiind transmis către membrii CTS și convocată o nouă ședință de avizare pentru data de
14.07.2022.

În data de 14.07.2022 a avut loc ședința comitetelor tehnice de specialitate reunite CTS B și CTS C
convocată pentru avizarea Redactării a II-a a proiectului de reglementare tehnică.

După analiza membrilor CTS au fost formulate o serie de observații cu privire la conținutul
documentului, urmând ca acestea să fie analizate și integrate în acesta. Pentru observațiile pentru
care elaboratorul nu este de acord cu preluarea, se va întocmi o sinteză care să cuprindă justificarea
nepreluării în cadrul documentului. Aceasta va fi transmisă împreună cu documentul revizuit, pentru o
nouă avizare, membrilor comitetelor tehnice de specialitate reunite.

Documentul în forma sa revizuită după ședința din data de 14.07.2022, transmis către M.D.L.P.A. în
data de 07.09.2022, va fi supus anchetei publice prin transmiterea către entitățile relevante pentru
formularea de observații și postat în transparență pe pagina de internet a ministerului în conformitate
cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
necesare în vederea consultării cetăţenilor şi a societăţii civile cu privire la proiectul de act normativ,
și integrarea acestora în forma care va fi supusă analizei comitetelor tehnice de specialitate reunite în
vederea obținerii avizului favorabil, fără observații, a Redactării a II-a.

Proiectul de reglementare tehnică a făcut obiectul avizării și consultării publice, astfel:
1. Analiza și avizarea documentului în faza - Redactarea I, în cadrul comitetelor tehnice de

specialitate ale MDLPA, astfel:
a) CTS B – Siguranță în exploatare pentru construcții, Subcomitetul construcții civile,

industriale și agricole – PV nr. 7/16.05.2022;
b) CTS C - Securitatea la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru

instalații în toate specialitățile – PV nr. 7/16.05.2022.
2. În vederea consultării cetăţenilor şi a societăţii civile, reglementarea tehnică a fost postată în

consultare publică pentru o perioadă de 10 zile pe web.site-ul M.D.L.P.A. în data de
02.06.2022 conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, ulterior integrării observațiilor formulate asupra
documentului avizat la redactarea I.

3. Analiza și avizarea documentului în faza - Redactarea II, în cadrul comitetelor tehnice de
specialitate ale MDLPA, astfel:
c) CTS B – Siguranță în exploatare pentru construcții, Subcomitetul construcții civile,

industriale și agricole – PV nr. __/_____.2022;
d) CTS C - Securitatea la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru

instalații în toate specialitățile – PV nr. __/______.2022.
4. Transmiterea avizului Asociaţiei de Standardizare din România - ASRO, prin adresa nr.

__/_____.2022, necesar promovării prin ordin de ministru a reglementării tehnice.
5. Transmiterea avizului Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC, prin adresa nr.

__/_____.2022, necesar promovării prin ordin de ministru a reglementării tehnice.
6. Transmiterea avizului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – IGSU, prin adresa nr.

__/_____.2022, necesar promovării prin ordin de ministru a reglementării tehnice.
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7. Avizarea în cadrul Comitetul tehnic de coordonare generală al M.D.L.P.A. a reglementării
tehnice - PV nr. __/_____.2022.

Reglementarea tehnică „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-
2022”, va fi publicată în Monitorul Oficial al României cu intrare în vigoare la 30 de zile de la data
publicării şi va fi postată pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administratiei la rubrica Dezvoltare teritorială/Construcţii/ Reglementări tehnice. La data intrării în
vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr.
27/N/07.04.1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ de siguranță la foc a
construcțiilor, indicativ P 118-1999”, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 7/1999, își încetează
aplicabilitatea.

În contextul celor prezentate mai sus, vă supunem aprobării proiectul de Ordin al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ
privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2022”.


