
  

ROMANIA  
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA  MUNTENII DE SUS  
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A  nr.  6/2014   
privind modul de organizare şi responsabilităţile pe linia apărării  

 împotriva incendiilor 
 

Având în vedere temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată, 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil, 
d) art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin.(5)  lit. b) raportate la cele ale art. 36 alin (6) lit. a) 

pct. 8 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

e) art. 19, lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
f) art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protrectia civilă,  
g) art. 3 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru 

aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor îm domeniul situatiilor de 
urgentă, 

h) art. 106 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 163/2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,  

i) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de 
primarul comunei Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 275/2013; 

în temeiul prevederilor art. 115 lit. a) si ale art. 68 alin. (1) din Legea 
administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

ANTON  VASILE, Primarul comunei  Muntenii de  Sus, judetul  Vaslui 
 

D I S P U N  : 
Art. 1. - La nivelul comnunei Muntenii de Sus, organizarea activitătii de apărare 

împotriva indendiilor se face în baza legislatiei legale în vigoare, în domeniul prevenirii 
si stingerii incendiilor. 

Art. 2. – (1) Organizarea, realizarea şi coordonarea tuturor activităţilor de apărare 
împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale va fi îndeplinită de catre 
domnul Tirnoveanu Petrut, viceprimar al comunei Muntenii de Sus. 

           (2) Atribuţiile şi obligaţiile cadrului tehnic PSI sunt conform anexei 1 
Art. 3. - În cazul producerii unui incendiu, interventia se se face prin serviciul 

voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
 Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Vaslui, 
viceprimarului comunei  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare  la sediul Primariei 
si Consiliului Local Muntenii de Sus, judetul Vaslui. 

       Muntenii de Sus,10   ianuarie 2014 
 
 

 

          PRIMAR,                              Avizează pentru legalitate:     
       Vasile  Anton                                      SECRETAR cu exercitare temporara de atributii                                                    
                                                               Monica Burghelea               



  

ANEXA 1 
 la Dispozitia primarului nr. 6 din 10 ianuarie 2014 

 
ATRIBUTIILE SI OBLIGATIILE CADRULUI TEHNIC  PSI 

 PENTRU  PUNEREA ÎN APLICARE, CONTROLUL SI SUPRAVEGHEREA 
RESPECTĂRII NORMELOR SI MĂSURILOR DE APĂRARE IMPOTRIVA 

INCENDIILOR 
 

1. ATRIBUTIILE SI OBLIGATIILE CADRULUI TEHNIC  PSI 
 Îndrumarea si controlul activitătii de apărare împotriva incendiilor se execută prin 

responsabilul PSI stabilit prin Dispozitia primarului. 
 Pentru rezolvarea operativă a problemelor de prevenire si stingere a incendiilor, 
responsabilul PSI se subordonează primarului si pe linie de specialitate inspectorului PSI 
din cadrul Serviciului Prevenirea Incendiilor al Inspectoratului Judtean pentru Situatii de 
Urgentă Vaslui. 
 Responsabilul  PSI răspunde, potrivit competentei pe care o are, de aplicarea, 
controlul si supravegherea normelor si masurilor de apărare împotriva incendiilor, de 
întreaga activitate de prevenire si stingere a incendiilor. 
  El are următoarele atributii principale:  
 studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire si stingere a 

incendiilor în unitătile pe care le controlează, verifică aplicarea lor în practica si face 
propuneri pentru completarea, reactualizarea si îmbunătătirea acestora; 

 participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărarea împotriva incendiilor la 
nivelul localitătii; 

 controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor; 
 estimează şi propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării 

activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice şi 
echipamente de protecţie; 

 asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitate; 
 organizează şi răspunde de pregătirea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, 

precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale; 
 prezintă semestrial, sau ori de câte ori situaţia o impune, raportul de evaluare a 

capacităţi de apărare împotriva incendiilor; 
 asigura contractele, întelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare 

corelării, în caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale 
unitătilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă si cu cele ale serviciilor de urgentă 
ce pot fi solicitate în ajutor, participă la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie 
organizate de acestea; 

 execută, pe baza planificării aprobate, controale de prevenire a incendiilor verificând 
respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice, precum si 
îndeplinirea masurilor de protectie împotriva incendiilor, stabilind măsuri;  

 asigură obtinerea avizelor si autorizatiilor PSI prevăzute de lege; 
 acorda asistenta tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor în vederea prevenirii si 

stingerii incendiilor în caz de calamitati naturale si catastrofe; 
 face propuneri pentru completarea si reactualizarea normelor de prevenire si stingere 

a incendiilor; 
 mentine legătura cu Serviciul Prevenirea Incendiilor din cadrul Inspectoratului 

pentru Situatii de Urgentă „ PODUL INALT ” al județului Vaslui; 
 
