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INSPECTORATUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE  

URGENȚĂ ”A. D. GHICA” TELEORMAN 

Amenajări temporare în aer liber 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.2 și anexei nr.2, pct.II din H.G. nr.571/2016 

pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau 

autorizării privind securitatea la incendiu se supune autorizării privind securitatea la 

incendiu construcțiile sau amenajările temporare în aer liber, pentru spectacole sau 

întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având 

destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp. 

   Amenajările în aer liber se realizează în perimetrele delimitate ca spații stabilite 

de primării cu acordul inspectoratului județean pentru situații de urgență și, după caz, al 

celorlalte autorități, conform legii.  

    În vederea reducerii riscurilor de producere a incendiilor la exploatarea unor 

astfel de obiective, precum și pentru asigurarea condițiilor și măsurilor tehnice și 

organizatorice pentru protecția utilizatorilor, forțelor de intervenție, bunurilor și 

mediului împotriva incendiilor se au vedere prevederile Ordinului MAI nr. 14 din 16 

martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor 

la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber. 

    Conform actului normativ menționat organizatorul are următoarele obligații 

principale din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor: 

a) solicită, după caz, elaborarea documentației tehnice și includerea în aceasta a 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

b) obține autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților conform legii; 

c) asigură încadrarea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva 

incendiilor, pe toată perioada de funcționare a amenajării; 

d) asigură desfășurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate 

de către inspectoratul județean pentru situații de urgență; 

e) ia măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate; 

f) asigură informarea, prin orice mijloc, a utilizatorilor privind regulile de apărare 

împotriva incendiilor pe teritoriul amenajării; 

g) asigură echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva 

incendiilor prevăzute în documentațiile tehnice, după caz, sau prevăzute de dispozițiile 

specifice. 
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   Organizatorul asigură în permanență funcționarea mijloacelor tehnice de 

apărare împotriva incendiilor și a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor la 

parametrii stabiliți în documentația tehnică. 

   Pe timpul exploatării spațiilor în care se desfășoară activitățile pentru care a fost 

realizată amenajarea temporară trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu, 

prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale combustibile și a eventualelor 

surse cu potențial de aprindere a acestora. 

  Activitatea se organizează astfel încât să nu îngreuneze sau să blocheze 

evacuarea în caz de incendiu. 

   Controlul pe linia apărării împotriva incendiilor se realizează de către inspectorii 

de prevenire din inspectoratele pentru situații de urgență, iar rezultatele controalelor 

desfășurate se trec în registrul de control al organizatorului. 

 

 

 

 

 

 


