
          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;

                                        P R O P U N:

privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenţie la nivelul 
Primăriei comunei Beba Veche

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 14 / 24.02.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere următoarele:
- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12 și art.19-22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.17, art.20-23, art.26-33, art.97-104, art.107-111, art.123-139 și art.144-
147 din Anexa la Ordinul Ministerului Administratiei și Internelor nr.163/2007 privind 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- prevederile art.31-35 din Anexa la OMAI nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor 
generale de apărare împotriva incendiilor la spatii și constructii pentru birouri;
- prevederile art.57-68 din Anexa la OMAI nr.166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor 
generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;

    1. Accesul mijloacelor şi a pesoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă 
publică de incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în 
pericol, stingerii incendiilor şi limitarea efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în 
permanenţă la toate:
-	construcţiile de orice fel și încăperile acestora;
-	instalaţiile tehnologice şi anexe;
-	instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum și la 
punctele de comandă ale acestora;
-	dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu;
-	tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi la 
sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol în caz 
de incendiu;
-	claviaturile şi vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz 
de incendiu.
	2. Căile de acces, 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.
 	3. Se vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor în vigoare, prezenţa unor 
asemenea mijloace şi vor atenţiona asupra regulilor care trebuie respectate.
	4. Blocarea căilor de acces, 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 
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situaţia iniţială, sunt interzise. 
	
	5 Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces, evacuare şi de intervenţie 
se vor amenaja treceri (podeţe) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, 
semnalizate corespunzător.
	6 Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită 
deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu.
	7 Căile de acces, evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate, 
conform reglementărilor legale 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 
	8. Cheile/cartelele uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează 
în locuri sau la persoane desemnate, astfel încât aceste chei/carduri de acces să poată 
fi identificate şi folosite în caz de necesitate.	
	9. Căile de acces şi intervenţie se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se 
prevăd cu circulaţii ocolitoare.
	10. Persoanele juridice sau persoanele fizice care deţin ori administrează construcţiile, 
instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la  58 trebuie să semnaleze 
prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, 
SR ISO 3864-3 şi SR ISO 6309, poziţionarea acestora şi să atenţioneze asupra regulilor 
care trebuie respectate.
	11. Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane 
principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, 
tablouri electrice de distribuţie trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată 
interveni nestânjenit.
	12. Salariaţii trebuie instruiţi asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din 
planurile de evacuare şi a celor de intervenţie, atât la angajare, la schimbarea locului de 
muncă şi periodic și de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi 
stingere a incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale.
	13. Planurile de evacuare şi cele de intervenţie trebuie actualizate şi afişate conform 
reglementărilor specifice.
	14. Circulaţiile orizontale și verticale precum usi, culoare, holuri, scări, ascensoare și 
altele asemenea, destinate intervenţiei serviciilor de urgenta, trebuie menţinute in 
permanenta in stare de utilizare.
	15. Căile de acces și evacuare, interioare și exterioare, trebuie menţinute permanent în 
stare de utilizare și marcate cu indicatoare de securitate, astfel încât să permită 
utilizatorilor clădirii folosirea lor în caz de incendiu.
	16. Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de 
materiale sau obiecte.
	17. Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru menţinerea acestora 
în stare de practicabilitate, dacă nu se prevede altfel prin contract, convenţie sau alt act 
juridic similar încheiat între părti.
	18. Pe întregul traseu de evacuare din spatiile și construcţiile pentru birouri se interzic:
a)	montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înăltimea mai mare de 2,5 cm sau alte 
elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
b)	amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea 
de materiale pe holuri, în casele scărilor, sub rampele scărilor;
c)	amenajarea unor locuri de muncă sau activităti, inclusiv a celor cu caracter de 
amenajare temporară de tipul expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care 
reduc gabaritul acestora și care nu sunt prevăzute în proiect;
d)	aplicarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile.
	19. Se interzice amenajarea de boxe, spatii de depozitare ori alte spatii de lucru pe 
coridoare sau pe alte căi de evacuare.
	20. Căile de acces și intervenţie, precum și accesul la sursele de apă pentru stingerea 



incendiilor se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate și libere de orice 
obstacole care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.
	21. Menţinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare și intervenţie este 
obligaţia conducătorului institutiei.
	22. Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în sigurantă a persoanelor cu 
dizabilităti motorii de la nivelurile la care acestea au acces.
	23. Activitatea privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenţie la nivelul 
Primăriei comunei  Beba Veche  este obligatie de serviciu.

