ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORE$TI-STOENE$TI

HOTARARE
privind organizarea activitatii de aparare Tmpotriva incendiilor
la nivelul comunei Flores.ti-Stoenesti,
judetul Giurgiu

Consiliul Local al Comunei Floresti-Stroenes.ti, judetul Giurgiu;

-

Avand tn vedere prevederile:
- art. 36 alin. 1, alin.6 lit. a punct 8, alin.9 din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 13 lit. b din Legea 307/2006 privind apararea Tmpotriva incendiilor;
- art. 14 lit. b din O.M.A.I. 163/2007 privind normele generale de aparare Tmpotriva
incendiilor;
- avizul comisiei de specialitate;
- avizul comisiei juridice;
- raportui compartimentului de resort din cadrul Primariei comunei Flore§ti-Stoene?ti;
- expunerea de motive a primarului comunei Florejti-Stoenejti;
Tn temeiul art. 45 alin. 1, coroborat cu alin. 1 litera ,,b" a art. 115 din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile sj completarile ulterioare.
HOTARASTE:
ART.l. - Se aproba organizarea activitatii de aparare Tmpotriva incendiilor la nivelul
comunei Floresti-Stoenesti judetul Giurgiu, conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.Z.-Prezenta hotarare se comunica primarului comunei, prefectului judetului, I.S.U.
,,Vlasca" si S.V.S.U.
Contrasemneaza,
PRESEDINTE

SECRETAR
VASILICA CRISTEA

DATA: 23/02/2012
NR:5

Anexa la H.C.L. nr. 5 din 23/02/2012

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
la nivelul comunei Floreşti-Stoeneşti,
judeţul Giurgiu
1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 1. - (1) Prezentele norme şi dispoziţii stabilesc reguli, recomandări şi măsuri ce trebuie avute în
vedere pentru apărarea împotriva incendiilor. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte
reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin
deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.
(2) Prezentele reglementări sunt aplicabile corespunzător pentru bunurile ce aparţin domeniului privat
al comunei care, după caz, sunt date în administrare, sunt concesionate sau închiriate regiilor
autonome, operatorilor economici sau instituţiilor publice.
Art. 2. – (1) Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor, a bunurilor şi a mediului,
constituie, conform legii, o problemă de interes public la care trebuie să participe autorităţile
administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul comunei, precum şi celelalte persoane
juridice şi fizice, care desfăşoară activităţi ori se află în tranzit, după caz.
(2) Situaţia de pericol existentă din momentul observării, semnalizării sau anunţării unui incendiu,
până la terminarea operaţiunilor de intervenţie constituie o urgenţă publică de incendiu.
Art. 3. - (1) Prezentele reglementări au la bază normele generale şi dispoziţiile generale elaborate la
nivel naţional şi se aplică cumulativ cu celelalte acte normative din domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor.
(2) Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentelor reglementări au înţelesul celor utilizaţi în
legislaţia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor.
1.2. OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 4. – Persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor,
care decurg din existenţa sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor
tehnologice, pe care le deţin sau le administrează, de activitatea desfăşurată sau în legătură cu aceasta,
de produsele pe care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le
comercializează.
Art. 5. – (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de
prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi faptele lor viaţa, bunurile şi
mediul.
(2) Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii,
primarul sau poliţia, după caz, şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea
incendiului.
(3) În caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil,
semenilor aflaţi în pericol sau dificultate, din proprie iniţiativă sau la solicitarea victimei, a autorităţilor
administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a pompierilor.
(4) În cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi la culturi agricole, orice persoană aflată în
apropiere, are obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispune, fără a fi solicitată.
Art. 6. - (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu terenuri, construcţii sau instalaţii
tehnologice au obligaţia de a permite accesul pompierilor şi persoanelor care acordă ajutor, precum şi
utilizarea apei, materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare
a efectelor incendiilor produse la bunurile lor ori ale altor persoane.
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(2) În cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagării incendiilor şi evitarea producerii unui
dezastru, persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să accepte şi alte măsuri stabilite de conducătorul
intervenţiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie,
oprirea temporară a activităţii, evacuarea din zona periclitată, după caz.
(3) Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii, ori de instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie au
obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în
organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planului de intervenţie în caz de urgenţă
publică de incendiu.
(4) Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea
efectelor acestora, consiliul local şi persoanele juridice prevăzute la alin. 1 au obligaţia să colaboreze
între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăţi.
