Bibliograﬁe:
• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• HGR nr.1739/2006 actualizată, pentru aprobarea categoriilor de
construcţii, instalaţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu;
• OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor
• OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă cu
modiﬁcările şi completările ulterioare;
• OMAI 1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor de apărare
împotriva incendiilor la unităţi sanitare;
• OMAI 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţii aferente;
• NormaTve tehnice speciﬁce, în funcție de dotarea cu instalații a
construcției;

Dispoziţiile scrise, emise de către conducătorii unităţilor sanitare sunt
(prevăzute la art. 17 din OMAI 163/2007 coroborat cu art. 11 din OMAI
1427/2013):
* Nu sunt necesare dacă numărul de angajați este mai mic de 10 (microintreprinderi):
a)
dispoziţia de numire a personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor,
(anexată copie atestat efectuare curs formare profesională);*
b)
dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor pe linia apărării
împotriva incendiilor;*
c)
dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului (interzicere a
fumatului);
d)
dispoziţia de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori uGlizării
construcţiilor, a amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la
incendiu;
e)
instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi atribuţiile salariaţilor la locurile de
muncă;
f)
dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
g)
măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pe Gmpul perioadelor caniculare sau
secetoase;*
h)
regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la uGlizarea, manipularea,
transportul şi depozitarea substanţelor periculoase speciﬁce acGvităţii desfăşurate;
i)
măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor premergător şi pe Gmpul sezonului
rece.*

Documentele şi evidenţele speciﬁce privind apărarea împotriva incendiilor sunt

(prevăzute la art. 18 din OMAI 163/2007 coroborat cu art. 11, alin. (2)
din OMAI 1427/2013):
*Nu sunt necesare dacă numărul de angajați este mai mic de 10 (microintreprinderi):
•
a) extrasul din planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii
administraGv-teritoriale, în partea ce revine unităţii sanitare;*
•
b) ﬁşa obiecGvului întocmită conform prevederilor legale în vigoare; *
•
c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; *
•
d) documentaţia tehnică speciﬁcă, conform legii: scenariile de securitate la
incendiu, idenGﬁcarea şi analiza riscurilor de incendiu şi altele asemenea;
•
e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele
vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
•
f) cerGﬁcatele EC, cerGﬁcatele de conformitate, agrementele tehnice pentru
mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele speciﬁce
de protecţie uGlizate;
•
g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/sGngere a incendiilor, copii
de pe atestatele, autorizaţiile persoanelor ﬁzice/juridice care au efectuat/
efectuează proiectarea, montarea, veriﬁcarea, întreţinerea, repararea sau care
efectuează servicii în domeniu; (dacă este cazul)

Documentele şi evidenţele speciﬁce privind apărarea împotriva incendiilor sunt

(prevăzute la art. 18 din OMAI 163/2007 coroborat cu art. 11, alin. (2)
din OMAI 1427/2013):
•
•
•
•

•
•
•
•

*Nu sunt necesare dacă numărul de angajați este mai mic de 10
(microintreprinderi):
h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă,
dacă este consGtuit (conform criteriilor de performanţă); *
j) lista operatorilor economici/insGtuţiilor cu care s-au încheiat contracte de
închiriere/convenţii, cu speciﬁcarea domeniului de acGvitate al acestora, a
termenului de valabilitate şi a numărului de înregistrare a contractului; *
k) planurile de protecţie împotriva incendiilor; *
l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/uGlizatorilor
construcţiei;*
m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile
rezultate din efectuarea acestora; *
n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă,
dacă este înﬁinţat; *

Documentele şi evidenţele speciﬁce privind apărarea împotriva incendiilor sunt

(prevăzute la art. 18 din OMAI 163/2007 coroborat cu art. 11, alin. (2)
din OMAI 1427/2013):
•
•
•
•

•
•

•

*Nu sunt necesare dacă numărul de angajați este mai mic de 10
(microintreprinderi):
o) ﬁşele de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform
reglementărilor speciﬁce;
p) lista cu substanţe periculoase, clasiﬁcate potrivit legii;
q) graﬁcele de întreţinere şi veriﬁcare, conform instrucţiunilor producătorului/
furnizorului, pentru diferite categorii de uGlaje, instalaţii şi sisteme care pot
genera sau care se uGlizează în caz de pericol;*
r) rapoartele întocmite în urma controalelor prevenGve proprii sau ale
autorităţii de stat competente;
s) programele/planurile cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în
urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor
în domeniu;*
ş) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;

Dotarea cu instalații de protecție împotriva incendiilor și
mijloace de primă intervenție:
Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva
incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,
stabilirea categoriilor, Tpurilor şi parametrilor speciﬁci, precum şi
dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din
reglementările tehnice speciﬁce
• La dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace de primă
intervenţie, stabilirea categoriilor şi Tpurilor, precum şi a numărului şi
amplasării acestora se au în vedere următoarele:
a) asigurarea a cel puţin unui sTngător de incendiu la o suprafaţă de 200
mp, dar minimum două sTngătoare pe nivel;
b) locurile de amplasare să ﬁe vizibile, uşor accesibile, precum căi de
evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii şi la
distanţe opTme faţă de focarele cele mai probabile;
c) înălţimea de montare şi greutatea acestora să ﬁe pe măsura
capacităţilor ﬁzice ale persoanelor care le uTlizează;
d) să ﬁe bine ﬁxate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de
incendiu;
•

