
                                               

                                                                       

                                                           

                                             

 

______________________________________________________________________________ 

1 
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Tachirghiol – ANEXA 2 LA HCL 54/12.03.2020 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

                                                                         ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. 54/12.03.2020 

 

MASURILE DE OPTIMIZARE A CAPACITATII DE APARARE 

IMPOTRIVA INCENDIILOR 

 

     

1. Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme 

generale, stabilesc principiile, criteriile de performanţă şi condiţiile tehnice generale 

privind asigurarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pentru construcţii, instalaţii şi 

amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 

    2. Scopul prezentelor norme generale este prevenirea şi reducerea riscurilor de incendii şi 

asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice şi 

organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor şi 

mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii. 

 

    3. Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice aflate 

pe teritoriul României. 

   

     4. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele 

asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; 

 

    5. Instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale, cum ar fi 

“Lucrul cu foc deschis; interventia in cazul producerii de cutremure; interventia la inundatii 

inzapeziri si alte fenomene meteorologice periculoase” . 

Raspunde:Consiliul Local 

Termen: Permanent 

 
     6. Urmăresc organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative pentru prevenirea 

incendiilor şi instruirea personalului Încadrat, pentru respectarea normelor P.S.I. 
Raspunde Cadrul tehnic PSI 

TermenPermanent 

 
     7. Organizează controlul sistematic al respectării normelor de P.S.I. şi de dotare cu mijloace de 

stingere şi iau măsuri pentru prevenirea şi inlăturarea operativă a cauzelor de incendiu, a stărilor de 
pericol şi a celorlalte neajunsuri in activitatea de autoapărare impotriva incendiilor la agentii 
economici si populatie. 

Raspunde Ech. prevenire 

Termen Permanent 
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8. Participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse În unitate şi subunităţi şi la cercetarea 

cauzelor de incendiu. Ţine evidenţa incendiilor, Începuturilor de incendiu şi a altor evenimente 

urmate de incendiu. 

Raspunde  Serv. SVSU 

Termen Permanent 

 

9. Acordă asistenţă tehnică de specialitate şefilor de compartimente şi şefilor formaţiilor de 

lucru În organizarea şi desfăşurarea activităţii de P.S.I. şi verifică Îndeplinirea măsurilor stabilite 

de aceşti a pentru autoapărarea Împotriva incendiilor, a vieţii oamenilor şi a bunurilor. 

Raspunde Cadrul tehnic PSI 

Termen Permanent 

 
10. Participă la acţiunile de P.S.I. (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, 

consfătuiri, analize) organizate de organele tutelare, unităţile de pompieri militari sau de către alte 
organe Împuternicite prin lege şi fac propuneri pentru organizarea unor astfel de acţiuni. 

Raspunde Cadrul tehnic PSI 

Termen Permanent 

 

11. Precizarea corectă a mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare a personalului de la locul 

de muncă, pompierilor civili, dispeceratului pompierilor militari, Înştiinţarea conducătorului 

locului de muncă, patronului, anumitor categorii de specialişti şi a altor forţe stabilite să participe 

la stingerea incendiilor 

Raspunde Cadrul tehnic PSI 

Termen Permanent 

 

12. Cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea 

serviciilor de urgenţă voluntare, 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, si sumele 

necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către 

serviciile de urgenţă voluntare; 

Raspunde Serviciul financiar economic 

Termen  Permanent  

13. 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 cu 

privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia; 

Raspunde Cadrul tehnic PSI 

Termensemestrial 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                 SECRETAR GENERAL, 

                  FLORIN  ZISU                                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU 