(5) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate
între părţi, se prevăd în planurile de intervenţie ale fiecărui participant la convenţie şi se comunică
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă.
Art. 7. - La încheierea contractelor de societate, de concesionare, de închiriere, de antrepriză sau de
asociere, părţile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin privind
asigurarea apărării împotriva incendiilor.
2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
2.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL COMUNEI
FLOREŞTI-STOENEŞTI
2.1.1. Obligaţii generale.
Art. 8. (1) Autorităţile administraţiei publice şi persoanele juridice care administrează bunuri
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Floreşti-Stoeneşti vor asigura controlul respectării
prezentelor reglementări de apărare împotriva incendiilor.
(2) Organele administraţiei publice locale, precum şi operatorii economici de interes local şi instituţiile
publice, numesc cadre tehnice, respectiv personal tehnic, cu atribuţiuni de îndrumare, control şi
constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, atestate conform actelor
normative în vigoare.
Art. 9. Autorităţile administraţiei publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi
perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economicosocială ce se întocmesc la nivel judeţean şi local.
2.1.2. Obligaţiile consiliului local şi ale primarului
Art. 10. (1) La nivelul comunei activitatea de apărare împotriva incendiilor este organizată de către
consiliul local şi primar.
(2) Consiliul local şi primarul, conform prevederilor legale, au următoarele obligaţii principale:
I. Consiliul local
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului pentru
situaţii de urgenţă judeţean;
b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul
inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în
vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul de urgenţă
voluntar înfiinţat şi exercită controlul folosirii acestora;
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g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte
evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe
linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori
alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a
teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare,
alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a
unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul pentru situaţii de
urgenţă judeţean cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului pentru situaţii de
urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.
II. Primarul
a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la
sosirea forţelor inspectoratului;
d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al
manifestărilor publice;
e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile
tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la
instituţiile publice;
f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le
emite;
g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare,
alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
h) organizează şi execută, prin serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, controlul respectării
regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la
modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
i) asigură încadrarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu personal atestat în condiţiile legii,
precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi a
cercurilor de elevi “Prietenii pompierilor”;
k) asigură dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, potrivit normelor, cu mijloace tehnice
pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte
mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii
la intervenţiile de lungă durată;
l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi
mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile
lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură
completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
n) comunică de îndată Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vlaşca” al judeţului Giurgiu
scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a autospecialei de intervenţie;
o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie
antiincendiu a populaţiei;
p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;
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q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a
comunităţii locale.
2.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL INSTITUŢIILOR
PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI
2.2.1. Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice şi operatorilor economici
Art. 11. (1) Prin conducător în sensul prezentelor reglementări, se înţelege persoana fizică cu atribuţii
de conducere, care angajează salariaţi cu contract individual de muncă sau cu convenţie civilă de
prestări servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezintă; termenul “conducător” utilizat în
prezentele reglementări include şi semnificaţia termenului “patron” pe care acest din urmă termen o
are în legislaţia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor.
(2) Conducătorul are următoarele obligaţii principale:
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la
cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să justifice autorităţilor
competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
d) să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit
legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile
de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie
recomandate, metodele de prim-ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
e) să elaboreze instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce revin
salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă; să asigure organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a
salariaţilor, a persoanelor angajate sub orice formă, în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
f) se verifice că, atât salariaţii, cât şi persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc,
cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
g) să stabilească un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi
supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu,
precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi
mărimea unităţii;
i) să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în
orice moment;
j) să asigure contactele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării în caz de
incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în
ajutor; să permită accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoaştere, de instruire sau de
antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate;
k) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice,
echipamentele de protecţie individuală, substanţele de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg
din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi medicamentele şi antidotul necesar acordării
primului ajutor;
l) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la
cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru
stingerea incendiilor în unitatea sa;
m) să stabilească şi să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unităţii sale,
precum şi către terţii interesaţi, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora,
corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea
produselor respective;
n) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
Art. 12. (1) În cazul în care conducătorul nu-şi poate îndeplini, cu mijloacele şi personalul propriu
obligaţiile prevăzute la art. 11 alin. 2 lit. b), e) şi h), el este obligat să încheie contracte sau convenţii cu
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persoane fizice sau juridice din exteriorul unităţii sale, în care caz va asigura acestora toate informaţiile
şi condiţiile necesare realizării scopurilor propuse.
