ORDIN Nr. 171/319 din 8 martie 2007
privind unele măsuri pentru avertizarea populaţiei din zonele expuse riscului la cutremur
EMITENT:

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 171 din 8 martie 2007
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Nr. 319 din 22 februarie 2007
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 14 martie 2007

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 15/2005, precum şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emit
următorul ordin:
ART. 1
(1) În vederea avertizării populaţiei din zonele expuse riscului la cutremur, clădirile expertizate
tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic*) vor fi marcate prin panouri de înştiinţare amplasate la
loc vizibil.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine:
a) autorităţilor administraţiei publice locale, pentru realizarea şi amplasarea panourilor de
înştiinţare în dreptul intrărilor principale în clădirile de locuit;
b) proprietarilor şi, după caz, administratorilor spaţiilor publice cu altă destinaţie situate la
parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor, pentru realizarea şi amplasarea
panourilor de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective.
(3) Modelul panourilor de înştiinţare a populaţiei este prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
-----------*) În clasa I de risc seismic se încadrează clădirile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremure,
conform definiţiei din Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe,
social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin Ordinul ministrului
lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 3/N/1992, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 1 2/1992, cu cap. 11 şi 12, completate şi modificate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi
amenajării teritoriului nr. 71/N/1996, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 11/1996.
ART. 2
(1) Obligaţiile prevăzute la art. 1 vor fi duse la îndeplinire în termen de 60 de zile de la data
primirii raportului de expertiză tehnică.
(2) Pentru clădirile expertizate tehnic până în prezent, termenul prevăzut la alin. (1) începe să
curgă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
ART. 3
Cheltuielile privind realizarea şi montarea panourilor se suportă astfel:
1

a) din venituri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute la capitolul de
cheltuieli "Ordine publică", subcapitolul "Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor", precum şi
din alte surse legal constituite, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);
b) din veniturile proprii ale proprietarilor şi, după caz, ale administratorilor, pentru situaţia
prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b).
ART. 4
Prefecţii judeţelor şi prefectul municipiului Bucureşti, în calitatea acestora de preşedinţi ai
comitetelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor urmări
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
Figura 1, reprezentând modelul panourilor de înştiinţare a populaţiei, se găseşte în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 14 martie 2007, la pagina 15.
NOTĂ:
Panourile de înştiinţare se realizează din material rezistent la intemperii, în formă de cerc cu
diametrul de 60 cm, cu înscris de culoare albă pe fond roşu.
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