
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment TEHNIC 
înregistrat sub nr. 647/26.02.2021;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        D I S P U N:

privind organizarea și desfășurarea activităţii de apărare împotriva 
incendiilor, evacuarea în caz de incendiu, planificarea și executarea 

exercițiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu la nivelul Primăriei 
comunei Beba Veche

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Având în vedere următoarele:
- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12, art.19 lit.a, art.21, art.22 și art.27  din Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- prevederile art.5, art.17 lit.a, art.20-23, art.26-33, art.97-104, art.107-111, art.123-
139, art.144-147 din Anexa la Ordinul Ministerului Administratiei și Internelor 
nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- prevederile din Ordinul Ministerului Administratiei și Internelor nr.712/2005 pentru 
aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, cu modificările si completările ulterioare; 
- prevederile art.18-21, art.110-126 din Anexa la Ordinul Ministerului Administratiei și 
Internelor nr.262/02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri,

    Prin prezenta dispoziție se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare privind 
apărarea împotriva incendiilor la nivelul Primăriei comunei Beba Veche.

Articolul 1:

    Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor este 
numit ca și responsabil cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiului si a situaţiilor de 
urgență, domnul Terlai Dan-Gheorghe, cu atribuții delegate de Șef S.V.S.U. Beba 
Veche.

Articolul 2:

    Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:
a)	evacuarea să se efectueze conform schemei din Planul de evacuare;
b)	pentru o evacuare eficientă și sigură se vor avea în vedere următoarele:
			- traseele de evacuare;
			- ordinea evacuării persoanelor şi bunurilor de valoare, conform urgențelor stabilite;
			- locul stabilit pentru evacuarea persoanelor şi bunurilor de valoare;
			- mijloacele utilizate pentru evacuare;
			- măsurile de protecţie pentru persoane şi bunuri pe timpul şi după evacuarea acestora

Articolul 3:

    Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:
a) prevenirea incendiilor prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice 

Articolul 4:



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 oamenilor 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.

    La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se vor avea 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 aparaturi tehnologice.

Articolul 5:

    (1) Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:
a)	stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a 
personalului de la locul de muncă, a serviciilor pentru situaţii de urgenţă, a 
conducătorului locului de muncă, precum şi a specialiştilor şi a altor forţe stabilite să 
participe la stingerea incendiilor;
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.
	           (2) Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de 
muncă prevăzute la alin. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, 
de regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de 
incendiu.
	           (3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de 
cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare 
împotriva incendiilor.

Articolul 6:

    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 si urgentelor stabilite;
c)	întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a 
consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către 

Articolul 7:



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;
verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea 
focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora.
Art.10. 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.

    Planurile de protecţie împotriva incendiilor sunt:
a)	planul de evacuare a persoanelor;
b)	planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind 
periculoase;
c)	planul de intervenţie.
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.
              (2) Planurile de evacuare se afişează pe căile de acces şi în locurile vizibile, 
astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele.
              (3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei încăperii, pe care se 
marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi.
              (4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor: stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare 
şi alertare a incendiilor, posibilităţile de refugiu, încăperi speciale, terase.

Articolul 8:

    (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca 
fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea 
materiale.
              (2) La amplasarea 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, cât şi de compatibilitatea faţă de produsele de stingere.
               (3) 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.
              (4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi 
bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.
              (5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel 
mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum şi 
la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea să poată fi utile 
forţelor de intervenţie.

Articolul 9:

    (1) Planurile de intervenţie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de 
operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit legii. 
(2) Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean.
(3) Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, 
în funcţie de condiţiile reale.

Articolul 10:



    (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru locurile de 
muncă stabilite de administrator/conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de 
incendiu.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.