(2) Conducătorii care deţin părţi din aceeaşi construcţie trebuie să conlucreze pentru îndeplinirea
obligaţiilor ce le revin din prezentele norme sau prin alte prevederi legale, în vederea asigurării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru ansamblul construcţiei.
Art. 13. – (1) În toate cazurile, salariaţii desemnaţi potivit art. 11, alin. 2, lit. g) şi h), ori persoanele sau
serviciile angajate conform art. 12 alin. (1) trebuie să aibă competenţa profesională şi după caz,
mijloacele tehnice de intervenţie, la nivelul de performanţă prevăzut de reglementările specifice.
(2) Pentru salariaţii desemnaţi potrivit art. 11 alin. (2) lit. g) şi h), conducătorul este obligat să le acorde
timpul necesar executării atribuţiilor stabilite.
2.2.2. Obligaţiile utilizatorilor
Art. 14 - (1) În sensul prezentelor reglementări, prin utilizator se înţelege orice persoană care foloseşte
un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei convenţii, ori prin punerea acestuia la dispoziţie
pentru utilitate publică, în mod gratuit.
(2) Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite şi date, sub orice
formă, de conducător, proprietar, producător sau furnizor, după caz;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, asigurate de conducător, proprietar sau de producător;
c) să respecte normele de apărarea împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează
sau desfăşoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător şi obligaţiile prevăzute la art. 11.
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial
al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui
expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare.
2.2.3. Obligaţiile salariaţilor
Art. 15. - Fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligaţii
principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărarea împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de conducător sau de persoane desemnate de acesta;
b) să utilizeze potrivit instrucţiunilor date de conducător, sau de persoanele desemnate de acesta
substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;
c) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de
intervenţie pentru stingerea incendiilor;
d) să comunice imediat, conducătorului ori persoanelor împuternicite de acesta, orice situaţie pe care
este îndreptăţit să o considere pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de
protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducător, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale în
vederea realizării măsurilor de apărarea împotriva incendiilor;
f) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol.
2.2.4. Obligaţiile proiectanţilor, executanţilor, investitorilor şi beneficiarilor
Art. 16. - Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii tehnologice sunt
obligaţi:
a) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărarea împotriva incendiilor,
specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectivele proiectate;
b) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări
stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de incendiu pe baza
metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, autospeciale,
instalaţii, dispozitive, echipamente, substanţe, accesorii şi alte mijloace tehnice de prevenire şi stingere
a incendiilor, care îndeplinesc condiţiile decalitate, potrivit legii;
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d) să întocmească şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare, la parametrii
proiectaţi, ale dispozitivelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le-au prevăzut în
documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite
de producători.
Art. 17. – Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:
a) să realizeze, integral şi la timp, măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu
respectarea condiţiilor de calitate prevăzute de lege;
b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor necesare pe timpul efectuării probelor şi
rodajelor, pe timpul executării lucrărilor şi la organizările de şantier;
c) să pună în stare de funcţionare instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute în
documentaţiile de execuţie, până la data recepţiei construcţiilor, amenajărilor sau instalaţiilor
tehnologice pe care le-au realizat.
Art. 18. - (1) Proiectanţilor şi executanţilor le sunt aplicabile după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art.
11-15 din prezentele reglementări.
(2) La lucrările de amenajări a construcţiilor existente în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi
îndeplinite unele prevederi ale normativelor în vigoare, referitoare la siguranţa la foc, se vor lua măsuri
compensatorii de apărare împotriva incendiilor.
Art. 19. - (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie, şi pe întreaga lor durată de existenţă,
construcţiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări
sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile
prevăzute de reglementările specifice.
(2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea,
realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea şi dezafectarea construcţiilor,
echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege.
Art. 20 - Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi la instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea,
modernizarea, sau schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se
supun, potrivit legii, avizării şi autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
Art. 21 - Obligaţia obţinerii avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute la art. 20 revine persoanei fizice sau
juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz,
beneficiarului investiţiei.
Art. 22 - Avizele şi autorizaţiile prevăzute la art. 20 se eliberează de către inspectoratul judeţean
pentru situaţii de urgenţă.
