
PRIA Fire 

Safety of

Buildings
Fire Safety

Green Buildings / Energy Efficiency / 

Development / Architecture/ 

Real Estate

12 noiembrie 2020

LIVE



EU and National Context
Directiva nr. 844/2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE și a Directivei 2012/27/UE

Ordinul 66/2020

FIRE SAFETY 

of Buildings

Economie

Green Buildings 

și eficiență 

energetică

Parcul imobiliar, care 

este responsabil

pentru aproximativ 36 

% din totalul

emisiilor de CO2 din 

Uniune.
Clădirile reprezintă 40% din consumul 

de energie total din Europa.

Siguranța mai 

presus de 

toate

Siguranţa la incendiu a clădirilor a devenit o temă tot

mai importantă la nivel european, mai ales

după incendiul din Turnul Grenfell, Londra.

Comisia Europeană a creat Platforma de 

Schimb de Informaţii pentru Foc 

și 

pentru prima dată, o directivă europeană, 

include cerinţe despre siguranța la

incendiu a clădirilor. 

Directiva promovează eficiența 

energetică a clădirilor și va încuraja

renovarea acestora. Creşte eficienţa energetică dar

poate creşte şi riscul de incendii. Suntem pregătiţi

să facem faţă?

Din ce în ce mai multe programe sunt deschise de către

Ministerul mediului privind clădirile verzi!

În UE au loc 5000 de incendii zilnic!



În continuare, în România, majoritatea clădirilor nu au certificat de siguranță la incendiu!

De asemenea, normativul tehnic privind siguranța la incendiu a clădirilor e vechi de aproape 20 de ani.

De ce este nevoie astăzi să abordăm siguranța împotriva incendiilor clădirilor?

Pentru că modul nostru de viață s-a schimbat. Societatea se schimbă, tehnologia se schimbă, nevoile noastre se schimbă.

Aceasta înseamnă că și casele noastre și clădirile de birouri, școlile, salile de concerte, pub-urile etc, se schimbă:

- Trăim și muncim în clădiri din ce în ce mai înalte

- Folosim noi produse și metode de construcție atât pentru casă cât ți pentru birouri, școli, gradiițe, săli de sport, stadioane, săli  de concerte

În consecință, comportamentul focului se schimbă. În 1950, o cameră era cuprinsă de flăcări în 25 de minute. Acum e nevoie 

doar de 3 minute.

În România mor aproximativ 200 de persoane din cauza focului și alte 600 sunt spitalizate în fiecare an.

Știm că natura clădirilor se schimbă: industria construcțiilor dezvoltă noi soluții inovatoare pe care regulamentul și regimurile de 

testare existente nu le-au depășit.

Care ar putea fi rolul asiguratorilor?

Fire Safety
Cum vor fi implementate în România prevederile Directivei nr. 844/2018 privind Performanța           

Energetică a Clădirilor? Cum îmbunătățim legislația de siguranță la incendiu? Ce s-a schimbat de 

la dezbaterea din cadrul PRIA FIRE SAFETY OF BUILDINGS de anul trecut?

De la 1 iunie intră in vigoare mai multe modificări legate de avizele și autorizațiile de securitate la in

cendiu Ordinul 66/2020/

https://www.arenaconstruct.ro/schimbari-noi-privind-securitatea-la-incendiu/


Fire Safety
Cum facem clădirile din România mai sigure la incendiu?

Modificăm drastic modul în care construim și totuși regulamentele nu sunt actualizate periodic

pentru a reflecta aceste schimbări.

Participă la ediția a 4-a a conferinței PRIA Fire Safety in Buildings, ONLINE, să dezbatem

împreună despre cum putem aplica toate aceste shimbări și despre cum este mai bine să le

implementăm în legislația noastră!