Articolul 11:

    În scopul acţionării cu eficienţă, în cazul oricărui început de incendiu sau avarie 
urmată de incendiu, în spaţiile în care societatea îşi desfăşoară activitatea, persoanele 
nominalizate în prezenta decizie, care au funcţii de conducere sau coordonare a 
activităţii din zonele de competenţă, vor lua următoarele măsuri:
-	organizează alarmarea şi anunţarea incendiului tuturor persoanelor şi instituţiilor 
interesate (persoanele fizice, salariaţii, etc, aflate în zona producerii incendiului, 
conducerea instituției, pompierii militari, poliţia, salvarea, protecţia civila, după caz);
-	organizează activitatea de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale de valoare;
-	stabilesc mijloacele de primă intervenţie sau instalaţiile cu care intervin pentru 
stingerea incendiilor;
-	conduc acţiunea echipelor de primă intervenţie a căror componenţă este stabilită prin 
dispoziţie scrisă, în vederea localizării şi lichidării incendiului produs;
-	stabilesc măsuri de protecţie individuală a personalului de intervenţie pe timpul 
desiăşurării acesteiactivităţi;
-	pun la dispoziţia forţelor chemate în ajutor (pompieri, salvare, poliţie) toate informaţiile 
necesare unei intervenţii rapide şi eficiente;
-	stabilesc măsuri privind înlăturarea efectelor negative produse de incendiu şi reluarea 
activităţii în condiţii depline de securitate.

Articolul 12:

    (1) Orice salariat care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa, prin orice mijloc 
conducerea instituției, pompierii, salvarea, poliţia, după caz, şi să acorde ajutor după 
posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiilor.
(2) În caz de incendiu, orice salariat indiferent de locul de muncă sau de pregătirea 
profesională a acestuia are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, 
semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, 
a conducerii instituției sau a pompierilor militari.

Articolul 13:

    (1) Alarmarea în caz de incendiu poate fi: alarmare locală și alarmarea pompierilor 
militari.

Articolul 14:



(2) Alarmarea locală, a persoanelor aflate la locul de muncă, a echipelor de prima 
intervenţie şi a conducerii instituției se face prin voce, cu ajutorul dispozitivelor de 
anunţare sau alarmare, telefonic sau prin intermediul instalaţiilor automate de detectare, 
semnalizare şi alarmare în caz de incendiu (acolo unde acestea există).
(3) Alarmarea pompierilor militari se face telefonic la Dispeceratul Unic pentru Situaţii de 
Urgenţă, la numărul “112”.
(4) Pompierilor militari li se va comunica locul incendiului (subsol, parter, etaje, 
acoperiş), natura lui (materialul care arde, lemn, hârtie, materiale plastice, lichide 
combustibile etc.) posibilităţile de propagare, pericolul pe care îl reprezintă pentru 
oameni, precum şi alte informaţii solicitate de aceştia.

    Acţiunea pentru stingerea incendiilor constă în:
-	Echipele de prima intervenţie intervin pentru stingerea incendiilor izbucnite în oricare 
încăpere a instituției, folosind mijloace de prima intervenţie aflate în dotare, sau după 
caz, a hidranţilor interiori sau exteriori (subterani) de incendiu. 
-	Conducerea instituției sau persoanele desemnate de acestea, vor lua măsuri impuse 
de situaţie privind acordarea ajutorului medical persoanelor accidentate. 
-	Se vor lua măsuri urgente pentru limitarea incendiului în funcţie de natura, proporţiile 
lui, proprietăţile materialelor şi substanţelor combustibile incendiate sau aflate în 
imediata apropiere a focarului incendiului, sarcina termică, viteza de ardere, direcţiile 
principale probabile de propagare şi eficienţa intervenţiei pe locul de muncă.
-	Se adoptă, în funcţie de situaţia tactică existentă, cele mai eficiente procedee de 
stingere pentru:
-	reducerea temperaturii în zona de ardere;
-	izolarea elementelor combustibile faţă de aerul atmosferic;
-	introducerea de inhibitori (gaze inerte, abur, substanţe chimice) în spaţiile în care se 
produc reacţii de ardere;
-	oprirea accesului substanţelor combustibile în zona de ardere.
-	Echipele de salvatori vor executa misiunile prestabilite pentru salvarea oamenilor şi 
evacuarea bunurilor materiale de valoare.
-	În cazul inundării zonei incendiate cu fum se vor lua măsuri pentru punerea în funcţie a 
instalaţiilor de exhaustare (acolo unde acestea există), practicarea unor deschideri 
pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi care se pot degaja pe timpul incendiului. Se 
va avea în vedere la practicarea acestor deschideri sau la spargerea geamurilor să se 
efectueze limitat pentru a nu conduce la alimentarea în exces cu oxigen contribuind 
astfel în mod dezavantajos la propagarea şi mărirea vitezei de ardere amplificând 
dinamica incendiului.