Art. 23 - Categoriile de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări, care se supun avizării şi/sau
autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor, sunt aprobate prin hotărâre de guvern.
Art. 24 - Normele metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor sunt
elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
3. STRUCTURI ORGANIZATORICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 25. Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică unităţii administrativteritoriale este serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Constituirea şi structura Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei FloreştiStoeneşti este stabilită prin H.C.L. nr. 19/29.09.2005 şi reactualizată prin H.C.L. nr. 10/14.05.2009, în
conformitate cu prevederile O.M.A.I nr. 718/2005.
4. ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE ŞI CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR
ŞI MĂSURILOR DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
Art. 26. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, prin componenta preventivă, are ca atribuţie
principală desfăşurarea de activităţi specifice de prevenire a incendiilor şi de informare a cetăţenilor cu
privire la regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor, precum şi a comportamentului pe care aceştia
trebuie să-l adopte în caz de incendiu. Acest lucru se realizează, în principal, prin:
- controale periodice anunţate, scopul fiind de sprijinire a factorilor de conducere a institutiilor publice
şi a cetăţenilor în depistarea neregulilor şi deficienţelor de prevenire a incendiilor, precum şi de
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organizare a activitatii de aparare împotriva incendiilor pe locurile de muncă. Controalele de prevenire a
incendiilor pot fi efectuate şi ca urmare a unor sesizări ale cetăţenilor.
- activităţi de instruire periodice.
- informare publică prin afişe, pliante, articole în presa locală, internet, etc.
Art. 27. Planificarea activităţilor de instruire periodică şi de control se va face de către şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă, conform O.M.A.I. nr. 712/2005.
4.1. Activităţi de prevenire a incendiilor
Art. 28. Componenta preventivă din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va efectua
activităţi de prevenire a incendiilor, cum sunt:
a) atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi
toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice, la
recoltarea cerealelor, la arderea miriştilor, etc.;
b) supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau
distractivă, sărbători tradiţionale şi altele.
Art. 29. Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau a
manifestărilor publice se face de către membri ai serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau de
alte persoane desemnate de primar şi are în vedere următoarele:
a) supravegherea respectării interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis;
b) asigurarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane;
c) interzicerea accesului cu materiale şi substanţe periculoase;
d) evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;
e) menţinerea integrităţii indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte
dezastre;
f) verificarea asigurării mijloacelor de stingere specifice şi a stării de funcţionarea celorlalte dotări de
prevenire şi stingere a incendiilor;
g) anunţarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat.
4.2. Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la instituţiile de interes local
Art. 30. Se va efectua conform planificării anuale de către membrii componentei preventive din
structura serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, sub îndrumarea şefului serviciului. În urma
controlului se va încheia o notă de control, în două exemplare: unul va rămâne la constatator, iar celălalt
va fi dat persoanei cu atribuţii de conducere din instituţia controlată.
Art. 31. Trimestrial se va prezenta primarului o informare privind deficienţele şi neregulile privind
asigurarea apărării împotriva incendiilor la instituţiile de interes local.
4.3. Controlul de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei
Art. 32. Se va efectua conform planificării anuale de către membrii compartimentului de prevenire din
structura serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, sub îndrumarea şefului serviciului.
Art. 33. Pe timpul controalelor, membrii componentei preventive vor avea asupra lor ghidul pentru
desfăşurarea controlului privind modul de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la
gospodăriile populaţiei şi carnetul cu constatările rezultate în urma controlului.
Art. 34. În carnet vor fi trecute numele proprietarului, adresa, neregulile constatate, termenul de
remediere a acestora. Proprietarul va semna de luare la cunoştinţă.
4.4. Metodologia desfăşurării controlului de prevenire a incendiilor
Art. 35. Controlul de prevenire a incendiilor se va desfăşura parcurgând următoarele etape :
a) studierea legislaţiei în vigoare pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor şi a ultimelor documente
de control;
b) prezentarea la conducătorul obiectivului şi informarea acestuia de obiectivele controlului;
c) executarea controlului de prevenire;
d) acordarea asistenţei tehnice de specialitate factorilor de conducere din obiectivul controlat;
e) informarea utilizatorilor obiectivului controlat privind obligaţiile ce le revin pe linie de prevenire şi
stingere a incendiilor şi modul practic de acţiune în caz de incendiu,
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f) întocmirea notei de control în 2 exemplare (registru special);
g) analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în prezenţa consiliului de administraţie,
patronului, directorului, etc.;
h) informarea asupra deficienţelor şi neconformităţilor privind apărarea împotriva incendiilor a
primarului şi consiliului local, consiliului de administraţie, patronului, directorului, după caz, iar când nu
se poate rezolva pe plan local, informarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenţă „Vlaşca” al
judeţului Giurgiu;
i) verificarea periodică a stadiului îndeplinirii măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite în
documentele de control încheiate de organele de control abilitate conform legii.
5. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE INSTRUIRE-INFORMARE ÎN DOMENIUL
APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL LOCALITĂŢII
Art. 36. (1) Activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor este o componentă principală a educaţiei populaţiei pe linia cunoaşterii şi respectării
normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de popularizare permanentă a acestora.
(2) Prin activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor se înţelege acţiunea permanentă desfăşurată de factorii cu atribuţiuni pe această linie privind
iniţierea în rândul populaţiei a unor activităţi de cunoaştere şi aplicare în practică a normelor şi
normativelor din domeniul apărării împotriva incendiilor, înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor
naturale sau catastrofelor.
(3) La nivelul comunei activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor se desfăşoară sub directa coordonare a primarului, iar de îndeplinirea efectivă a
sarcinilor pe această linie răspund persoanele împuternicite de acesta (cadrele tehnice cu atribuţiuni în
domeniu).
(4) La instituţiile şi operatorii economici de pe teritoriul localităţii, activitatea instructiv-educativă şi de
informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se organizează şi se desfăşoară pe baza
dispoziţiei (deciziei) conducătorilor acestora; modul concret de desfăşurare a activităţii de instruire în
domeniul apărării împotriva incendiilor procedurile, baza materială şi documentară sunt prevăzute în
dispoziţiile de specialitate.
(5) Tematica orientativă anuală va fi structurată pe următoarele probleme:
a) obligaţii, răspunderi şi sarcini care revin cetăţenilor din actele normative care reglementează
activitatea de apărare împotriva incendiilor;
b) cauzele, regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice gospodăriilor populaţiei
sau ansamblurilor de locuit în comun;
c) supravegherea şi educarea copiilor pentru a nu fi implicaţi în producerea de incendii ca urmare a
jocului acestora cu focul;
d) apărarea împotriva incendiilor a culturilor agricole şi fondului forestier;
e) analizarea unor incendii înregistrate în alte localităţi şi cunoscute din materialele publicate de massmedia.
(6) Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a materialelor cuprinse în tematica orientativă anuală se
realizează prin:
a) materiale tipărite şi afişate la sediul primăriei şi în alte locuri frecventate de locuitori;
b) intervenţii la posturile locale de televiziune ori prin publicare în presa locală;
c) prezentarea lor în cadrul unor adunări locale;
d) prezentarea materialelor pe site-ul primăriei.
Art. 37. (1) Anual, se vor prevedea în buget, fondurile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii
instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
(2) Instituţiile şi operatorii economici de pe teritoriul oraşului, sunt obligaţi, conform legii, să-şi prevadă
în planul de buget anual fonduri pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor care include şi
informarea publică, instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, ce se desfăşoară în unităţile
respective.
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Art. 38. (1) Fondurile alocate pentru activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în
domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor vor fi folosite şi pentru editarea de materiale cu tematică de
apărare împotriva incendiilor (reviste, foi volante, afişe).
(2) O parte din fondurile alocate de Consiliul Local activităţii instructiv-educative şi de informare
publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pot fi utilizate, conform legii, pentru organizarea şi
desfăşurarea concursurilor profesionale ale pompierilor, ale concursurilor de elevi „Prietenii
Pompierilor” şi pentru premierea acestora.
6. MODUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR CU FOC DESCHIS
Art. 39. Modul de executare a lucrărilor cu foc deschis se va reglementa prin hotărâre a consiliului local
la nivelul localităţii, astfel:
a) stabilirea, dacă este cazul, a locurilor unde, periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc
deschis (arderea reziduurilor combustibile, curăţări prin ardere, etc.) şi a persoanelor care le
supraveghează;
b) stabilirea locurilor (zonelor), cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu
foc;
e) întocmirea unei instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări, care să fie
ţinută de executant asupra sa şi prelucrată cu acesta înainte de începerea lucrării.