 



  

2. ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE LOCURILE DE MUNCĂ 
Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă are ca scop asigurarea 

condiţiilor care să permită salariaţilor, pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice care le au la dispoziţie, 
să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor, 
evacuarea bunurilor materiale precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de 
incendiu, explozii sau accidente tehnice. 

2.1. Organizarea prevenirii incendiilor la locurile de munca cuprinde: 
- prevenirea incendiilor prin elaborarea şi afişarea instructiunile de apărare împotriva incendiilor; 
- planul de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale în caz de incendiu; 
2.1.1. Instructiuni de apărare împotriva incendiilor. 

 Se elaborează pe baza prevederilor normelor, normativelor si reglementarilor tehnice în vigoare, 
a instructiunilor de exploatare a instalatiilor si utilajelor din dotarea locurilor de munca, precum si a 
regulamentului de ordine interioara a persoanei juridice. 
 Instructiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind: 

    - prevederi generale si specifice din normele, normativele si prescriptiile tehnice pe linie de 
prevenire si stingere a incendiilor care se refera la obiectul activitătii la locul de muncă; 

    - obligatiile generale ale salariatilor conform legii si normelor de PSI; 
2.1.2. Planul de evacuare a persoanelor si bunurilor în caz de incendiu. 

 Căile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel 
stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite si marcate încât sa asigure evacuarea persoanelor, 
precum si orientarea rapidă a fortelor de interventie. 

Traseele destinate fortelor de interventie trebuie să asigure circulatia personalului si sa fie 
prevăzute cu iluminat de sigurantă corespunzător. 
 Constructiile  trebuie sa fie prevăzute cu căi de evacuare a persoanelor în număr suficient, 
corespunzător dimensionate si realizate, astfel încât persoanele să ajungă în timpul cel mai scurt si în 
deplina sigurantă în exterior, la nivelul terenului sau al căilor circulabile, în refugii sau în alte locuri 
special amenajate. 
 La proiectarea si executarea căilor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca în 
pozitie închisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea finisajelor 
combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau alte elemente ce pot crea pe 
timpul incendiilor dificultăti în evacuare (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diversele 
obiecte, busculada, panica, etc.). 

 Căile de acces, evacuare si interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii prin 
elemente de constructii cu rezistentă si comportare la foc corespunzătoare utilizării în conditii de 
sigurantă a căilor respective pe timpul incendiilor si se prevăd, după caz, cu instalatii sau sisteme de 
evacuare a fumului si gazelor fierbinti ori de presurizare. 
 Asigurarea accesului si circulatiei autospecialelor de interventie în incintele agentilor economici 
si institutiilor, în zonele locuite, precum si între localităti, este obligatorie conform  reglementarilor 
tehnice. În aceste locuri trebuie să se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si 
drumuri de circulatie interioare amenajate, marcate, întretinute si utilizabile în orice anotimp. 
 Căile de acces si de circulatie se dimensionează potrivit reglementarilor tehnice pentru 
autovehiculele de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de interventie. 
 Asigurarea căilor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apă în 
caz de incendiu si a posibilitătilor de folosire a acestor surse în orice anotimp constituie o conditie de 
sigurantă la foc. 

2.1.3. Marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate a locurilor de muncă. 
Căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se marchează cu indicatoare de securitate si 

se prevăd cu iluminat conform reglementarilor tehnice, astfel încât sa se asigure vizibilitatea si sa fie 
usor recunoscute. 

 În cazul sesizării unui incendiu persoana respectiva va actiona astfel: 
 a) alarmarea întregului personal care desfăsoară activitatea în unitate, anunţarea incendiului la 
forţele de intervenţie; 
 b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului; 
 c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile etc.; 
 d) acţionarea asupra focarului cu mijloacele tehnice din dotare şi verificarea intrării în funcţiune 
a instalaţiilor şi sistemelor de apărare împotriva incendiilor; 
 e) verificarea amănunţită a locurilor în care se propagă incendiul şi unde pot apărea focare noi, 
precum şi stingerea acestora. 
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