ORDIN AL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
Nr. …………..din ……………. 2016
pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor
de încercări la foc

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi
ale art. 11 lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1490/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.
1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de
informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor
referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale
Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
ART. 1 - Se aprobă Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercări
la foc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 - (1) Nu se supun autorizării laboratoarele acreditate în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea
ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
339/93, care efectuează încercări la foc în domeniul acreditat.
(2) În situaţia retragerii acreditării pentru încercările la foc, laboratoarele au
obligaţia să solicite autorizaţie conform regulamentului prevăzut la art. 1.
ART. 3 - Prevederile regulamentului prevăzut la art. 1 se duc la îndeplinire de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de laboratoarele de încercări la
foc care solicită autorizarea.

ART. 4 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr. 770/2005 pentru aprobarea Regulamentului de
autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi a celor de distrugere
a muniţiei neexplodate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802
din 5 septembrie 2005, se abrogă.
ART. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
PETRE TOBĂ

ANEXA

REGULAMENT
de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1 - Prezentul regulament stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de
autorizare a laboratoarelor de încercări la foc.
ART. 2 - Prevederile prezentului regulament nu se aplică laboratoarelor de
încercări la foc care emit rapoarte de încercare în domenii reglementate de legislaţia
Uniunii Europene de armonizare.
ART. 3 – Termenii și expresiile utilizate de prezentul regulament au următorul
înțeles:
a) laborator de încercări la foc - poligonul sau spaţiul special amenajat prevăzut
cu instalaţii şi instrumente speciale pentru studierea, încercarea şi experimentarea
produselor, procedeelor şi echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor;
b) autorizaţie – documentul emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, denumit în continuare IGSU, care dă dreptul deţinătorului să efectueze
încercări la foc, în mod legal, în domeniul autorizat;
c) autorizare – procesul prin care comisia de autorizare a laboratoarelor de
încercări la foc atestă îndeplinirea cerinţelor standardului naţional de referinţă în
domeniu SR EN ISO 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de
încercări şi etalonări” de către un laborator de încercări la foc;
d) audit de evaluare – activitatea desfăşurată la sediul laboratorului de echipa de
audit din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea
organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU, constând în
verificarea îndeplinirii cerinţelor de autorizare;
e) audit de supraveghere – activitatea desfăşurată la sediul laboratorului de echipa
de audit din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea
organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU, constând în
verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare;
f) neconformitate – încălcarea cerinţelor standardului naţional de referinţă în
domeniu;
g) restrângerea autorizării – măsura dispusă de inspectorul general al IGSU
constând în interzicerea drepturilor laboratorului de a efectua în domeniul autorizat
una sau mai multe încercări pe o perioadă de timp determinată;

h) suspendarea autorizării – măsura dispusă de inspectorul general al IGSU
constând în interzicerea dreptului laboratorului de a efectua încercări în domeniul
autorizat pe o perioadă de timp determinată;
i) retragerea autorizării – măsura dispusă de inspectorul general al IGSU constând
în interzicerea dreptului laboratorului de a efectua încercări în domeniul autorizat pe
o perioadă de timp nedeterminată.
ART. 4 – (1) Evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor de încercări la foc se
realizează pe baza standardului naţional de referinţă în domeniu - SR EN ISO 17025
şi este obligatorie pentru toate laboratoarele care emit documente privind certificarea
calităţii mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor.
(2) Laboratoarele de încercări la foc se autorizează indiferent de mărime sau
titular.
ART. 5 - (1) Autorizarea se acordă pentru încercări bazate pe standarde române şi
standarde ale organismelor de standardizare europene şi internaţionale.
(2) Autorizarea se realizează de către IGSU, dacă încercările solicitate
îndeplinesc cerinţele de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.
CAPITOLUL II
Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc
ART. 6 - Cererea de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, întocmită
conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, se depune la IGSU, însoţită de un dosar
care conţine următoarele:
a) fotocopia certificatului de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului;
b) chestionarul de informare şi autoevaluare, prevăzut în anexa nr.3;
c) documente din care să reiasă calificarea şi experienţa profesională, pentru şeful
laboratorului, personalul cu funcţii de conducere şi personalul tehnic responsabil de
încercare;
d) documente privind descrierea spaţiilor de lucru ale laboratorului, a
echipamentelor tehnice şi indicarea procedurilor de lucru;
e) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate de laborator.
ART. 7 – (1) La nivelul IGSU se constituie comisia de autorizare a laboratoarelor
de încercări la foc, numită în continuare comisia de autorizare, care are în
compunere un preşedinte, 3 membri şi un secretar.
(2) Componenţa nominală a comisiei de autorizare se stabileşte prin ordin al
inspectorului general al IGSU.
(3) Comisia de autorizare se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie.