7. REGLEMENTAREA FUMATULUI
Art. 40. Prin hotărâre a consiliului local se va reglementa fumatul la nivelul localităţii; se vor menţiona:
a) locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau de explozie în care este interzis fumatul sau, după caz,
accesul cu ţigări, chibrituri, sau brichete;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării pe locuri şi sectoare
de activitate;
d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
8. CĂI DE ACCES, DE EVACUARE ŞI DE INTERVENŢIE
Art. 41. Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie trebuie să fie menţinute în permanenţă, în orice
anotimp, practicabile şi curate. Această obligaţie revine persoanelor juridice sau fizice care
administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.
Art. 42. Administratorii în cauză vor semnaliza prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare,
prezenţa unor asemenea mijloace şi vor atenţiona asupra regulilor care trebuie respectate.
Art. 43. Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau
înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi
efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială, sunt interzise.
Art. 44. Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se vor
amenaja treceri (podeţe) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate corespunzător.
Art. 45. Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate,
conform reglementărilor legate în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu
uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.
9. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PERIOADELE CANICULARE
ŞI/SAU SECETOASE
Art. 46. În perioadele caniculare sau secetoase primarul va elabora un program de măsuri speciale care
să contracareze efectele negative ale acestora în sfera prevenirii şi stingerii incendiilor. Măsurile speciale
trebuie să cuprindă:
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a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile
caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;
b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii
favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor
tipuri de ambalaje, care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune prin depozitare la
umbră (copertine, şoproane deschise, etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;
e) îndepărtarea din locurile unde se află a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticlă) care pot
acţiona în anumite condiţii drept concentratori ai razelor solare;
f) intensificarea patrulărilor în zonele cu culturi agricole şi în cele frecventate pentru agrement în locuri
cu vegetaţie forestieră;
g) asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţie existente;
h) mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular si secetos prin detalierea
cauzelor şi a împrejurărilor favorizante.
10. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
PE LOCURILE DE MUNCĂ
Art. 47. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă are ca obiectiv
principal asigurarea pentru colectivul de salariaţi a condiţiilor care să permită acestora ca pe baza
cunoştinţelor de care dispun şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie să acţioneze pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunuri, lor
materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii, avarii
sau accidente tehnice.
Art. 48. Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă constă în:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă
pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera,
precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;
b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;
c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de
protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi
verificarea efectuării acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii
ori mijloace de atenţionare.
Art. 49. La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:
a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea
normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnică
de proiectare;
d) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;
e) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor
instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice.
10.1. Organizarea stingerii incendiilor pe locul de muncă
Art. 50. Organizarea stingerii incendiilor pe locul de muncă cuprinde măsuri şiinformaţii privind:
a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul
de muncă, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, a conducătorului
locului de muncă, proprietarului/patronului/administratorului, precum şi a specialiştilor şi a altor forţe
stabilite să participe la stingerea incendiilor;
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b) stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a
incendiilor, a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare şi de protecţie a
personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;
c) stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea
persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;
d) organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună
în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze
manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.
Art. 51. Datele privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă se
înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil
şi mai puţin afectat în caz de incendiu.
Art. 52. Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de
persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art. 53. Intervenţia la locul de muncă presupune:
a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice,
anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este
constituit;
b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;
c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi
efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;
d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din
dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, acţionarea
lor manuală;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în
timpul intervenţiei;
f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură,
fum, gaze toxice;
g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi,
acţionându-se pentru stingerea acestora.
Art. 54. Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute mai sus nominalizarea se face pentru fiecare schimb
de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.
Art. 55. Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele
nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie asigurarea măsurilor
corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.
10.2. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu
Art. 56. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie
de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se
întocmesc astfel:
a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;
c) pentru încăperile destinate cazării şi dormitoarele comune, indiferent de numărul de locuri.
Art. 57. Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel
încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a uşilor.
Art. 58. Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se
marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare,
după caz.
Art. 59. Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor,
(stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de anunţare a incendiilor) şi posibilităţile de
refugiu (încăperi speciale, terase, etc.).
10.3. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase
Art. 60. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind
periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale. La amplasarea
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materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică
în caz de incendiu atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă, dar şi de compatibilitatea faţă de agenţii de
stingere.
Art. 61. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza
schiţelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează
clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere
recomandate.Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde.
