
PRECIZĂRI PRIVIND   CADRELE TEHNICE SAU PERSONAL DE SPECIALITATE CU 
ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR

 

ORDIN MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR  nr. 106 din 9 ianuarie 2007

pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia 
de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii  în domeniul apărării 
impotriva incendiilor

( publicat în: M. O. nr. 35 din 18 ianuarie 2007 )

 

CRITERIILE

de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au

obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de

specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor

 

    ART. 1

    Operatorii economici au obligaţia sa angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate 
cu  atribuţii  în  domeniul  apărării  impotriva  incendiilor,  dacă  îndeplinesc  unul  dintre  următoarele 
criterii:

    a) deţin sau isi desfăşoară activitatea în:

    1. clădiri civile din categoriile de importanta exceptionala şi deosebita (A/B), încadrate conform 
reglementărilor tehnice specifice, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

    2. clădiri pentru comerţ cu suprafata desfasurata mai mare de 1.000 mp;

    3.  structuri  de  primire  turistica  cu  funcţiuni  de  cazare  de  tipul:  hoteluri,  hoteluri-apartament, 
moteluri,  hosteluri,  minihoteluri,  bungalow-uri,  cabane turistice,  sate de vacanta,  pensiuni turistice, 
pensiuni agroturistice şi altele similare, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora, cu peste 
200 de locuri la nivelul operatorului economic;

    4. clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu peste 100 de 
paturi;

    5. teatre, cu peste 200 de locuri;

    6. sali de sport, sali de spectacol, clădiri pentru activităţi sportive cu peste 600 de locuri;

    b) desfăşoară activităţi în construcţii şi instalaţii cu risc mediu şi mare de incendiu, definit conform 
reglementărilor tehnice specifice şi au peste 50 de angajaţi.

    ART. 2



    Au obligaţia  sa  angajeze  cel  puţin  un  cadru  tehnic  sau  personal  de  specialitate  cu  atribuţii  în 
domeniul apărării impotriva incendiilor:

    a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti - un cadru tehnic la 150.000 
de locuitori;

    b) consiliile locale ale oraşelor/comunelor cu peste 5.000 de locuitori.

    ART. 3

    Operatorii economici şi consiliile locale care nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 sau 2 
au obligaţia sa desemneze,  în condiţiile legii,  persoane care sa îndeplinească prin cumul atribuţiile 
privind apărarea impotriva incendiilor ori sa încheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate 
conform
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