ART. 8 - (1) Analiza în vederea autorizării se efectuează de către comisia de
autorizare, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, pe baza documentaţiei
primite şi a raportului de audit, realizat în urma auditului de evaluare la sediul
solicitantului.
(2) În cazul în care documentaţia depusă nu este completă şi/sau solicitantul nu a
asigurat condiţiile de efectuare a auditului de evaluare, data de la care curge
termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător cu perioada consumată
pentru completarea dosarului şi/sau asigurarea condiţiilor necesare auditului de
evaluare.
ART. 9 - (1) Auditul de evaluare a laboratoarelor de încercări la foc se efectuează
de o echipă de auditori din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei
şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU.
(2) Auditul de evaluare se efectuează numai atunci când documentaţia depusă
este completă.
(3) Auditul de evaluare se efectuează conform procedurii elaborate în acest sens
şi se finalizează printr-un raport de audit, semnat de membrii echipei de auditori.
(4) Modelul raportului de audit este prevăzut în anexa nr.4.
ART. 10 - (1) Raportul de audit, împreună cu dosarul complet de autorizare, se
înaintează comisiei de autorizare, în termen de 10 zile de la finalizarea auditului.
(2) În cazul în care au fost constatate neconformităţi în cursul auditului de
evaluare data de la care curge termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte
corespunzător cu perioada necesară pentru rezolvarea acestora.
ART. 11 – (1) Propunerea comisiei de autorizare privind acordarea autorizaţiei se
consemnează într-un proces-verbal, care stă la baza deciziei de emitere a autorizaţiei
de către inspectorul general al IGSU.
(2) În cazul în care comisia de autorizare constată că laboratorul nu îndeplineşte
cerinţele necesare autorizării, propunerea privind respingerea autorizării se
consemnează într-un proces-verbal, care stă la baza înştiinţării solicitantului.
Înştiinţarea se transmite prin adresă scrisă, semnată de către inspectorul general al
IGSU.
ART. 12 - (1) Autorizaţia este valabilă pentru încercările la foc care au făcut
obiectul evaluării în vederea autorizării.
(2) În cazul în care se doreşte extinderea activităţii unui laborator autorizat cu alte
încercări la foc, se depune la IGSU o nouă cerere de autorizare, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2, şi se parcurg etapele procesului de autorizare.
ART. 13 – (1) Autorizarea se acordă pentru o perioadă nedeterminată.
(2) Modelul autorizaţiei este prezentat în anexa nr. 5.