Articolul 15:

    (1) Persoana prevăzută la art.2 are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării 
în caz de incendiu:
a)	realizează instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea 
evacuării în caz de incendiu;
b)	conduce și coordonează acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
c)	asigură amenajarea, daca este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane și 
bunuri.
(2) Personalul angajat are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării în caz de 
incendiu:
a)	participă la instruirea privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de 
incendiu;
b)	îndeplinește acţiunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
c)	se subordonează, pe timpul acţiunilor de evacuare, personalului prevăzut la art.4.

Articolul 16:

    Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizează cu mijloace adecvate 

Articolul 17:



fiecărui obiectiv și dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul acestora.
(1) În situaţia alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, acesta 
trebuie să fie codificat sau discret, pentru a nu induce panică in rândul persoanelor care 
se află în spațiile și construcţiile pentru birouri.
(2) Este obligatoriu ca mesajul preînregistrat să fie cunoscut de către întreg personalul 
din spaţiul și construcţia pentru birouri.
(3) Personalul angajat trebuie să cunoască mijloacele de alarmare, alertare, evacuare 
precum și modul de acţionare în caz de incendiu.
(4) Pentru evacuarea în siguranţă în caz de incendiu se iau măsuri de instruire 
temeinică a personalului angajat privind:
-modalităţile practice de asigurare a evacuării utilizatorilor ori, după caz, a salvării 
persoanelor ce nu se pot evacua singure;
-modalităţile practice de asigurare a salvării obiectelor din cadrul obiectivului în cazul 
producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza 
bunurilor evacuate, locurile de adăpostire și, după caz, a mijloacelor tehnice alocate.
(5) Personalul angajat trebuie să cunoască și să respecte instrucţiunile specifice în 
vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.
(6) Evacuarea utilizatorilor se face:
-în mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziţiile primarului;
-pe locurile dinainte stabilite în incinta instituției, în baza planurilor de evacuare.
(7) Personalul angajat desemnat din spațiile și construcţiile pentru birouri indică 
utilizatorilor căile de evacuare.
(8) Scopul principal al planificării și executării exercițiilor de alarmare/evacuare este 
cunoaşterea, de către personalul angajat, a modului de acţiune în caz de incendiu.
(9) Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică și se execută o dată 
la 3-6 luni cu personalul propriu, în funcţie de formele de evacuare și se pot organiza 
pentru întreaga construcţie sau pe segmente din aceasta.
(10) Planificarea, organizarea și executarea exercițiilor de evacuare sunt atribuţii ale 
conducătorului instituției.
(11) Planificarea și executarea exercițiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de 
persoana prevăzută la art.2.
(12) Fiecare exerciţiu se finalizează cu analiza nivelului de cunoaştere a obligaţiilor ce 
revin personalului angajat, pe fiecare loc de muncă și se consemnează într-un registru 
destinat acestei activități.
12.1 Ipotezele, obiectivele și scopurile exercițiilor de alarmare/evacuare, respectiv 
obligaţiile pe timpul desfăşurării exerciţiului se prelucrează cu personalul angajat.
12.2 Pentru fiecare ipoteză în parte, personalul angajat va fi verificat privind 
cunoaşterea modului de acţiune.
12.3 Pe timpul exercițiilor de evacuare se urmăreşte respectarea regulilor privind 
coordonarea acţiunilor, inclusiv comportamentul personalului în vederea evitării panicii 
și busculadelor.
(13) Modul de desfăşurare a exercițiilor de alarmare/evacuare se analizează de 
proprietar, conducătorul instituției împreună cu persoana prevăzută la art.2.
(14) Analiza efectuată este utilizată la actualizarea planurilor de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgență, cât și la reactualizarea planurilor de intervenţie, după caz.
(15) Evidența exercițiilor de alarmare/evacuare se ține într-un registru special, conform 
Anexei nr.2 la prezenta dispoziție.
(16) Echiparea și dotarea spațiilor și construcţiilor cu mijloace tehnice de apărare 
împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor și parametrilor specifici, precum și 
dimensionarea și amplasarea acestora se asigură conform prevederilor reglementărilor 
tehnice specifice.
(17) Exploatarea și menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu reglementările tehnice specifice.
(18) Conducătorul instituției trebuie să asigure existența unui registru de control al 



instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.
(19) Conducătorul instituției răspunde pentru echiparea, dotarea, inspectarea, 
întreţinerea și repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în spațiile și 
construcţiile pentru birouri.
(20) Se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate sau 
agrementate în conformitate cu exigențele reglementărilor în domeniu.
(21) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat 
și/sau de forţele de intervenţie se amplasează cu respectarea următoarele cerinţe:
 locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile, precum căi de evacuare, 
coridoare, holuri în zonele ieşirilor și alte asemenea spații și la distanțe optime față de 
focarele cele mai probabile;
 -înălțimea de montare și greutatea acestora să fie pe măsura capacităților fizice ale 
persoanelor care le utilizează;
 -să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
(22) Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se 
indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
(23) Dotarea minimă cu stingătoare de incendiu a spațiilor și construcţiilor pentru birouri 
se asigură conform documentaţiei tehnice.
(24.1) Pentru stingătoarele portative, documentele de referinţă sunt Directiva 97/23/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor 
statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial 
al Comunităţilor Europene nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, SR EN 3, precum și 
reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia 
ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(24.2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie sa indeplineasca 
următoarele condiţii:
-stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/ încărcătura de minimum 6 kg;
-stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de 
minimum 6 litri.
(24.3) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/1, documentele de 
referinţă sunt SR EN 1866-1 si reglementările tehnice echivalente ale statelor membre 
ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul 
Economic European.
(24.4) Se pot utiliza mai multe stingătoare de capacitate mai mică cu performanțe de 
stingere echivalente.
(24.5) Prevederile alin. (24.2) și (24.3) nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate 
și/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori 
sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic 
European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste țări.
(26) În fiecare spaţiu pentru birouri care are suprafaţa sub 200 m2/nivel se asigură 
dotarea cu cel puţin două stingătoare de incendiu.
(27) Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanțelor și înălțimii de 
montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate:
-maxim 15 m, respectiv 20 m față de cele mai importante focare de incendiu din clasele 
B și A;
-maximum 1,4 m înălțime față de pardoseală.
(28) Instalaţiile de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, selectate și 
amplasate conform prevederilor proiectantului, trebuie verificate periodic și întreținute 
de personal autorizat în condiţiile legii.
(29) La toate instalaţiile și sistemele cu rol în apărarea împotriva incendiilor trebuie să 
existe un registru de evidență a lucrărilor de verificare, reparaţii și întreţinere în care se 
consemnează, de persoanele desemnate în condiţiile legii, toate intervenţiile executate, 
dar și alarmele false, acolo unde este cazul.
(30) Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor in alte 



scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
(31) Controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor 
se execută, conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice și în instrucţiunile 
tehnice elaborate de producători/fumizori, de către persoanele autorizate, conform legii.
(32) Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în cazul producerii unor calamităţi 
naturale ori catastrofe, s-au prevăzut măsuri pe baza scenariilor şi situaţiilor concrete.
(33) În elaborarea concepţiei de acţiune se acordă prioritate salvării vieţilor oamenilor, 
concentrării forţelor şi mijloacelor pentru limitarea pierderilor materiale şi înlăturarea 
consecinţelor respective.
(34.1) Se vor lua măsuri pregătitoare pentru:
-identificarea, nominalizarea şi luarea în evidenţă a punctelor vulnerabile cu pericol de 
incendiu sau explozie care ar putea fi afectate şi modul de intervenţie;
-întocmirea, reactualizarea şi cunoaşterea planurilor de situaţie, evidenţierea căilor de 
evacuare, traseele conductei de gaze, lichide combustibile, apă, instalaţii electrice, 
încălzire, etc.;
-stabilirea pentru toate locurile de muncă a modului de operare (acţiune) în caz de 
incendiu, calamităţi naturale, catastrofe;
-limitarea posibilităţilor de propagare a focului, fumului şi gazelor fierbinţi;
-reducerea sarcinii termice;
-creşterea capacităţii de intervenţie prin pregătirea specială a forţelor proprii şi a 
echipelor de intervenţie de pe locurile de muncă.
(34.2) Măsurile pe timpul evenimentelor şi imediat după producerea acestora sunt:
-aplicarea planului de acţiune şi a măsurilor stabilite în raport de situaţia concretă;
-cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din instituție, depistarea şi înlăturarea 
imediată a pericolelor şi a defecţiunilor produse la sistemele de protecţie împotriva 
incendiilor;
-măsuri pentru înlăturarea consecinţelor;
-stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuie luate la repunerea 
în funcţie a instalaţiilor, la redarea în exploatare a clădirii instituției şi verificarea 
îndeplinirii măsurilor respective;
-repunerea în funcţie a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor sau efracţie 
avariate, după caz, înlocuirea acestora ori suplimentarea lor prin măsuri cu caracter 
temporar;
-controlul respectării normelor în toate sectoarele de activitate;
-studierea concluziilor desprinse în urma evenimentului şi stabilirea de măsuri pentru 
viitor. Art. Art.57. În cazul producerii de cutremure se vor avea în vedere următoarele:
(34.3) Recunoaşterea clădirii şi instalaţiilor afectate prin:
-recunoaşterea proporţiilor distrugerilor;
-gradul de pericol pentru oameni;
-mijloace şi procedee de salvare;
-starea căilor de acces;
-măsura în care au fost afectate instalaţiile utilitare;
-posibilitatea de producere a unor explozii sau incendii şi măsurile necesare pentru 
preîntâmpinarea acestora.
-organizarea acţiunilor de salvare a salariaţilor sau clienţilor surprinşi sub dărâmături
-asigurarea alimentării cu apă pentru incendiu;
-supravegherea unor instalaţii unde există posibilitatea izbucnirii de incendiu;
-urmărirea repunerii în stare de funcţionare a instalaţiilor utilitare.
(35) În cazul producerii de inundații se vor avea în vedere următoarele:
a) Se acţionează pentru cercetarea zonelor clădirii afectate pentru stabilirea situaţiei 
reale;
b) Evacuarea persoanelor aflate în pericol;
c) Organizarea evacuării bunurilor materiale de valoare sau a celor care interacţionează 
periculos în contact cu apa, aflate în locurile inundate;