Art. 62. Planuri de depozitare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o
valoare financiară sau culturală deosebită.
Art. 63. Planurile de depozitare şi de evacuare se amplasează în locuri care pot fi cel mai puţin afectate
de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, astfel încât să poată fi utile forţelor de
intervenţie.
10.4. Documentele specifice instructajului privind apărarea împotriva incendiilor pe locul de muncă
Art. 64. Documentele specifice instructajului privind apărarea împotriva incendiilor pe locul de muncă
se întocmesc în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 712/2005 şi se referă la:
a) listele cuprinzând procedurile stabilite pentru instructajul specific locului de muncă şi pentru
instructajul periodic:
b) procedurile de instruire întocmite în detaliu;
c) documentele care să ateste efectuarea instructajelor specifice locului de muncă;
d) testele sau chestionarele privind verificarea cunoştinţelor însuşite pe perioada instruirilor;
e) rezultatele obţinute din verificarea cunoştinţelor din ultimul an de activitate la locul de muncă;
f) concluziile rezultate din activitatea de instruire, întocmite la sfârşitul fiecărui an, în care se
menţionează numărul total de salariaţi şi al celor nou-veniţi, rezultatele obţinute şi măsurile luate,
precum şi procedurile reactualizate.
Art. 65. Documentele de instruire de pe locul de muncă se păstrează în locuri cât mai sigure, ferite de
efectele unor factori care le pot afecta calitatea şi integritatea, astfel încât ele să poată fi analizate în
orice situaţie.
10.5. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor
Art. 66. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru locurile de muncă
stabilite de administrator/conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor
potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii,
întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;
d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile,
traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.
Art. 67. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de activitate,
instalaţie, secţie, atelier, se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească
atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător.
Art. 68. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în
funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.
Art. 69. Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul
tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.
Art. 70. Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiuni au obligaţia să le
studieze, să le însuşească şi să le aplice.
Art. 71. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu
informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite şi se actualizează la
modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări; fiecare instrucţiune de
apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării.
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10.6. Indicatoarele de securitate
Art. 72. Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare orientare şi/sau informare se
execută, se amplasează şi se montează conform reglementărilor şi standardelor de referinţă.
Art. 73. Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine
conducătorului (şefului) locului de muncă.
11. DOCUMENTE SPECIFICE ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 74. Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor se vor întocmi, păstra şi
reactualiza prin grija şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi cuprind informaţii
referitoare la:
- datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, inclusiv
privind pregătirea, calificarea şi atestarea;
- operatorii economici cu care primăria a încheiat contractele închiriere, locaţie şi altele, cu
specificarea obiectului de activitate;
- alimentarea unităţii administrativ-teritoriale cu apă pentru stingerea incendiului (rezervoare, pompe,
reţele de hidranţi de incendiu, rampe de alimentare cu apă, amenajate la râuri şi lacuri);
- sistemul de anunţare şi alarmare în caz de incendiu;
- zilele în care se organizează activităţi tradiţionale, cu participarea unui număr mare de persoane pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
- zonele din unitatea administrativ-teritorială în care intervenţia se poate realiza numai cu dispozitive
de la distanţă din cauza străzilor înguste, drumurilor în pantă caselor izolate, podurilor sub capacitate şi
altor asemenea situaţii;
- fişele de incendiu completate pentru evenimentele la care nu au participat pentru stingere pompierii
militari;
- aplicaţiile şi exerciţiile de intervenţie desfăşurate cu serviciul voluntar pentru situatii de urgenta;
- utilajele şi autospecialele din dotare şi stocurile de agenţi de stingere;
- notele de activităţi preventive organizate şi desfăşurate în cadru! unităţii administrativ-teritoriale;
- regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta;
- alte documente care se apreciază ca oportune.
12. ANALIZA ACTIVITATII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 75. Activitatea de apărare împotriva incendiilor se analizează, de regulă, semestrial, cu prilejul
finalizării controalelor şi după producerea unor incendii. Analiza se desfăşoară pe bază de raport sau
informare întocmită de şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art. 76. Raportul de analiză va conţine în principiu următoarele probleme:
a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului prin aplicaţii şi exerciţii de
intervenţie;
e) relaţiile cu terţi privind apărarea împotriva incendiilor:
f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
g) eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
h) propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Art. 77. Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care
se iau se aprobă printr-o hotărâre care se difuzează persoanelor interesate.
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