    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.
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Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Compartiment TEHNIC
Nr. 647/26.02.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de 
intervenţie la nivelul Primăriei comunei Beba Veche care să reglementeze următoarele 
aspecte:

1. Accesul mijloacelor şi a pesoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă 
publică de incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în 
pericol, stingerii incendiilor şi limitarea efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în 
permanenţă la toate:
-	construcţiile de orice fel și încăperile acestora;
-	instalaţiile tehnologice şi anexe;
-	instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum și la 
punctele de comandă ale acestora;
-	dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu;
-	tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi la 
sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol în caz 
de incendiu;
-	claviaturile şi vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz 
de incendiu.
	2. Căile de acces, 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.
 	3. Se vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor în vigoare, prezenţa unor 
asemenea mijloace şi vor atenţiona asupra regulilor care trebuie respectate.
	4. Blocarea căilor de acces, 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. 
	
	5 Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces, evacuare şi de intervenţie 
se vor amenaja treceri (podeţe) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, 
semnalizate corespunzător.

          Având în vedere următoarele:
- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12 și art.19-22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.17, art.20-23, art.26-33, art.97-104, art.107-111, art.123-139 și art.144-
147 din Anexa la Ordinul Ministerului Administratiei și Internelor nr.163/2007 privind 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- prevederile art.31-35 din Anexa la OMAI nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor 
generale de apărare împotriva incendiilor la spatii și constructii pentru birouri;
- prevederile art.57-68 din Anexa la OMAI nr.166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor 
generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;



	6 Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită 
deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu.
	7 Căile de acces, evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate, 
conform reglementărilor legale 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 
	8. Cheile/cartelele uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează 
în locuri sau la persoane desemnate, astfel încât aceste chei/carduri de acces să poată 
fi identificate şi folosite în caz de necesitate.	
	9. Căile de acces şi intervenţie se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se 
prevăd cu circulaţii ocolitoare.
	10. Persoanele juridice sau persoanele fizice care deţin ori administrează construcţiile, 
instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la  58 trebuie să semnaleze 
prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, 
SR ISO 3864-3 şi SR ISO 6309, poziţionarea acestora şi să atenţioneze asupra regulilor 
care trebuie respectate.
	11. Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane 
principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, 
tablouri electrice de distribuţie trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată 
interveni nestânjenit.
	12. Salariaţii trebuie instruiţi asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din 
planurile de evacuare şi a celor de intervenţie, atât la angajare, la schimbarea locului de 
muncă şi periodic și de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi 
stingere a incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale.
	13. Planurile de evacuare şi cele de intervenţie trebuie actualizate şi afişate conform 
reglementărilor specifice.
	14. Circulaţiile orizontale și verticale precum usi, culoare, holuri, scări, ascensoare și 
altele asemenea, destinate intervenţiei serviciilor de urgenta, trebuie menţinute in 
permanenta in stare de utilizare.
	15. Căile de acces și evacuare, interioare și exterioare, trebuie menţinute permanent în 
stare de utilizare și marcate cu indicatoare de securitate, astfel încât să permită 
utilizatorilor clădirii folosirea lor în caz de incendiu.
	16. Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de 
materiale sau obiecte.
	17. Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru menţinerea acestora 
în stare de practicabilitate, dacă nu se prevede altfel prin contract, convenţie sau alt act 
juridic similar încheiat între părti.
	18. Pe întregul traseu de evacuare din spatiile și construcţiile pentru birouri se interzic:
a)	montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înăltimea mai mare de 2,5 cm sau alte 
elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
b)	amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea 
de materiale pe holuri, în casele scărilor, sub rampele scărilor;
c)	amenajarea unor locuri de muncă sau activităti, inclusiv a celor cu caracter de 
amenajare temporară de tipul expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care 
reduc gabaritul acestora și care nu sunt prevăzute în proiect;
d)	aplicarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile.
	19. Se interzice amenajarea de boxe, spatii de depozitare ori alte spatii de lucru pe 
coridoare sau pe alte căi de evacuare.
	20. Căile de acces și intervenţie, precum și accesul la sursele de apă pentru stingerea 
incendiilor se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate și libere de orice 
obstacole care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.
	21. Menţinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare și intervenţie este 
obligaţia conducătorului institutiei.
	22. Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în sigurantă a persoanelor cu 
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dizabilităti motorii de la nivelurile la care acestea au acces.
	23. Activitatea privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenţie la nivelul 
Primăriei comunei  Beba Veche  este obligatie de serviciu.