La acest eveniment vor participa: reprezentanți ai MLPDA, MAI, IGSU, Ministerul Mediului, Apelor si

Padurilor, experți în domeniul incendiilor, pompieri, asociații europene dar şi din Romania, companii

din diferite sectoare precum: dezvoltatorii imobiliari, lanturi de supermarketuri, de hoteluri, depozite

logistice, producătorii de materiale, camere de comerț și ambasade, ONG-uri și asociații de

proprietari, reprezentanți ai Parlamentului si Senatului, arhitecți, investitori, asigurători, bănci,

avocați și reprezentanți ai mass-mediei.

Pe de altă parte, eficienţa energetică a clădirilor devine o necesitate în Europa, pentru a reduce

facturile la încălzire şi răcire a imobilelor, pentru confort dar mai ales pentru reducerea emisiilor de

carbon care produc încălzirea globală. 75% dintre imobilele din Uniunea Europeană au nevoie de

eficientizare energetică si trebuie luate măsurile necesare pentru creşterea siguranţei la incendiu.

Clădirile verzi si automatizarea sunt un alt subiect extrem de important pe agenda europeană.

Ministerul Mediului joacă un rol important în acest sens.



AgendaCum facem clădirile din România mai sigure la incendiu 

mai ficiente și mai verzi?

Teme

10,30 – 12,30 - SESIUNE LIVE DEZBATERI

CUM ÎMBUNĂTĂȚIM LEGISLAȚIA DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU ȘI EFICIENȚA

ENERGETICĂ? ROLUL ASIGURATORILOR. CAT DE IMPORTANTE SUNT CABLURILE ȘI              

MATERIALELE DE CONSTRUCȚII? 

❑ Cum arată legislația actuală privind siguranța la incendiu în România. Ce s-a modificat în 2019 și 

în 2020 până acum? 

❑ Vor fi implementate în România prevederile Directivei nr. 844/2018 care,  pentru     

prima dată, include elemente importante despre siguranța la incendiu a clădirilor, în 2020? Când?

❑ Cât de importantă este alegerea cablurilor? Dar a materialelor de construcții?

❑ Care ar putea fi rolul asiguratorilor?

❑ Normativul de siguranță la foc 118/3 va fi modificat anul acesta? 

❑ Eficiența energetica a cladirilor – status România 2020 și anii următori

❑ Clădirile verzi – ce proiecte de acest fel avem in România și care va fi ponderea lor în următorii    

ani?

❑ Cum vor colabora arhitecții, dezvoltatorii, constructorii, consultanții, proiectanții, asiguratorii și        

furnizorii de materiale de construcții, cabluri și alte materiale în fața provocărilor privind siguranța   

la foc și  eficiența energetică?  

❑ Ce e de făcut pentru creșterea siguranței la incendiu în clădirile de birouri? Parcurile industriale?  

Laturile de magazine, școli, spitale, institutii publice, muzee? Rolul ISSU și DSU

❑ 13,00 13,15 – Q&A



Lectorii
invitati

❑Mircea FECHET – Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

❑ Constantin NISTOR – Chief Commercial Officer, Prysmian 

❑ Reprezentant, OAR

❑ Reprezentant Groupama Asigurări

❑ Reprezentant companie panouri

❑ Reprezentant companie vată minerală

❑ Horea ȘARLEA – Subsecretar de stat, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

❑ Robert STRUGARIU – Sef Serviciu Avizare, Autorizare și Reglementări, IGSU

❑ Irinel GHEORGHE  – Vicepreședinte, FPSC

❑Mihai MEREUȚĂ – Președinte, Liga Habitat

❑ Dorin BEU – Președinte, ROGBC Transilvania

Moderator: Raluca VOIVOZEANU - CEO, PRIA Conferences





Contact 

Raluca Voivozeanu

Founder / CEO

PRIA Conferences

C  | 0723121418

E  |raluca.voivozeanu@priaevents.ro 

W| www.priainfo.ro 

W|www.priaevents.ro

https://www.facebook.com/PRIAevents-984227701618109/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCfMtwobOVEMRIcZt0ZButOw


Mulțumim!