CAPITOLUL III
Supravegherea, restrângerea, suspendarea sau retragerea autorizării
ART. 14 - (1) Laboratorul de încercări la foc autorizat se supune anual, unui audit
de supraveghere, care se încheie printr-un raport de audit.
(2) Auditul de supraveghere se efectuează planificat sau inopinat, în urma unei
reclamaţii.
(3) Auditul de supraveghere se efectuează conform procedurii elaborate în acest
sens.
ART. 15 - (1) Propunerea motivată privind menţinerea, restrângerea, suspendarea
sau retragerea autorizării se consemnează de către comisia de autorizare într-un
proces verbal.
(2) Procesul verbal cuprinzând propunerea de restrângere, suspendare sau
retragere a autorizării stă la baza înştiinţării laboratorului de încercări la foc prin
adresă scrisă, semnată de către inspectorul general al IGSU.
ART. 16 - Restrângerea autorizării se aplică în următoarele cazuri:
a) când se constată neconformităţi referitoare la una sau mai multe încercări
autorizate;
b) la cererea laboratorului de încercări la foc autorizat, de renunţare la una sau
mai multe încercări autorizate.
ART. 17 - Suspendarea autorizării se aplică în următoarele cazuri:
a) neîndeplinirea, în termenul stabilit, a măsurilor corective referitoare la
neconformităţile constatate;
b) nerespectarea sistematică a condiţiilor de autorizare;
c) neefectuarea auditului de supraveghere în termen de maxim 60 de zile de la
data programată, din motive imputabile laboratorului de încercări la foc.
ART. 18 - Măsura retragerii autorizării se aplică în cazul constatării unor
neconformităţi privind:
a) emiterea de rapoarte de încercare pentru încercări pentru care laboratorul de
încercări la foc nu este autorizat;
b) emiterea de rapoarte de încercare cu rezultate intenţionat eronate;
c) necorectarea neconformităţilor în termenul stabilit de echipa de auditori.

CAPITOLUL IV
Responsabilităţi, atribuţii și obligaţii
ART. 19 - Structura specializată pentru supravegherea pieţei şi desemnarea
organismelor pentru evaluarea conformităţii are următoarele responsabilităţi:
a) elaborează procedurile prevăzute la art. 9 alin. (3) și art. 14 alin. (3), care se
aprobă prin ordin al inspectorului general al IGSU;
b) anunţă în scris solicitantul, cu 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea auditului
de evaluare;
c) transmite solicitantului autorizaţia sau adresa privind respingerea, restrângerea,
suspendarea ori retragerea autorizării, în termen de 10 zile de la data înaintării
procesului - verbal de către comisia de autorizare;
d) anunţă în scris laboratorul de încercări la foc autorizat cu cel puţin 30 de zile
înaintea datei planificate pentru auditul de supraveghere;
e) păstrează şi gestionează dosarele laboratoarelor de încercări la foc autorizate;
f) constituie şi ţine la zi baza de date centralizată, referitoare la laboratoarele de
încercări la foc autorizate.
ART. 20 - Comisia de autorizare are următoarele atribuţii:
a) analizează documentaţia depusă şi raportul de audit întocmit de echipa de
auditori;
b) coordonează activitatea echipei de auditori care efectuează evaluarea şi
supravegherea laboratoarelor de încercări la foc;
c) propune acordarea sau respingerea autorizării, după caz;
d) propune menţinerea, restrângerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, în
urma auditului de supraveghere.
ART. 21 - Laboratorul de încercări la foc are următoarele obligaţii:
a) să îndeplinească în permanenţă cerinţele de autorizare;
b) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condiţiile de autorizare;
c) să permită echipei de auditori să efectueze audituri de supraveghere;
d) să informeze IGSU asupra modificării condiţiilor avute în vedere la autorizare,
în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care aceste modificări s-au produs;
e) să asigure trasabilitatea echipamentelor de măsurare conform reglementărilor
în vigoare;
f) să păstreze şi să actualizeze înregistrările relevante privind calificarea,
perfecţionarea şi experienţa profesională a personalului propriu;
g) să elaboreze şi să actualizeze procedurile de lucru.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
ART. 22 - Autorizarea de către IGSU a laboratoarelor de încercări la foc nu
aduce atingere obligaţiei de a obţine celelalte autorizări impuse de actele normative
în vigoare şi nu exonerează laboratoarele de încercări la foc de obligaţiile şi
responsabilităţile ce le revin, conform legii.
ART. 23 - Actul prin care se comunică decizia de respingere a cererii de
autorizare sau de restrângere/suspendare/retragere a autorizaţiei poate fi contestat, în
condiţiile Legii contenciosului administrativ, nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 24 - Procedurile prevăzute la art.19 lit. a) se publică pe site-ul IGSU.
ART. 25 - Lista laboratoarelor de încercări la foc autorizate se publică în
buletinele informative şi în celelalte publicaţii periodice de specialitate ale IGSU şi
pe site-ul acestei instituţii.
ART. 26 - Anexele nr.1- 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

