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Considerații generale

Zilnic prin toate
canalele de ştiri
populaţia este asaltată
cu diferite informaţii
privind desfăşurarea
unor evenimente
precum spectacole,
concerte, expoziţii, zile
ale oraşelor,
manifestări religioase
care atrag sute sau mii
de oameni.



Considerații generale

Având în vedere
interesul tot mai ridicat
de persoane prilejuit de
aceste activităţi,
administraţiile publice
locale / operatori
economici s-au implicat în
realizarea de construcţii
sau spaţii având ca obiect
de activitate organizarea
de spectacole, concerte,
expoziţii, sau alte tipuri
de manifestări.



Considerații generale

Însă, până la edificarea acestora sunt folosite diverse spaţii
care poate nu aveau o astfel de destinaţie iniţială şi nici nu sunt
dimensionate pentru noile activităţi.



Acest lucru
presupune, în
unele cazuri,
realizarea
unor
amenajări
temporare
atât în spaţii
închise cât şi
în spaţii
deschise.

Considerații generale



Organizarea evenimentului

SPAȚII ÎNCHISE



Construcţii 
Autorizate

Construcţii 
Neautorizate

Autorizate 
pentru specificul  

evenimentului

Autorizate 
pentru alte 

tipuri de 
evenimente

Se poate 
desfășura 

evenimentul în 
condiţiile 
autorizate

Obţinerea 
autorizaţiei 

pentru 
specificul 

evenimentului

În situaţia în care NU se 
obţine autorizaţia, NU SE 

POATE DESFĂȘURA  
EVENIMENTUL

A fost obţinut avizul
A fost obţinută autorizaţia



Aer liber

Autorizate pentru 
specificul  

evenimentului

Se poate 
desfășura 

evenimentul în 
condiţiile 
autorizate

Obţinerea 
autorizaţiei 

pentru specificul 
evenimentului

Amenajări 
autorizate

Amenajări neautorizate

În situaţia în care nu se 
obţine autorizaţia, NU 
SE POATE DESFĂȘURA 

EVENIMENTUL

A fost obţinut avizul
A fost obţinută autorizaţia



• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

• H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții
ce se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la
incendiu;

• O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare impotriva incendiilor;

• O.M.A.I. nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de
apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații
închise sau în aer liber;

• O.MA.I. nr. 129/2016 de aprobare a normelor metodologice
privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și
protecție civilă;

Referinţe legislative        



• O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale
privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și
instalațiile aferente;

• Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ
P118/99;

• Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea
a II a- Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013;

• Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu
modificările și completările ulterioare;

• Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență nr. 1045-IG/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de emitere a acordului pentru
organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice.

Referinţe legislative        



Situaţii negative întâlnite de personalul inspectoratului, premergător și pe 
timpul desfășurării evenimentelor:

Din punct de vedere al avizării/autorizării, pentru
evenimentele care intră sub incidența prevederilor
H.G.R. 571/2017 :

- informarea inspectoratului se face în ziua
desfășurării evenimentului;

- informarea nu este însoțită de documentația
necesară autorizării, conform prevederilor O.M.A.I.
129/2016;

- cu ocazia verificărilor la emiterea autorizațiilor de
securitate la incendiu, situația prezentată în
documentație nu corespunde cu situația din teren;



- documentația în vederea obținerii acordului pentru
organizarea jocurilor de artificii cu articole
pirotehnice a fost depusă la inspectorat cu 1-3 zile
înaintea desfășurării evenimentului.



Aspecte comune tuturor amenajărilor, privind
organizarea activităţii de apărare împotriva
incendiilor:

1. nu sunt prevăzute obligațiile părților și
responsabilitățile ce le revin pe linia apărării
împotriva incendiilor la încheierea contractelor cu
deținătorii de spații;

2. nu se realizează instruirea personalului de
deservire și ordine din punct de vedere al apărării
împotriva incendiilor;



3. nu se asigură echiparea și dotarea cu mijloace de
apărare împotriva incendiilor prevăzute în
documentații;

4. nu se asigură încadrarea personalului cu atribuții
în domeniul apărarii împotriva incendiilor;

5. se utilizează butelii de aragaz improvizate,
neomologate, conform legii, cu defecțiuni sau în
stare avansată de uzură;

6. se folosesc în stare defectă, uzată și/sau cu
improvizații a instalației electrice și/sau a
receptorilor electrici;

7. amenajările nu au fost finalizate cu cel puțin 24
ore înaintea începerii activității;



3. Aspecte privind amenajările temporare în spaţii
închise, privind organizarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor:

- sunt amplasate dozatoare pentru sucuri/cafea pe
holuri, pe căile de evacuare;

- se încadrează în categoria sălilor aglomerate,
depășind numărul maxim de persoane precizat în
proiect;



4. Aspecte privind amenajările temporare în aer
liber, privind organizarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor:

- racordarea consumatorilor de energie
electrică se realizează cu improvizații;

- elementele de structură ale standurilor,
tribunelor, podiumurilor e.t.c. nu se realizează din
materiale cu clase de reacție la foc minim A2 d0 sau
d1;



DE REȚINUT!!!
Nu  se emit autorizaţii de securitate la incendiu provizorii

Nu se emit autorizaţii de securitae la incendiu parţiale

Construcţiile și spaţiile trebuie să fie exploatate potrivit scopului 
pentru care au fost proiectate

Principalele pericole în cadrul amenajărilor temporare sunt generate 
și multiplicate de prezenţa în număr foarte mare a persoanelor.


