
 

Scrisoare deschisă adresată D-nului Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Organizațiile și persoanele semnatare, membre și simpatizante ale Consiliului de lucru privind modificarea 

Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor - P118-99, susținut de Ordinul Arhitecților din România, vă supun 

atenției următoarele aspecte, menite a clarifica necesitatea urgentă de a implementa o versiune actualizată a 

acestuia, sincronizată cu contextul actual din domeniul construcțiilor și cu cadrul legislativ aferent. 

După mai multe versiuni de lucru lansate în consultare publică și finalizarea unei forme publicate sub denumirea 

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea I – Construcții, IndicativP 118/1 – 2016. Redactarea a 

II-a – Finală din data de 20 Decembrie 2016, publicat pe site-ul Ministerului în 09.01.2017, proiectul acestui Normativ 

a intrat în impas, fără a mai fi implementat și aplicat din acel moment. Menționăm că forma amintită anterior era 

perfectibilă sub multe aspecte și trebuia corelată cu mai multe acte normative conexe, aflate în vigoare. 

De aceea, pentru facilitarea fluenței procesului de proiectare, a conlucrării între specialiștii implicați în acesta și, mai 

ales, pentru a obține o avizare mai rapidă a proiectelor, este imperios necesar reluarea lucrului la acest Normativ, 

operarea modificărilor sugerate în mai multe etape de către semnatarii aceste scrisori și armonizarea cu celelalte 

părți ale Normativului, deja operaționale, respectiv P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a 

construcţiilor, Partea a II-a, Instalaţii de Stingere și P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a 

construcţiilor, Partea a III-a, Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu.  

Pentru a veni în întâmpinarea dificultăților inerente are reluării procesului și operării modificărilor la nivelul 

Ministerului, vă propunem să ne pemiteți să facem și să gestionăm aceste actualizări prin prezentul Consiliu, să 

facem noi  recomandări și să participăm prin reprezentanți în comisiile tehnice de avizare de la Minister. Menționăm 

că acest Consiliu înglobează specialiști, oameni cu experiență în domeniu și, nu în ultimul rând, voluntari care sunt 

interesați de implementarea unei versiuni cât mai corecte și complete a Normativului, care să faciliteze și să 

simplifice procesul de proiectare. 

Pentru a sublinia importanța implementării acestui Normativ într-o formă actualizată și necontradictorie amintim în 

continuare principalele direcții care se impun a fi completate sau actualizate cu celeritate. În primul rând, date fiind 

vechimea mare (optsprezece ani) și lipsa de actualizare a acestuia, informațiile din Normativul de siguranţă la foc a 

construcţiilor - P118-99 nu mai corespund contextului actual, legislativ sau profesional, în sensul în care nu ține cont 

de avansul considerabil înregistrat de industria materialelor de construcție sau de dezvoltarea sistemelor 

constructive. În al doilea rând, tot datorită vechimii, acesta nu este sincronizat cu legislația europeană aferentă 

(Eurocodurile de proiectare din diverse domenii), cu normele specifice de raportare la anumite aspecte, necesare a fi 

definite și rezolvate (spre exemplu terminologie nouă sau sclădirile cu statut de Monument Istoric) și cu studiile de 

caz distincte apărute în practică. 

În ceea ce privește Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea I – Construcții, IndicativP 118/1 

– 2016. Redactarea a II-a – Finală din data de 20 Decembrie 2016, publicat pe site-ul Ministerului în 09.01.2017, 



versiunea respectivă nu poate fi considerată operațională pentru că prezintă numeroase contradicții atât formale cât 

și de fond, nu are suficientă acoperire în ceea ce privește încadrările materialelor de construcție și definirea extinsă a 

termenilor utilizați, este insuficient exemplificată în ceea ce privește rezolvările punctuale propuse și, nu în ultimul 

rând, nu tratează aprofundat anumite programe de arhitectură și direcții de dezvoltare a sistemelor constructive și 

arhitecturale, care se află în practică într-o expansiune accelerată. 

Poate cel mai important aspect disfunțional, care nu este reflectat de niciuna dintre versiunile amintite mai sus, este 

neadecvarea acestora la practica de proiectare contemporană, proces complex, cu implicații profunde, derulat în 

echipe multidisciplinare de specialiști, care trebuie să aibă un fundament comun pentru a se coordona și comunica 

eficient. Această scăpare nu permite, din nefericire, obținerea unui context profesional favorabil și, corelată cu lipsa 

unei vizuni unitare în domeniul construcțiilor, favorizează și mai mult lipsa calității din practică, cu rezultatele nedorite 

pe care le înregistrăm deja. 

Așa cum am procedat și în etapele anterioare, ne arătăm disponibilitatea pentru a sprijini cu experiența noastră 

formularea și implementarea măsurilor concrete necesare pentru a discuta în mod real de urgența actualizării 

cadrului legislativ, raportat punctual în cazul de față la Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, 

Partea I – Construcții, dar care poate fi oricând extins și pentru alte tematici de actualitate. 

Rămânem încrezători în menținerea unui dialog constructiv, care să conducă la colaborare în spiritul guvernării 

deschise enunțate de programul guvernamental, și așteptăm răspunsul dumneavoastră. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Semnatari: 

 