d) Asigurarea întreruperii, cu ajutorul specialiştilor, a instalaţiilor electrice şi de gaze, 
interzicerea folosirii mijloacelor de iluminat improvizate;
e) Asigurarea pazei bunurilor calamitate;
f) Limitarea zonelor calamitate prin măsuri adecvate şi în funcţie de situaţia efectivă la 
faţa locului;
g) Asigurarea unor legături permanente între punctele de comanda şi echipele de lucru 
dislocate , pentru a putea fi concentrate operativ în caz de incendiu.
(36) În caz de înzăpezire se vor avea în vedere următoarele:
-Asigurarea deblocării surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces către acestea, 
protejarea surselor;
-Deblocarea principalelor căi de circulaţie interioare;
-Verificarea funcţionării instalaţiilor utilitare;
-Luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea accidentelor pe timpul desfăşurării 
intervenţiei;
-Participarea la înlăturarea zăpezii de pe acoperişurile în pericol de prăbuşire (dacă este 
cazul).
-Intensificarea activităţii de prevenire îndeosebi în spaţiile aglomerate şi periculoase la 
incendii;
-înlăturarea posibilităţilor de pătrundere a apei rezultate din topirea zăpezii în subsolurile 
şi canalele tehnologice.
(37.1) Acordarea primului ajutor medical persoanelor afectate din cauza efectelor 
incendiilor este primordial. Arsurile reprezintă porţiuni de intrare pentru microbii aflaţi pe 
suprafaţa pielii raniţe precum și pentru cei din mediul extern. Pielea intactă, sănătoasă 
nu permite pătrunderea acestora în ţesuturi, având un rol antiinfecțios important.
(37.2) Se consideră că toate arsurile sunt infectate într-o anumită măsură prin:
-microbii care pătrund în rană deodată cu agentul agresor;
-corpii străini din plagă: pământ, stofă, păr, nisip etc;
-microbii ce pătrund ulterior, dacă îngrjirile nu sunt corespunzătoare (mâini sau obiecte 
nesterile etc.).
(37.3) Rănile infectate necesită îngrijiri medicale.
(37.4) Acordarea primului ajutor trebuie să înceapă prin prevenirea suprainfectării plăgii 
protejând-o de orice contact cu obiecte murdare, nesterile (mâini, instrumente, 
materiale de pansat etc.).
(37.5) La organizarea și acordarea primului ajutor participă:
-din partea instituției: martorul accidentului sau prima persoană anunţată, salvatorul, 
serviciul de securitate a muncii, conducerea instituției;
-din partea organizaţiilor competente: pompierii, serviciul de ambulanta, medici, spitale, 
politie, securitatea civila
(38) Trebuie asigurate mijloace disponibile pentru anunţarea și pentru organizarea 
acţiunilor de prim ajutor la locul accidentului, după cum urmează:
-telefon, apel verbal, radio, semnal de alarmă;
-ambulanță, elicopter, avion, vehicule;
-materiale speciale, trusă de prim ajutor, targă.
(39.1) În caz de accident salvatorul va avea în vedere:
-analiza situaţiei;
-protejarea situaţiei;
-examinarea victimei;
-anunţarea accidentului;
-acordarea primului ajutor;
-supravegherea victimei și aşteptarea sosirii echipei de specialitate.
(39.2) Prima obligaţie a salvatorului este să asigure securitatea victimei (evitarea de 
explozii, electrocutare, strivire). Victima va fi deplasată numai dacă pericolul de 
accidentare continuă să existe și îi agravează starea de sănătate sau chiar îi amenință 
viața.



(39.3) Salvatorul trebuie să îndepărteze persoanele care, prin agitaţia care o creează 
prin acţiuni sau sfaturi nepotrivite, daunează. Salvatorul/salvatorii victimei trebuie să 
instituie un “baraj de securitate” marcat vizibil în jurul victimei. Pe cat posibil, salvatorul 
va alege 1 - 3 persoane pentru a-l ajuta, iar printr-o persoană potrivită anunţă accidentul.
(39.4) Salvatorul va avea grijă să nu își pericliteze propria sănătate sau chiar viața (să 
nu devină din salvator victimă). În acest sens, este necesar ca salvatorul să cunoască 
regulile de aplicare a primului ajutor, să-și păstreze calmul, să acţioneze energic, 
eficace și rapid în luarea măsurilor ce se impun.

    Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.

Articolul 18:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 19:

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 12/2021

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz

26.02.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

2

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  3)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  2)

 

1

 

0

Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 26.02.2021
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